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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 16. júna 2021 

 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  15:30  hod. 

Ukončenie 17:15 hod. 

Prítomní Mgr. Tešovič, Mgr. Janatová, Ing. Žatko, p. Maruščák,  Mgr.  Hlaváčová,   
Dárius Krajčír, Mgr. Monika Dargajová, Mgr. Erika Labašková, Ing. Hollý, Ing. 
Macáková, Ing. Zaťková, Mgr. Chandoga 

 
 
I. 
Úvod 
 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí a konštatoval, že je 
prítomných 6 členov komisie, t. j. komisia nie je uznášaniaschopná. Členovia komisie – p. Veslárová, p. Kraváriková, 
p. Marčák, Ing. Mráz, p. Griger ospravedlnili vopred svoju neúčasť. Svoju neúčasť ospravedlnila Ing. Koprdová zo 
zdravotných dôvodov.  
 
 

K bodu 1                                     Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Materiál uviedol : Mgr. Rastislav Tešovič     
 
Vzhľadom k tomu, že komisia nie je uznášaniaschopná, nie je možné prijímať uznesenia. Z tohto dôvodu dal p. Tešovič 
na základe návrhu p. Janatovej hlasovať o tom, že komisia aj keď nie je uznášaniaschopná sa bude uznášať a prijímať 
stanoviská.  
 

Hlasovanie  

 
Prítomní členovia komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly budú hlasovať a prijímať stanoviská bez 
uznášaniaschopnosti 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Hlasovanie 
schválené 

 1 1 3 NIE 

 
Prítomní členovia komisie sa nezhodli na prijímaní stanovísk bez uznášaniaschopnosti komisie.  
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1 Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2020 

3 Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021 

4 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č.   /2021 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 
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5 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.   /2021 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

6 
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

7 
Návrh na zverenie majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Základnej škole na ul. P. Horova 16 

8 Schválenie dodatku k zmluve o výpožičke zo dňa 30.04.2015 pre DNV ŠPORT, spol. s r.o. 

9 
Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT,  spol. 

s r.o 

10 
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrh dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 

30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) 

11 
Predĺženie nájomnej zmluvy vybraného vyčleneného bytu v MČ BA – Devínska Nová Ves žiadateľke 

pani Eve Hrdlicovej  

12 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok a ich odpis z účtovnej evidencie 

13 
Schválenie spôsobu prenájmu častí pozemkov registra „C“ KN parc.č. 1300/2, 1302, 1304 v k.ú DNV 

a prenájom častí pozemkov parc.č. 1300/2, 1302, 1304 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

14 
Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 349 o výmere 40 m2  v k.ú DNV 
a prenájom časti pozemku parc.č. 349 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it 

s.r.o. 

15 
Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 441 o výmere 22 m2  v k.ú DNV 

a prenájom časti pozemku parc.č. 441 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Janíka s manželkou. 

16 
Schválenie spôsobu prevodu novovytvoreného pozemku registra "C"KN parc. č. 480/14 a predaj 

novovytvoreného pozemku registra "C"KN parc. č. 480/14 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. 

Uhlár s manželkou. 

17 
Schválenie Dodatku č. 1  k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 162/2019 pre spoločnosť Bystrická, 

s.r.o. 

18 
Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 

k 31.3.2021 

19 
Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves k 31.12.2020 

20 Rôzne 

 
Z obsahu diskusie:   
Predseda komisie p. Tešovič navrhol, aby prítomní členovia komisie viedli diskusiu k nasledovným bodom programu- 
k bodu č. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 18. Uvedený návrh bol prijatý konsenzuálne.  
Zároveň p. Tešovič informoval členov komisie, že vzhľadom na neuznášaniaschopnosť komisie zašle návrhy uznesení 
podľa návrhu programu rokovania členom komisie na schválenie per rollam hlasovaním e-mailom. 
 
 

K bodu 2                                    Záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2020 

 
Materiál uviedol : Ing. Hollý     
 
Z obsahu diskusie:  V záverečnom účte je zahrnuté celé hospodárenie mestskej časti za r. 2020, pričom sú tam zahrnuté 
aj rozpočtové organizácie mestskej časti. Mestská časť hospodárila s prebytkom 1 500 000 €, z ktorého budú vylúčené 
nevyčerpané prostriedky vo výške 743 662 €. Vzniknutý prebytok výsledku hospodárenia mestskej časti bude rozdelený 
na tvorbu rezervného fondu a na tvorbu fondu rozvoja mestskej časti.  
p. Tešovič sa opýtal, či vzniknutý prebytok je spôsobený vyššími príjmami alebo nižšími výdajmi. P. Hollý uviedol, že je 
to kombinácia obidvoch skutočností.  
p. Maruščák vytýkal, že materiál dostali vo forme PDF a nie vo forme excel. Taktiež ho zaujímalo, prečo položka mzdy, 
platy bola čerpaná len na 70 %. P. Krajčír uviedol, že pandémia covid v r. 2020 zasiahla aj zamestnancov mestskej časti, 
ktorí boli PN, OČR, je to spôsobené aj tým a taktiež aj z dôvodu opatrnosti, keďže sa nevedelo, aké príjmy bude mať 
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mestská časť. S niektorými zamestnancami, ktorí mali pracovné zmluvy na dobu určitú sa rozhodlo, že sa s nimi nebude 
uzatvárať pracovná zmluva na dobu neurčitú, taktiež sa neprijímali noví zamestnanci na neobsadené funkcie.   
 

