
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

dňa 27. 11. 2018 

Bod č. 3 

 
Schválenie preplatenia zostatku dovolenky bývalému starostovi 

(názov podľa pozvánky) 

 

Predkladateľ: 

Dárius Krajčír 
(titul, meno, priezvisko) 

starosta 
(funkcia) 

 

  Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia (povinné) 

2. Dôvodová správa (povinné) 

1.  

 

Zodpovedný: 

Dárius Krajčír 
(titul, meno, priezvisko) 

starosta 
(funkcia) 

 

Spracovateľ:                                                                       

  

Ing. Juraj Strempek 
(titul, meno, priezvisko) 

vedúci OER 
(funkcia) 

  

 

Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  

 s ch v a ľ u j e  

preplatenie zostatku dovolenky bývalému starostovi Milanovi Jamborovi v dĺžke 25 dní v 

hodnote 2 781 € 

 

Dôvodová správa: 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa Zákonníka práce a v 

rozsahu podľa uzavretej kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre MČ BA DNV ako 

zamestnávateľa.  

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi možno poskytnúť v súlade s § 2 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest pri splnení troch podmienok: 

1. nárok na dovolenku starostovi vznikol, 

2. dovolenku nemôže starosta vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka a 

3. Miestne zastupiteľstvo MČ BA DNV svojím uznesením schválilo jej preplatenie 

starostovi. 

Starosta MČ BA DNV Milan Jambor má ku dňu skončenia funkcie zostatok nevyčerpanej 

dovolenky vo výške 25 dní v hodnote 2 781 €. Pričom pri výpočte jej hodnoty sa berie do 

úvahy zostatok nevyčerpanej dovolenky v dĺžke 187,50 hodín a priemerná mzda 14,8315 € za 

hodinu. 



MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

dňa 27.11.2018 

Bod č. 4 

 
Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa § 12 

ods.2, 3, 5 a 6   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

 

Predkladateľ: 

Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 
 

 

  Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia (povinné) 

2. Dôvodová správa (povinné) 
1.  

2.  

  

 
 

Zodpovedný: 

Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 
 

 

 

Spracovateľ:                                                                       

  

JUDr. Jana Hrnčířová 

zástupkyňa prednostky 
   

 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava --- Devínska Nová Ves podľa § 12 ods.2, 3, 5 a 6 
Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

           

p o v e r u j e  

 

Mgr. Lenku Hlaváčovú, poslankyňu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves  zvolávaním a vedením miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava- 

Devínska Nová Ves. 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

predkladáme návrh na poverenie poslankyne Mgr. Lenky Hlaváčovej, ktorá bude oprávnená 

viesť a zvolávať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová  Ves podľa § 

12 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Zákon“). 

Ide o prípady definované priamo Zákonom a to nasledovne: 



 

odsek  2  Zákona - Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 

prvej vety (ods.1, 1. veta  obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace.), zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

  

odsek 3 Zákona -  Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 

druhej vety, (ods. 1, 2. veta - ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň 

tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 

15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie),   zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 

15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie 

obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety (ods.1, 3. veta -  ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby 

sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb), zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 

30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto 

zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný 

alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

 

odsek  5 Zákona -  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku 

zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo 

odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. 

  

odsek 6  Zákona -  Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s 

prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo 

poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca 

starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 



MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

dňa 27.11.2018 

Bod č. 5 

 
Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 
 

 

Predkladateľ: 

Ing. Mária Koprdová 

 poverená funkciou prednostu 
 

 

  Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia (povinné) 

2. Dôvodová správa (povinné) 
1.  

2.  

  

 
 

Zodpovedný: 

Ing. Mária Koprdová 

poverená funkciou prednostu 
 

 

 

 

Spracovateľ:                                                                       

  

JUDr. Jana Hrnčířová 

zástupkyňa prednostky 
 

 

  

 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava --- Devínska Nová Ves na základe § 11 ods.4 
písm. i)  Zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov  miest  

           

      berie  na vedomie informáciu o plate starostu  v zmysle zákona.  

