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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 3. júna 2019  

 

Miesto zasadnutia Zasadačka MÚ   

Začiatok  17:00  hod. 

Ukončenie 20:00 hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom podpredsedkyňa komisie p. Beata Janatová privítala prítomných členov komisie, ako aj hostí 
– p. starostu Dária Krajčíra, vedúceho OER p. Ing. Juraja Strempeka a prednostku MÚ p. Ing. Máriu 
Koprdovú a konštatovala, že je prítomných 6 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. 
Následne členovia komisie sa rozhodli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného 
programu.  Podpredsedkyňa komisie viedla rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

    1 Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2018 (bod č. 4 materiálu) 

    2 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV za rok 2019 (bod č. 5 
materiálu) 

    3 Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV (bod č. 7 
materiálu) 

    4 VZN MČ BA-DNV č ... o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV 
(bod č. 9 materiálu) 

    5 Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov (bod č. 10 materiálu) 

    6 Návrh na schválenie zámeru prenájmu stavby Kina Devín, súp. č. 5719, pozemkov registra 
"C" KN parc. č. 545 a "C" KN parc. č 547/1 a podmienky  obchodnej verejne súťaže k 
prenájmu  stavby a pozemkov (bod č. 11 materiálu) 

    7 Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre spoločnosť TextilEco a.s. (bod č. 12 materiálu) 

8 Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o .z. (bod č. 13 materiálu) 

9 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 263 o výmere 5 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - presah odkapovej rúry zo stavby  (bod č. 14 
materiálu) 

10 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 263 o výmere 18 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p. Harbuľák s manželkou - vybudovanie vjazdu na pozemok  (bod č. 15 
materiálu) 

11 Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc. č. 360/32, 360/33 a 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemkov (bod č. 16 materiálu) 

12 Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke časti pozemku okolo budovy Charkovská 1 pre 
Centrum vedecko-technických informácií SR (bod č. 17 materiálu) 

13 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 
hier na území hlavného mesta SR Bratislavy (bod č. 18 materiálu) 

14 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zriadenie nízko emisných zón (bod č. 19 materiálu) 

15 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – rozvrh z výnosu úhrad za dočasné parkovanie (bod 
č. 20 materiálu) 
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16 Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych 
noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2017 a 2018 (bod 
č. 23 materiálu) 

17 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 (bod č. 24 materiálu) 

18 Poriadok odmeňovania poslancov MZ, členov komisií – neposlancov za ich prácu 
v komisiách MZ a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu MČ BA-DNV na verejnosti (bod č. 
27 materiálu) 

 

Uznesenie č. 1/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom. 

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

6 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Následne prišiel p. predseda komisie, p. posl. Tešovič. 

 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 1 Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2018 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Vedúci OER predstavil záverečný účet a jeho štruktúru, ako aj jednotlivé položky. 
Starosta spolu s vedúcim OER odpovedali na otázky členov komisie. 
 

Uznesenie č. 2/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves 
a) zobrať na vedomie Odborné stanovisko Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislavy-Devínska Nová Ves za rok 2018        
b) s ch v á l i ť   
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a celoročné hospodárenie Mestskej časti 
Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2018 bez výhrad, 
c) s ch v á l i ť 
použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 2 719 001,31 EUR zisteného podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. bez finančných operácií) nasledovne: 
         1) z prebytku vyčleniť nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu s použitím v 
nasledujúcom rozpočtovom roku v sume 900 000 EUR, 
         2) z prebytku vyčleniť nepoužitý prijatý poplatok za rozvoj v sume 3 153 876 EUR, 
         3) z prebytku vyčleniť tvorbu sociálneho fondu vo výške 8 933,85 EUR. 
Upravený prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia o celkovú sumu 4 062 809,85 EUR predstavuje 
schodok v sume 1 343 808,54 EUR, ktorý bol vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami v priebehu 
rozpočtového roka v zmysle schváleného rozpočtu. 
d) s ch v á l i ť 
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hospodárenie príspevkovej organizácie DENOVA za rok 2018 s hospodárskym výsledkom po zdanení - 
prebytkom vo výške 149,18 EUR z hlavnej činnosti a 220,75 EUR z podnikateľskej činnosti  a jeho prevod do 
Rezervného fondu príspevkovej organizácie spolu vo výške 369,93 EUR. 
e) s ch v á l i ť 
hospodárenie príspevkovej organizácie Istra Centrum za rok 2018 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 2 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV za rok 2019 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Vedúci OER zdôvodnil potrebu presunov v rámci rozpočtu. Starosta spolu s vedúcim 
OER odpovedali na otázky členov komisie. 
 

