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Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 13. júna 2022 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:30  hod. 

Ukončenie 18:00  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Beata Janatová, Igor Maruščák, Mgr. Lenka Hlaváčová, 
Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Bronislava Kraváriková 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí p. Máriu Koprdovú, p. Eriku 
Labaškovú, p. Moniku Dargajovú a konštatoval, že je prítomných 5 členov komisie, t. j. komisia  nie je 
uznášaniaschopná. Členovia komisie – Ing. Mgr. Peter Marčák, Ing. Vladimír Mráz, p. Igor Maruščák, Mgr. Veronika 
Veslárová ospravedlnili vopred svoju neúčasť. P. Jozef Griger neospravedlnil svoju neúčasť. 
Predložený návrh programu bol nasledovný: 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu 

1.  Schválenie programu 

2.  Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022 

3.  Zabezpečenie spolufinancovania projektu "Regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika" 

4.  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 
hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 
záväzným nariadením č. /2022 z 2022 

5.  
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu dodatku č.... 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z..... – pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania 
príspevku za ubytovanie odídenca 

6.  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2022 z ........... 2022 ktorým sa 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani 
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
4/2020 

7.  
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v Líniovom centre na ul. Eisnerova 
54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového 
priestoru. 

8.  
Výpožička pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom 
časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska k Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., nadobudnutie hnuteľných vecí od Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

9.  Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií 

10.  
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a rozsah 
výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 

11.  Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.03.2022 
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12.  Rôzne 

 
Predseda p. Tešovič: navrhol, aby členovia komisie odkomunikovali jednotlivé body a nakoľko nie je 
uznášaniaschopná, nemôžu hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

 
 

K bodu 2       Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na rok 2022 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Janatová: opýtala sa prečo sa navyšovala položka na miestne noviny 
p. Koprdová: odpovedala, že položka sa zvyšovala z dôvodu navýšenia nákladov na tlač – ceny papiera vzrástli 
p. Tešovič: opýtal sa, či sa počíta aj s nákladmi na rekreačné poukazy pre zamestnancov napr. materských škôl. 
p. Koprdová: v týchto rozpočtových opatreniach toto nie je zapracované. 
p. Tešovič: objasnil, že toto mu je jasné, avšak navrhuje aby sa v budúcnosti počítalo aj s nákladmi pre rozpočtové 
organizácie, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov, nakoľko vníma ako diskriminačné ak zamestnanci v základnej 
škole ktorá má nad 50 zamestnancov majú nárok na rekreačné poukazy a zamestnanci materských škôl tieto náklady 
nemajú. Bolo by vhodné ak by sa na tieto náklady našli tento rok zdroje. 
p. Janatová: musí sa najskôr zistiť o akú finančnú položku ide. 
 

 

K bodu 3     Zabezpečenie spolufinancovania projektu "Regenerácia vnútrobloku na ulici 
Štefana Králika" 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Janatová: žiada, aby boli konkrétne body predložené do komisie výstavby, životného prostredia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti. 
p. Koprdová: predloží materiál do komisie výstavby a životného prostredia. 

 
 

K bodu 4  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 
všeobecne záväzným nariadením č. /2022 z 2022 

Materiál uviedol :      Mgr. Rastislav Tešovič     
 
Z obsahu diskusie:  
p. Janatová: podľa jej názoru sú nezmyselne označené dané dni 
p. Tešovič: hlavné mesto SR Bratislavy prijatím všeobecne záväzného nariadenia zakázalo plošne prevádzkovanie 
hazardných hier na území hlavného mesta a toto obmedzenie počas dní ustanovených nariadením sa bude týkať iba 
tých prevádzkovateľov, ktorým „dobieha licencia“ a nová im už nebude poskytnutá. 
 