K bodu 3           Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021 

 
Materiál uviedol: Ing. Hollý 
 
Z obsahu diskusie: p. Hollý uviedol, že ide predovšetkým o úpravy týkajúce sa školstva, kde prichádzajú z odboru 
školstva normatívy, ktoré sa bežne upravujú. Je tam taktiež navýšenie na celoplošné testovanie. 
 

K bodu 4               Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č.   /2021 o výške 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves 

 
Materiál uviedol  : Mgr. Tešovič     
 
Z obsahu diskusie: p. Tešovič uviedol, že vzhľadom k tomu, že nevedia aké sú v navrhovanom VZN zmeny a aké si zmena 
vyžiada finančné dopady na mestskú časť, nemajú sa k čomu vyjadriť.  
 
 

K bodu 5 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.   /2021 o výške 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Mgr. Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  p. Labašková uviedla, že zmena sa týka toho, že zákonní zástupcovia žiakov si budú hradiť celú výšku 
nákladov na nákup potravín spolu s réžiou a to kvôli tomu, že dotácie na stravovanie boli zrušené.  
p. Tešovič sa opýtal, či vieme rodičom predložiť odpočet, čo bolo kupované za tzv. režijné? p. Janatová poznamenala, že 
to navrhne na komisii školstva riaditeľkám, ale častým prípadom sú práve rozbité taniere. P. Krajčír poznamenal, že 
zamestnanci mestskej časti chystajú zoznam investícií, ktoré boli v školách.  
 
 

K bodu 6          Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
Materiál uviedol : Mgr. Tešovič 
 
Z obsahu diskusie: p. Tešovič prítomným oznámil, že zajtra majú prostredníctvom zoom stretnutie k predloženému 
návrhu VZN, kde by mala byť predstavená zmena praxe v nakladaní s odpadmi.  
p. Janatová uviedla, že ešte nie je jasné, ako to v praxi bude, či budú obyvatelia dostávať nádoby na odpad alebo ako to 
bude, takže je ťažké hlasovať za VZN, keď nevedia, aké budú podmienky.  
p. Macáková uviedla, že v návrhu VZN sa predovšetkým rieši biologický odpad. Návrh VZN nehovorí o tom, akým 
spôsobom sa bude vyberať od zdroja biologicky rozložiteľného odpadu tento odpad.  
 
 

K bodu 10           Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 
30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) 

 
Materiál uviedol: Ing. Zaťková     
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Z obsahu diskusie:  P. Zaťková- Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča súhlasiť s predloženým návrhom 
dodatku. P. Zaťková uviedla, že v návrhu dodatku je ustanovenie týkajúce sa tvorby Komunitného plánu, kde bude mať 
mestská časť povinnosť do 15 dní od jeho schválenia predložiť ho hlavnému mestu. Podľa nej by mala mestská časť pri 
jeho tvorbe spolupracovať s hlavným mestom, avšak ukladať mestskej časti úlohy a priamo v štatúte, ktoré vyzerajú, že 
mestská časť je vo vzťahu podriadenosti s magistrátom je nanajvýš na zamyslenie. P. Janatová taktiež uviedla, že 
kompetencie sú neprehľadné a bude to požadovať zmeniť. P. Krajčír poznamenal, že túto duplicitu riešili už aj viaceré 
mestské časti. P. Tešovič uviedol, že sa na MR pokúsi naformulovať pripomienky.  
 

K bodu 11  Predĺženie nájomnej zmluvy vybraného vyčleneného bytu v MČ BA – Devínska Nová Ves žiadateľke 
pani Eve Hrdlicovej 