Uznesenie č. 3/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2019 a to vo forme: 
 
1. zvýšenia príjmov na položkách: 
- 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 383 824 € 
- 121001 Daň z pozemkov vo výške 176 988 € 
- 121002 Daň zo stavieb vo výške 59 070 € 
- 121003 Daň z bytov vo výške 139 346 € 
 
2. zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 240 
000 € 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 85 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní - dohody mimopracovného pomeru) - vo 
výške 9 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 630 (Reprezentačné starosta) - vo výške 1 200 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 630 (Reprezentačné - zahraničné návštevy) - vo výške 3 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba - budovy, objekty a ich časti) - vo výške 10 
000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 630 (Všeobecné služby) - vo výške 5 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 630 (Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru) - vo výške 25 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, 
riadenie a kontrola), Položka 700 (KV - ZŠ a MŠ) - vo výške 50 538 € 
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- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 2 (Administratíva), Prvok 1 (Interné služby), Položka 
630 (Špeciálne služby (audítorské, právne, exekučné, meracie, 
geometrické plány a pod.)) - vo výške 20 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 1 (Matrika), Položka 610 
(Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 3 300 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 1 (Matrika), Položka 620 
(Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 1 300 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 2 (Evidencia 
obyvateľstva), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 1 500 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 2 (Evidencia 
obyvateľstva), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 600 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 3 (Územné rozhodovanie 
a stavebný poriadok - Stavebný úrad), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania) - vo výške 14 000 € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 3 (Služby občanom), Prvok 3 (Územné rozhodovanie 
a stavebný poriadok - Stavebný úrad), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 5 500 € 
 
3. vytvorením položiek a zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 2 (Starostlivosť o zeleň), Prvok 1 (Nové dreviny a starostlivosť 
(stromy a kry)), Položka 630 (Tovary a služby - dreviny) - vo výške  
15 000 € 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), Prvok 2 (Čistenie 
verejných priestranstiev), Položka 640 (Bežný transfer - DENOVA - čistenie verejných priestranstiev a zimná 
údržba) - vo výške 5 700 € 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), Prvok 2 (Čistenie 
verejných priestranstiev), Položka 640 (Bežný transfer - DENOVA - dofinancovanie ) - vo výške 3 000 € 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), Prvok 2 (Čistenie 
verejných priestranstiev), Položka 700 (KV - DENOVA - nákup techniky) - vo výške 20 000 € 
 
4. zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 1 (Miestne komunikácie), Prvok 2 (Chodníky), Položka 
700 (Kapitálové výdavky) - vo výške 60 000 € 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 2 (Parkovanie), Prvok 2 (Verejné parkovanie), Položka 
700 (Ostatné plochy - výstavba) - vo výške 20 000 € 
 
5. zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 6 (Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad), Prvok 1 
(Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania) - vo výške 2 700 € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 6 (Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad), Prvok 1 
(Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo 
výške 1 050 € 
 
6. znížením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor 
obce - DHZO), Položka 700 (KV - DHZO) - vo výške 12 000 € 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor 
obce - DHZO), Položka 630 (Tovary a služby) - vo výške 11 800 € 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor 
obce - DHZO), Položka 630 (Tovary a služby - reprezentačné - súťaže) - vo výške 200 € 
 
7. zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), Prvok 1 (Monitorovací 
kamerový systém), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 73 
000 € 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), Prvok 1 (Monitorovací 
kamerový systém), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 26 000 € 
 
8. zvýšením výdavkov na položkách: 
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- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 1 (Kultúrne zariadenia), Prvok 1 (ISTRA 
CENTRUM, centrum pre voľný čas), Položka 640 (Bežný transfer - ISTRA CENTRUM) - vo výške 6 090 € 
- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 1 (Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho 
významu), Prvok 1 (Kultúrne a spoločenské podujatia), Položka 630 (Tovary a služby) - vo výške 25 000 € 
- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 6 (Turistická informačná kancelária), Prvok 1 (TIK), 
Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 4 300 € 
- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 6 (Turistická informačná kancelária), Prvok 1 (TIK), 
Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 1 650 € 
 
9. zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 2 (Opatrovateľská služba), Prvok 1 (Opatrovateľská služba v 
domácnosti občana), Položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) - vo výške 15 
000 € 
- Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 2 (Opatrovateľská služba), Prvok 1 (Opatrovateľská služba v 
domácnosti občana), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 5 800 € 
 
10. zvýšením príjmových finančných operácií na položke: 
- 453 Finančné operácie príjmové - Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte 1 054 000 € 
a zároveň znížením príjmových finančných operácií na položkách: 
- 453 Finančné operácie príjmové - Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj vo výške 300 000 € 
- 454002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z Fondu pre rozvoj MČ BA DNV (z FOPERu) vo výške 
754 000 € 
 
11. zvýšením príjmových finančných operácií na položke: 
- 453 Finančné operácie príjmové - Zostatok prostriedkov na účelovom účte drevín vo výške  
5 000 €  
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 2 (Starostlivosť o zeleň), Prvok 1 (Nové dreviny a starostlivosť 
(stromy a kry)), Položka 630 (Tovary a služby - dreviny) - vo výške  
5 000 € 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3 Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie predniesli svoje pripomienky k rokovaciemu poriadku, ktoré navrhujú 
zapracovať. 
 
 

Uznesenie č. 4/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves podľa predloženého návrhu v zmysle zapracovaných pripomienok. 
 
 
Prezentácia:  7 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 4    VZN MČ BA-DNV č ... o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie predniesli svoje otázky a pripomienky. 
 

Uznesenie č. 5/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves č. .../2019 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, s účinnosťou od 1. septembra 2019. 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča, aby sa z VZN v zrušujúcich 
ustanoveniach vypustili tie VZN, ktoré už v minulosti boli zrušené.  
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

6 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5    Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o predloženom materiále. 
 

Uznesenie č. 6/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa na 
1.nadzemnom podlaží v objekte Líniového centra na ulici Eisnerova 54/C, súpisné č. 6292, vedený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.2328 vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, ležiaci na parcele č.2878/299, 
vedená Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.1723,  katastrálne územie 
Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a v správe Mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves pre: 
1. Miriam Vallovú, Eisnerova 11, 841 07 Bratislava, IČO: 43 354 335, za cenu 110,00 € /m2/ rok + služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01.07.2019 za účelom prevádzkovania 
vinotéky. 
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2. Tomáša Palečku, Milana Marečka 5, 841 07 Bratislava, za cenu 107.00 € /m2/ rok + služby spojené s 
užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01.07.2019 za účelom prevádzkovania reštaurácie 
rýchleho občerstvenia. 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 6 Návrh na schválenie zámeru prenájmu stavby Kina Devín, súp. č 5719, pozemkov registra 
"C" KN parc. č. 545 a "C" KN parc. č 547/1 a podmienky  obchodnej verejne súťaže k 
prenájmu  stavby a pozemkov 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie predniesli myšlienku rozšíriť možné účely využitia Kina Devín.  
 
