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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 1. apríla 2019 

 

Miesto zasadnutia Zasadačka miestneho úradu, miestnosť č. 15  

Začiatok   17,10 hod. 

Ukončenie  19,30 hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie a konštatoval, že 
je prítomných 9 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. Následne členovia komisie sa 
rozhodli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného programu.  Predseda komisie viedol 
rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 
číslo 

 

1 Schválenie rokovacieho poriadku KLFMK 

2 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2019 

3 Návrh na výnimku zo všeobecnej prevádzkovej doby – prevádzka Coffe&BAR 

4 Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

5 Oprava a zmena časti uznesenia UMZ č. 37/2/2019 zo dňa 12 februára 2019 (voľba 
členov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves) 

6 Návrh na doplnenie zoznamu sobášiacich a ich voľba 

7 Schválenie uzavretia zmluvy o zriadení práva vecného bremena na nehnuteľnosť 
Kultúrno-spoločenského centra "Chorvátske múzeum" v prospech Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku o.z. 

8 Návrh odmien pre neposlancov za 2. polrok 2018 

9 Prenájom časti pozemku registra “C“ KN parc.č. 1428/29 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre p. Kusú 

10 Schválenie Dodatku č.2  Nájomnej zmluvy č.41/2010 pre  FIGHTING FLIES 
BRATISLAVA o.z. 

11 Výpožička pozemku registra "C" KN parc.č. 1506 pre Centrum enviromentálnej a 
etickej výchovy Živica, o.z.        

12 Prenájom NP podľa zverejnených zámerov 

13 Žiadosť o zníženie ceny nájmu NP za m2/rok pre OZ Šijeme pre radosť. 

14 Prenájom sály v objekte IstraCentrum pre Viléma Koupeho 

15 Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2017 v Devínskonovoveskej 
televízii, spol. s r.o. 

16 Zásady využívania majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného 
mestskej časti v osobitných prípadoch 

17 Schválenie pomenovania ulice v Devínskej Novej Vsi 

18 Rôzne 
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II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 1 „Schválenie rokovacieho poriadku Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly“ 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
 
Prítmní členovia navrhli niekoľko menších úprav na zapracovanie. 
 

Uznesenie č. 1/4/2019  

 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly schvaľuje Rokovací poriadok Komisie legislatívy, 
financií, mandátovej a kontroly v priloženom znení so zapracovanými pripomienkami. 
 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
9 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 2 “ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2019“ 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 
Počas prerokovávania tohto bodu prišli poslanci p. Janatová a p. Žatko. 
 
 

Uznesenie č. 2/4/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
1. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na 
vedomie poskytnutie dotácií na rok 2019 v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

a) v oblasti športu pre žiadateľov: 
1. Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves vo výške 15600 € 
2. Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves vo výške 5500 € 
3. FC Internacional vo výške 1000 € 
4. ŠK Albatros vo výške 1500 € 
5. Šachový klub Strelec vo výške 3000 € 
6. Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves vo výške 6000 € 
7. Best Boxing club vo výške 5500 € 
8. HBC Iepurii DNV vo výške 3000 € 
9. Goodsports Internacional Slovensko vo výške 4000 € 
10. Mažoretky Tina vo výške 1400 € 
11. TC Eleganza vo výške 1000 € 
12. Volejbalový klub Fénix vo výške 300 € 
13. HBC Bratislava Flyers vo výške 500 € 
14. DO Fénix Bratislava V. M-klub vo výške 1300 € 
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15. KOI – Rybársky klub nepočujúcich vo výške 400 € 
 

b) v oblasti kultúry pre žiadateľov: 
1. Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves vo výške 3300 € 
2. Klub priateľov ľudovej piesne vo výške 2200 € 
3. OZ Chabik (DFS Grbarčieta) vo výške 3000 € 
4. DFS Kobylka vo výške 3000 € 
5. FS ČRIP vo výške 1800 € 
6. Umelci z Istrijskej vo výške 2500 € 
7. Ženská spevácka skupina Kytica vo výške 1000 € 
8. OZ Šijeme pre radosť vo výške 1680 € 
9. Pátrač TINO vo výške 1520 € 

 
c) v sociálnej oblasti pre žiadateľov: 
1. ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo výške 1720 € 
2. ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých vo výške 1100 € 
3. ICHTYS, o. z. vo výške 1680 € 
4. Bratislavský spolok nepočujúcich vo výške 500 € 
5. GAUDETE (Centrum pre rodinu Kvapka) vo výške 1000 € 

 
d) v oblasti životného prostredia pre žiadateľa: 
1. OZ Devínske jazero vo výške 1000 € 
 

2. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vypracovať nové 
VZN o poskytnutí dotácií s merateľnými kritériami s účinnosťou od nového grantového obdobia. 
 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 3 „Návrh na výnimku zo všeobecnej prevádzkovej doby – prevádzka Coffee&BAR “ 

 
Materiál uviedol  Rastislav Tešovič   
 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 
 

Uznesenie č. 3/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves neschváliť 
povolenie predĺženia prevádzkovej doby v prevádzke Coffee&Bar, na námestí Jána Kostru  1, 841 07 
Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovateľ Na Terase, s.r.o., Agátová 3406/7A, 84101 Bratislava. 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
1 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 4  “ Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie sa po viacerých pripomienkach zhodli v tom, že príprava 
kvalitného predpisu si vyžaduje dlhší čas. 
 
 

Uznesenie č. 4/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
1. neprerokovať Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na najbližšom zasadnutí dňa 10.4.2019 v znení predloženom v prílohe, 
2. dopracovať Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves a predložiť na nasledujúce zasadnutie. 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5  “ Oprava a zmena časti uznesenia UMZ č. 37/2/2019 zo dňa 12. februára 2019 (voľba členov 
do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves)“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č. 5/4/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
      A. opraviť UMZ č. 37/2/2019, a to v bode 2 takto: 
 

- v písm. c) meno  „Rudolf Brindzik“ opravuje  na  „Rudolf Brídzik“, 
- v písm. e) meno „Iveta Némethová“ opravuje na „Lenka Németová“, 
B. v písm. e) odvolať z Komisie školstva, mládeže a vzdelávania p. Luciu Čapekovú,  
C. v písm. e) zvoliť do Komisie školstva, mládeže a vzdelávania za člena p. Petra Polčica. 

  
Ostatné časti uznesenia UMZ č. 37/2/2019   o d p o r ú č a   Komisia legislatívy, financií, mandátovej 
a kontroly ponechať týmto opravným uznesením nedotknuté v znení prijatom na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zo dňa 12. februára 2019. 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6  “ Návrh na doplnenie zoznamu sobášiacich a ich voľba“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič 
 
Z obsahu diskusie:   bez diskusie 
 
 

Uznesenie č. 6/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
doplniť zoznam sobášiacich poslancov  a  zvoliť do funkcie sobášiacich poslancov: 
1.  Mgr. Miroslav Antal 
2.   Mgr. Andrej Kovarik  
 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7 “ Schválenie uzavretia zmluvy o zriadení práva vecného bremena na nehnuteľnosť 
Kultúrno-spoločenského centra „Chorvátske múzeum“ v prospech Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku o.z.“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič 
 
Z obsahu diskusie:   
 

Materiál bol stiahnutý z rokovania MR a MZ. 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly v nadväznosti na uvedené neprijíma ani 
uznesenie, ani stanovisko. 

 
 
 

K bodu 8 “ Návrh odmien pre neposlancov za 2. polrok 2018“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o potrebe zvýšiť odmenu pre neposlancov 

v komisiách. 
 
 

Uznesenie č. 7/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
1. schváliť odmeny členom komisií – neposlancom za II. polrok 2018 v nasledovnom rozsahu:  
 

       



6 

 

  

Meno a Priezvisko 
Výška odmeny 

za 2. polrok 
2018 v € 

    

  Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly     

1 Bachratý Tomáš 0     

2 Macík Martin 15     

         

  spolu 15,00     

  Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia      

1 Guliš Peter 0     

2 Kočvara Vladimír 15     

3 Liedl Viliam 15     

4 Magula Milan 15     

5 Pešta Lukáš 15     

6 Beláček 0     

7 Pokorný Fridrich 15     

  spolu 75     

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná      

1 Baumannová Lívia 30     

2 Jablonický Miroslav 15     

3 Jurčáková Stanislava 0     

4 Peštová Beáta 30     

  spolu 75     

  Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania      

1 Abrahám Jakub/Chudejová 0     

2 Frolek Ľubomír 30     

3 Griezlová Nikoleta 30     

4 Migaľa Štefan 30     

5 Polčic Peter 30     

6 Zlochová Lenka 15     

         

  spolu 135     

  Komisia športu      

1 Bachratý Slavomír 0     

2 Horný Andrej 15     

3 Jankovič Ivan 15     

4 Kevický Dušan 0     

5 Kurilová Alena 15     

6 Moszi Roman 0     

7 Suchý Ondrej 15     

  spolu 60     

  Komisia na ochranu verejného poriadku nezasadala     

1 Antal Miroslav 0     
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2 Griger Jozef 0     

3 Kňazovicý Martin 0     

         

  spolu 0     
 
 
2. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves upraviť výšku 
odmeny v Poriadku odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a občanov za ich prácu 
v komisiách a oceňovania občanov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na 
verejnosti v Čl. 4 ods. 4 zo sumy 15,- eur na 25,- eur. 
 
Prezentácia:  10 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 9   “ Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/29 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre p. Kusú“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie: členovia komisie medzi sebou diskutovali o zmene výšky nájomného a o potrebe 

zjednotiť výšky nájmov všetkých stánkarov v rámci mestskej časti BA-DNV. 
 
 

Uznesenie č. 8/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
1. schváliť prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/29 o výmere 5 m2 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pozemok o celkovej výmere 2 560 m2, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 2 560 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za minimálnu cenu 20 
eur/m2/rok, t. j. ročné nájomné predstavuje sumu 100,00 eur, pre p. Petru Kusú, bytom Brežná č. 9, 
841 05 Bratislava, na dobu neurčitú od 01.05.2019 s trojmesačnou výpovednou lehotou, za účelom 
stánkového predaja tlače a tabakových výrobkov v stánku umiestnenom na predmetnej časti 
pozemku. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
 
2. preveriť ceny prenájmov pozemkov ostatných stánkov vo vlastníctve/správe mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves a následne zjednotiť podmienky nájmu pre všetky rovnaké účely. 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10   “ Schválenie Dodatku č. 2 Nájomnej zmluvy č. 41/2010 pre FIGHTING FLIES BRATISLAVA 
o.z.“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 

 

Uznesenie č. 9/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves schváliť 

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č.41/2010, uzavretej medzi mestskou časťou Bratislava-
Devínska Nová Ves ako prenajímateľom a občianskym združením (ďalej len OZ) - Baseballový klub žiaci 
Tupolevova ako nájomcom, týkajúceho sa zmien v obchodnom mene OZ a v predmete zmluvy, a to tak, že: 
1)Pôvodný názov s informačnými údajmi OZ ako jednej zmluvnej strany sa v celom rozsahu zrušuje 
a nahrádza sa novým v znení: 

 
Obchodné meno:                    FIGHTING FLIES BRATISLAVA   
Sídlo:                                       Ivana Bukovčana 3, 841 08 Bratislava  
zastúpená:                       Michal Šišolák, predseda 
                                                    Peter Nitschneider, podpredseda 
právna forma:                          občianske združenie 
číslo registrácie:                      VVS/1-900/90-29261 
IČO:                                            42127980    
Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a.s.                                                
IBAN:                                         SK24 0200 0000 0023 8181 3951    
BIC/SWIFT:                               SUBASKBX                                                  
(ďalej len nájomca) 
 
2) Pôvodné znenie Čl. II ods. 2.1 Nájomnej zmluvy č. 41/2010 sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa 
novým Čl. II ods. 2.1 v znení: 
 