 
Materiál uviedla: Ing. Zaťková     
 
Z obsahu diskusie: p. Zaťková k materiálu uviedla, že p. Hrdlicová žije v predmetnom byte už 1 rok, mala viaceré osobné 
problémy a aj Komisia sociálna, bytová a zdravotná sa uzniesla na tom, že odporúča predĺžiť nájom o ďalší rok. Predseda 
komisie p. Tešovič uviedol, že nemá pocit, že sa významne zmenila životná situácia občanov, ktorým bolo poskytnuté 
nájomné bývanie. P. Zaťková reagovala, že obyvatelia idú do nájomného vzťahu s vedomím, že bude zmluva uzatvorená 
na dobu určitú 1 rok. Rodiny sú zároveň informované, že môžu požiadať hlavné mesto v rámci projektu „byt mladej 
rodiny“. Pán Tešovič reagoval, že terénna sociálna práca má význam a bytov má mestská časť žalostne málo. P. 
poslankyňa Janatová vyslovila otázku, či bola p. Hrdlicová jediná uchádzačka. P. Zaťková odpovedala, že boli aj iné 
žiadosti, avšak Komisia sociálna, bytová a zdravotná neodporúčala, aby bol uzatvorený nájomný vzťah zo žiadnym so 
žiadateľov, nakoľko neboli vhodní kandidáti a nespĺňali podmienky nájmu bytu. So zamestnancom miestneho 
úradu, pánom Chandogom sa zhodli, že mestská časť má k dispozícii 1 voľný byt. Člen komisie p. Maruščák vyjadril 
otázku, či by bolo možné rozšíriť ponuku bytov v mestskej časti a robiť nájom na komerčnej báze, nakoľko je mestská 
časť takmer nezadĺžená, mohla by kúpu resp. stavbu bytov financovať prostredníctvom úverov a za 30 rokov je možné, 
že sa nehnuteľnosť navyše zhodnotí. Toto riešenie by mohlo prilákať aj učiteľov, policajtov a iných zamestnancov. Pán 
Tešovič uviedol, že problém je v tom, že ak sa čerpajú dotácie z fondu rozvoja bývania, na Slovensku to dopadne tak, že 
s odstupom času začne určitý tlak na to, aby sa byty odpredávali a ťažko sa týmto tlakom odoláva. P. Tešovič zároveň 
uviedol, že časom vznikajú náklady na opravy a údržbu bytov a vyjadril otázku, prečo by sa všetci obyvatelia mali skladať 
na nekomerčné bývanie 40-50tich osôb. Pán poslanec Žatko sa ospravedlnil, že musí opustiť zasadnutie z dôvodu 
zasadnutia Komisie športu a kultúry. Pán Maruščák opäť vyjadril úvahu, či je vôľa mestskej časti/magistrátu prispieť 
k výstavbe na logickej báze a uviedol, že je to iba podnet do diskusie. Pán Tešovič reagoval, že možno by bola cesta začať 
s predmetnou diskusiou na úrovni služobných bytov a na tento účel by mohla mať mestská časť k dispozícii Viacúčelové 
zariadenie, ktoré by mohlo byť nadstavané. 
 
 
 

K bodu 18  Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 
k 31.3.2021 

Materiál uviedol: Mgr. Tešovič    
 
Z obsahu diskusie: p. Hollý prítomným oznámil, že presnejšie informácie budú poskytnuté k polroku. Stále tu máme 
obdobie covidu, preto väčšina výdavkov ide na testovanie. Taktiež máme stále dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, kde sa rokuje o zmene prijímateľa dotácie.  
 
Predseda komisie sa spýtal prítomných členovi komisie, či má ešte niekto nejakú otázku k bodom, ktoré si neprešli.  
p. Janatová oznámila, že opäť máme návrh na odpredaj časti pozemku pre p. Uhlára, ktorému tento predaj v  minulosti 
už schválilo MZ, avšak bývalý starosta nepodpísal zmluvu do 30 dní, preto si p. Uhlár musel dať opäť novú žiadosť. P. 
Tešovič uviedol, že nevedel o tom, že zmluva s p. Uhlárom nebola podpísaná.  
p. Maruščák sa opýtal na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok. P. Labašková uviedla, že ide o tzv. starú 
exekúciu, pričom tento inštitút priniesol nový zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní. 
Pohľadávka vznikla z nájomnej zmluvy uzatvorenej v r. 2009 na dobu neurčitú, pričom dlžník nepravidelne uhrádzal 
nájomné. V r. 2013 Okresný súd vydal platobný rozkaz na zaplatenie pohľadávky spolu s príslušenstvom. Mestská časť 
oslovila exekútora, ktorý vedie danú exekúciu, pričom jeho záverom bolo, že ide o nevymožiteľnú pohľadávku, pretože 
dlžník nemá a ani v minulosti nemal príjem zo závislej a ani z podnikateľskej činnosti, má niekoľko exekúcií a blokácie na 
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účte vo výške 33 000 €. Tento materiál je predkladaný taktiež na základe odporúčania externej audítorskej spoločnosti, 
podľa ktorej nevymožiteľné pohľadávky spôsobujú a evokujú, že mestská časť má väčší majetok ako je to reálne.  
 
 
 
Záver 
Vzhľadom k tomu, že predsedovi komisie vypadol internet, podpredseda komisie. p. Janatová poďakovala prítomným 
ukončila dnešné stretnutie.  

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová, v.r. 
Mgr. Erika Labašková, v.r. 
 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
 

 
 

 