 

K bodu 5  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k Návrhu dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z..... – pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za 
ubytovanie odídenca 
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Materiál uviedol : Mgr. Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Tešovič: podľa jeho názoru je vhodnejšie, aby sa táto kompetencia „obce“ centralizovala, hlavné mesto vybudovalo 
asistenčné centrum pomoci pre odídencov a hlavné mesto má priestory ako aj kapacitu vykonávať pôsobnosť v oblasti 
poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 
p. Janatová: súhlasí s názorom p. Tešoviča a aby mestská časť neschválila zmenu štatútu 
p. Tešovič: podľa jeho názoru je pre malé mestské časti personálne likvidačné vyhradzovať zamestnancov pre plnenie 
týchto kompetencií obce.  
p. Labašková: uvedená agenda zaberá skutočne veľa času. 
 
 

K bodu 6   Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. ../2022 z ........... 2022 ktorým sa dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 
o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 

Materiál uviedol : Mgr. Monika Dargajová    
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič: uviedol, že boli šialené sumy na prevádzku športovísk – toto sa podarilo zmeniť v zákone.  
p. Janatová: doplnila, že malo by byť predmetom kontroly, či ide o športoviská s verejným prístupom z dôvodu, že sa 
otvorí priestor pre špekulantov. 
p. Tešovič: objasnil, že je jedno, či ide priestory určené pre komerčné alebo nekomerčné užívanie, zníženie dane sa 
týka všetkých daňovníkov ktorí splnia podmienky. 
j. Janatová: doplnila, že uvedenému rozumie, avšak určitá miera zneužitia by tam mohla byť.  

 
 

K bodu 7   Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v 
Líniovom centre na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a 
podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová    
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič: vyslovil úvahu, že v priestoroch by mohol byť notársky úrad. 
p. Labašková: uviedla, že mestská časť oslovila Slovenskú notársku komoru so žiadosťou o zriadenie notárskeho úradu, 
avšak odpoveď bola, že v Bratislave IV je už obsadený požadovaný počet notárov. 
p. Tešovič: položil otázku, aká prevádzka sa v súčasnosti nachádza v priestoroch. 
p. Koprdová: v súčasnosti sa v priestoroch nachádza second hand. 
 
 

K bodu 8   Výpožička pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a prenájom časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska k Park 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská republika v.o.s., 
nadobudnutie hnuteľných vecí od Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

Materiál uviedol : Mgr. Monika Dargajová 
 
Z obsahu diskusie:   
p. Dargajová: zo strany spoločnosti Kaufland nebol priestor na vyjednanie zmluvných podmienok, resp. bolo 
zapracovaných minimum požiadaviek mestskej časti. Mestská časť bude vystupovať v pozícii stavebníka a spoločnosť 
Kaufland bude zhotoviteľom športoviska, ktorá zhotoví pre mestskú časť športovisko bezodplatne. Na to, aby mohla 
mestská časť uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Kaufland je potrebné, aby miestne zastupiteľstvo pred uzatvorením 
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zmluvy schválilo niektoré úkony majetkovej povahy ktoré mu vyplývajú zo zákona o majetku obcí a zásad 
hospodárenia. Ide o výpožičku pozemku počas doby realizácie, nájom cvičiacich prvkov za účelom umiestnenia 
označenia zhotoviteľa diela a jeho loga a schválenie nadobudnutia hnuteľných vecí do majetku mestskej časti, ktorých 
zostatková hodnota je nad 2500 EUR.  

 
 

K bodu 9   Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných 
investičných akcií 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová   
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová: ozrejmila členom komisie, že zasielala zjednodušené grafické znázornenie indikatívnych úverový ponúk 
z ktorého jej vyšla ako najvýhodnejšia ponuka spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. 
p. Tešovič sa opýtal čo je položka monitoring 
p. Koprdová: ide o poplatok za sledovanie splácania úveru zo strany banky 
p. Janatová: uviedla, že je vhodné zistiť ročnú mieru nákladov 
p. Tešovič: je za to, aby mestská časť išla cestou variabilnej úrokovej sadzby 
p. Janatová: opýtala sa, aká je úroková sadzba pri 10 ročnej fixácii. 
p. Koprdová: odpovedala, že pri SPSP je pri 10 ročnej fixácii úroková sadzba je 1,98%. 
p. Tešovič: podľa jeho názoru, je vhodnejšie, aby mala mestská časť nižšiu úrokovú sadzbu (tzn. cesta variabilnej 
úrokovej sadzby) a následne mala priestor predčasne splatiť úver bez poplatkov kde bude mať lepšiu vyjednávaciu 
pozíciu voči banke.  
p. Janatová: nesúhlasí s názorom p. Tešoviča, má informácie, že je predpoklad zvýšenia úrokov, čo už avizovala aj 
Európska centrálna banka.  
p. Koprdová: v súčasnosti je hodnota zmeny základnej úrokovej sadzby EURIBOR 0,68 a najnižšia variabilná ponuka je 
0,13. Pokiaľ sa zmeny základnej úrokovej sadzby EURIBOR zvýšia nad 1,5, je možné, že bude variabilná a fixná úroková 
sadzba na rovnakej úrovni, resp. fixná úroková sadzba bude výhodnejšia. 
 