 

Uznesenie č.7/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prerokovať  

1. Zámer nájmu nasledovných nehnuteľností , ktoré sú v  správe vyhlasovateľa:  

 stavba Kina Devín, súpisné číslo 5719, umiestnená na parcele číslo 545, 
 pozemok registra "C" KN parc. č. 545 o výmere 513 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,  
 pozemok registra "C" KN parc. č. 547/1 o výmere 1295 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,  
v katastrálnom území Devínska Nová Ves, nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1141 vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, stavba zverená do správy MČ BA-DNV na základe zverovacieho protokolu č. 
118818520200 zo dňa 30.12.2002, pozemky zverené na základe zverovacieho protokolu 1852/02 zo dňa 
30.12.1992, s dobou nájmu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou predĺženia doby nájmu 
o ďalších 5 rokov (právo opcie), formou obchodnej verejnej súťaže. 
 

 2. Podmienky verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k nájmu nasledovných nehnuteľností, ktoré sú v  

správe vyhlasovateľa:  

 stavba Kina Devín, súpisné číslo 5719, umiestnená na parcele číslo 545,  
 pozemok registra "C" KN parc. č. 545 o výmere 513 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,  
 pozemok registra "C" KN parc. č. 547/1 o výmere 1295 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,  
v katastrálnom území Devínska Nová Ves, nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1141 vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, stavba zverená do správy MČ BA-DNV na základe zverovacieho protokolu č. 
118818520200 zo dňa 30.12.2002, pozemky zverené na základe zverovacieho protokolu 1852/02 zo dňa 
30.12.1992, s dobou najmú 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou predĺženia doby nájmu 
o ďalších 5 rokov (právo opcie), formou obchodnej verejnej súťaže, nasledovne:  
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1. Identifikácia  

Prenajímateľ  / vyhlasovateľ  

 

Názov: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 

IČO: 00603392 

DIČ: 2020919109 

V zastúpení: Dáriusom Krajčírom, starostom 

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Chandoga, Ing. Denisa Mikulcová, tel. č. 02/60201400 

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže  

Predmetom súťaže je prenajatie majetku, ktorý je v  správe vyhlasovateľa:  

- stavba -  Kino Devín, súpisné číslo 5719, umiestnená na parcele číslo 545, s úžitkovou plochou 869,34 m2,         
  -  pozemok registra "C" KN, parcelné číslo 545 o výmere 513 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria,  
 - pozemok registra "C" KN, parcelné číslo 547/1 o výmere 1359 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria,  
 katastrálne územie Devínska Nová Ves, evidované na liste vlastníctva č. 1141 vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy a zvereného do správy MČ BA-DNV. 

(ďalej len „predmet nájmu“).  

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa a obhliadka predmetu súťaže 

Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu 

o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle Mgr. Branislav 

Chandoga, vedúci OSEUM, č. telefónu: 0918 852 819.  

 

4. Doba nájmu  

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 20 rokov v zmysle zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v platnom znení s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov. 

 

5. Podmienka prenájmu 

Nájomca zabezpečí rekonštrukciu predmetu nájmu na vlastné náklady minimálne vo výške 200.000,- 

€ s podmienkou podania žiadosti o stavebné povolenie do šiestich mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy a zabezpečiť vydanie stavebného povolenia do dvanásť mesiacov od 

podania žiadosti. 

      Nájomca sa zaväzuje preinvestovať do predmetu nájmu: 

a) v lehote do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia sumu minimálne 150.000,- € s DPH 

b) v lehote do piatich rokov po uplynutí lehoty uvedenej v bode a) ods.5. tohto článku sumu 50.000,- € 

s DPH.  

 

6. Účel nájmu  

Účelom nájmu je vybudovanie školského alebo predškolského zariadenia, centra kultúry na podporu 
rozvoja kultúrnych aktivít a jeho prevádzkovanie, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti na spoločenské 
a kultúrne vyžitie spojené so sezónnym predajom. 