„Predmetom tejto Zmluvy je prenájom časti pozemku registra „E“ KN parcely č. 3798/278 o výmere 12 271 
m2 v zmysle Prílohy č.1, ako aj ostatných nehnuteľností špecifikovaných v Preambule, bode 1.1 tejto 
Zmluvy za podmienok v tejto Zmluve uvedených.“ 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu 11 “Výpožička pozemku registra „C“ KN parc. č. 1506 pre Centrum enviromentálnej a etickej 
výchovy Živica, o.z.“ 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  členovia komisie diskutovali o zmene dĺžky prenájmu 
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Uznesenie č. 10/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
schváliť 

výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku  registra „C“ KN parc.č. 1506, druh pozemku: 
záhrada, výmera 558 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, 
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 
na dobu určitú od 01.05.2019 do 31.12.2019  pre Centrum enviromemtálnej a etickej výchovy Živica, 
občianske združenie, IČO: 35998407, so sídlom Búdkova 22, 811 04 Bratislava, za účelom užívania pozemku 
ako záhrady na pestovanie plodín pre potreby pestovateľov a členov Klubu dôchodcov pre oddych a relax. 
 
Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude 
vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 
 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
1 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 12 “Prenájom NP podľa zverejnených zámerov“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  
 
 

Materiál bol stiahnutý z rokovania MR a MZ. 
 

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly v nadväznosti na uvedené neprijíma ani 
uznesenie, ani stanovisko. 

 
 

K bodu 13 “Žiadosť o zníženie ceny nájmu NP za m2/rok pre OZ Šijeme pre radosť“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie: bez diskusie 
 

Uznesenie 11/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves  
schváliť 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru č. 12-1, o 
výmere 85,83 m2, nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Dovina pasáže na ulici Milana 
Marečka č. 2 - 6, súpisné č. 6107,  v Bratislave-Devínskej Novej Vsi, ležiaci na parcele č.2565/67, evid. 
na LV č.3439, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, 
katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre občianske združenie Šijeme pre radosť, I. Bukovčana 3, 
841 07 Bratislava , IČO: 50 072 951, zo súčasných 56,00 €/m2/rok na cenu 10,00 € /m2/ rok  + služby 
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spojené s užívaním nebytového priestoru od 15.04.2019. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku, 
ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenom 
termíne podpísaný, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
10 

 
0 

 
1 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 14 “Prenájom sály v objekte IstraCentrum pre Viléma Koupeho“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie: medzi členmi komisie prebehla diskusia o predchádzajúcich článkoch v médiách  
                                  v súvislosti s prenajatím uvedených priestorov. 

 

Uznesenie č. 12/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves  
zamietnuť 
prenájom sály v objekte IstraCentrum pre Viléma Koupeho, Novoveská 16, 841 07 Bratislava dňa 
6.7.2019 od 13:00 do 17:00 hod. za účelom posedenia bývalých ochráncov štátnych hraníc, ďalej 
v zmysle dohody o krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb s príspevkovou organizáciou 
IstraCentrum centrum pre voľný čas. 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 15 “Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2017 v Devínskonovoveskej televízii, spol. s r. 
o.“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  

 

Uznesenie č. 13/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
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1. zobrať na vedomie Správu z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v obchodnej spoločnosti 
Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o., Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava, IČO: 35769980, 
 
2. realizovať nápravné opatrenia navrhnuté kontrolórom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves. 
 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 16 “Zásady využívania majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného mestskej 
časti v osobitných prípadoch“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 

 

Uznesenie č. 14/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
Schváliť Zásady využívania majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného mestskej časti 
v osobitných prípadoch v znení podľa prílohy. 
 
Prezentácia:  11 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
11 

 
0 

 
0 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 17 “Schválenie pomenovania ulice v Devínskej Novej Vsi“ 

 
Materiál uviedol   Rastislav Tešovič  
 
Z obsahu diskusie:  P. Žatko sa vyjadril, že v inej komisii, v ktorej zasadá, padol iný návrh názvu 

ulice, ktorý je zároveň historicky podložený a preto bude názov 
pravdepodobne na rokovaní MR a MZ zmenený. 

 

Uznesenie č. 15/4/2019 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves  
schváliť 
názov ulice Jána Poničana. 
 
Prezentácia:  11 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

 
8 

 
0 

 
3 

 
ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu 18 “Rôzne“ 

 
Zo strany členov komisie boli vyjadrené pripomienky, týkajúce sa činnosti predsedu v komisií  HM 

SR BA. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19,30 hod. zasadnutie Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 
 
 

  
Titl., meno a priezvisko 

 
Podpis 

 
Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Mária Novysedláková 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 