 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších noviel (ďalej len „Zákon“) podľa ust. § 3 ods.1 tohto 

Zákona a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy článok 18 ods.4 písm.l). je 

potrebné na ustanovujúcom zastupiteľstve schváliť plat starostu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves. 

Zákon č. 253/1994 Z.z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v § 4 upravuje výšku násobku na výpočet platu starostu.  

 



Podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona starostovi patrí plat,  ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky  za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo 

násobku podľa § 4 ods. 6. Zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná mesačná 

nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 je vo výške 954,- Eur. 

 

Podľa § 4 ods.1 Zákona je násobok v hodnote 2,53    t.j. mesačný plat starostu predstavuje sumu 

2.414  Eur. 

 

 Miestne zastupiteľstvo v zmysle  § 4 ods. 2  novely Zákona druhá veta,  môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

 



MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

dňa 27.11.2018 

 

 

 

Bod č. 6 
Zriadenie miestnej rady MČ BA-DNV 

 

 
Predkladateľ:         Materiál obsahuje: 

Dárius Krajčír        1. Návrh uznesenia 

starosta MČ BA-DNV       2. Dôvodová správa 

 

 
Zodpovedný: 

Ing. Mária Koprdová 

poverená funkciou prednostky MÚ MČ BA-DNV 

 
Spracovateľ: 

Mgr. Mária Novysedláková 

právnik referátu právneho 

 

 

 
Návrh uznesenia: 

 

A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zriaďuje Miestnu 

radu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle §14 zákona č. 369/1990 Zb. si miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. 

Miestnu radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb 

upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.  

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní 

úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu 

starostu.  

 



MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

dňa 27.11.2018 

 

 

 

Bod č. 7 
Voľba členov miestnej rady MČ BA-DNV 

 

 
Predkladateľ:         Materiál obsahuje: 

Dárius Krajčír        1. Návrh uznesenia 

starosta MČ BA-DNV       2. Dôvodová správa 

 

 
Zodpovedný: 

Ing. Mária Koprdová 

poverená funkciou prednostky MÚ MČ BA-DNV 

 
Spracovateľ: 

Mgr. Mária Novysedláková 

právnik referátu právneho 

 
Návrh uznesenia: 

A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ruší uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 

6/12/2014 zo dňa 16.12.2014, ktorým boli za členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves zvolení Bc. Jozef Tittel a  Mgr. Rastislav Tešovič za 

členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

 

B. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves volí za členov 

Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe vykonaného 

tajného hlasovania týchto členov: 

Mgr. Rastislav Tešovič s počtom hlasov ..... 

Bc. Jozef Tittel s počtom hlasov ......... 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle §14 zákona č. 369/1990 Zb. je miestna rada zložená z poslancov, ktorých volí miestne 

zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho 

zastupiteľstva.  

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení miestnej rady sa 

prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom 

zastupiteľstve.  

 

 



MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

dňa 27.11.2018 

 

Bod č. 8 
Poverenie  sobášiacich poslancov  

 

 

Predkladateľ: 

Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 
 

 

  Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia (povinné) 

2. Dôvodová správa (povinné) 
1.  

2.  

  

 
 

Zodpovedný: 

Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 
 

 

 

 

Spracovateľ:                                                                       

  

JUDr. Jana Hrnčířová 

zástupkyňa prednostky 

  

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

 

p o v e r u j e  

 

na volebné obdobie 2018-2022 funkciou  sobášiaceho nasledovných  poslancov: 

 

Mgr. Beata Janatová 

Bronislava Kraváriková 

Mgr. Lenka Hlaváčová 

Mgr. Veronika Veslárová 

 

 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle  § 4 ods. 1 zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine v znení neskorších 

predpisov  snúbenci robia  „Vyhlásenie o uzavretí manželstva“ na matričnom úrade určenom 

pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo 



povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti 

matrikára. Na základe  vyššie uvedeného navrhujeme, aby počet sobášiacich  bol 4 (štyri), 

menovite: 

 

1. Mgr. Beata Janatová 

2. Bronislava Kraváriková 

3. Mgr. Lenka Hlaváčová 

4. Mgr. Veronika Veslárová 

 