 

K bodu 10   Určenie volebných obvodov, počtu poslancov na voľby do orgánov samosprávy 
obcí v roku 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 

Materiál uviedol : Mgr. Dargajová   
 
Z obsahu diskusie:   
p. Dargajová uviedla, že materiál je obsahovo totožne spracovaný ako minulé volebné obdobie a teda s jedným 
volebným obvodom.  
p. Tešovič v rámci diskusie uviedol, že pre viacvolebné obvody sme malá mestská časť  a v podstate ide o akúsi 
prezentáciu obľúbenosti a nie o to, kto by mal v tom ktorom volebnom obvode napr. väčšiu rodinu.  
p. Janatová poznamenala, že má ísť o všeobecnú podporu a koho obyvatelia chcú ako víťazov, tí tam majú byť.  
p. Hlaváčová a p. Hlaváčová Vanková sa stotožnili s ideou, aby bol zachovaný jeden volebný obvod.  
 
 

K bodu 11   Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–
Devínska Nová Ves k 31.03.2022 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová   
Z obsahu diskusie:   
 
p. Tešovič- poznamenal, že ide o materiál, ktorý sa predkladá na štvrťročnej báze, pričom poďakoval za jeho 
spracovanie a predloženie.  
p. Janatová- opýtala sa, z akého dôvodu máme len 12%ný príjem. 
p. Koprdová uviedla, že daňové príjmy máme vo výške 16,5 % a nedaňové príjmy vo výške 31,5 %. 
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p. Tešovič na otázku p. Janatovej uviedol, že pravdepodobne je to aj z dôvodu napr. odkladov v platení daní, pričom 
reálnejší výsledok hospodárenia uvidíme až k 30.06.2022, kedy tam už bude zahrnutá aj určitá časť výberu dane 
z nehnuteľností.  
 
 

K bodu 12                Rôzne     

 
Z obsahu diskusie:   
V rámci bodu Rôzne predstavila p. Koprdová materiál Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov ŽSR za účelom 
poskytovania verejnoprospešných služieb, ktorý bol členom komisie poslaný v priebehu dnešného dňa. Ide o 5 
pozemkov v úrovni železníc, pričom ŽSR od nás žiadajú, aby sme im poslali vyjadrenie najneskôr do 30.06.2022.  
p. Tešovič poznamenal, že ide o.i. aj o pozemok, ktorý by sa mal využiť s najväčšou pravdepodobnosťou aj pri 
parkovacej politike. Tieto pozemky boli aj v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie na predaj nehnuteľností, 
avšak nakoniec ŽSR na žiadosť mestskej časti pozastavili proces predaja týchto nehnuteľností touto formou a predložili 
ponuku na priamy predaj mestskej časti 

 
Záver 

 
Prítomní členovia komisie prerokovali predložené materiály, predseda komisie sa poďakoval zúčastneným, avšak 
vzhľadom k tomu, že komisia nebola uznášaniaschopná, požiadal zamestnancov mestskej časti, aby poslali 
predložené materiály na hlasovanie formou per rollam s lehotou na hlasovanie 48 hodín od doručenia pozvánky.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  

(gestor komisie) 

 

Mgr. Erika Labašková,  

 

 

  

Mgr. Monika Dargajová 

 

 

Predseda komisie 

 

Mgr. Rastislav Tešovič 

 

 

 

 
 