       

7. Výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je 1.000,- € mesačne  bez energií. Vzájomné započítanie pohľadávok bude 

riešené v nájomnej zmluve. 

 

8. Vyhlasovateľ predkladá návrh nájomnej zmluvy 
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Vzor nájomnej zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný 
spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré môže doplniť. 
 

9. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 

Súťažný návrh  musí obsahovať najmä: 

9.1 identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia. 

9.2 Identifikačné údaje účastníka súťaže - nájomca 

9.2.1 ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,  adresu sídla, 

IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo 

telefónu, e-mail;  

9.2.2 ak ide fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu podnikania, 

číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia z ktorého bude 

poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, e-mail;  

9.2.3 ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné 

číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo 

telefónu, e-mail. 

9.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže. 

9.4 Ponuku výšky nájomného v Euro. 

9.5 Účel využitia predmetu nájmu. 

9.6 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11.  

 

10. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 

 

11. Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby a fyzické osoby. Každý 
účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:   

11.1 Ak ide o právnickú osobu: výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. 

11.2 Ak ide o fyzickú osobu podnikateľa: výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac. 

11.3 Overené čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči Mestskej časti Bratislava – DNV, 

príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek  zo zdravotných poisťovní, nie je 

v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 

11.4 Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. 

11.5 Zloženie finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa vedený vo VÚB, a.s. IBAN: SK31 0200 0000 

0000 0162 4042 vo výške 1.000,- Eur, pričom v prípade úspešnosti navrhovateľa bude 

zábezpeka započítaná do ceny nájmu. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená 

v lehote 15 dní od dňa otvorenia obálok. V prípade, že úspešný uchádzač od  nájmu ustúpi, 

zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

11.6 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 

vek 18 rokov. 

11.7 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 

návrhov. 

11.8 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh 

podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 

11.9 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

11.10Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  
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12. Súťažné podmienky 

12.1 Súťažné  podmienky a podklady bude možné získať: 

         na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, osobne v sídle Mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. 

12.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu nájomnej  

zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho 

úradu Bratislava - Devínska Nová Ves a  na internetovej stránke www.devinskanovaves.sk. 

 

13. Spôsob podávania súťažných návrhov 

Navrhovatelia môžu súťažný návrh  doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestskej časti 

Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením 

obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, fyzickej osoby zapísanej 

v živnostenskom registri alebo fyzickej osoby s uvedením poštovej adresy s nápisom „SÚŤAŽ – 

NEOTVÁRAŤ“ s heslom nájom Kina Devín. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia 

návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

 

14. Lehota na podávanie súťažných návrhov 

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 28.06.2019 do 15.07.2019 do 12:00 hod. Pri 

záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne vyhlasovateľa.  

14.1 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 

návrhov. 

14.2 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

14.3 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  

14.4 Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

 

15. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 

15.1  najvhodnejší návrh z hľadiska účelu 

15.2  výška minimálne preinvestovaných nákladov 

15.3  výška mesačného nájomného  

 

16. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  

16.1 Obálky s predloženými návrhmi sa otvoria u vyhlasovateľa dňa 29.07.2019 Vyhodnotenie súťaže 

je neverejné. Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní návrhu môže požiadať navrhovateľa o písomné 

zdôvodnenie sporných otázok vyplývajúcich z vyhodnocovania návrhu, prípadne ho prizvať na 

rokovanie. Zdôvodňovanie sporných otázok nesmie byť bez súhlasu vyhlasovateľa nad rámec 

podmienok vyhlásených v obchodnej verejnej súťaži.  

16.2 Návrh na zmenu podaného návrhu nájomnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ 

súhlasí. 

16.3 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný  list 

s oznámením o prijatí návrhu nájomnej zmluvy. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 

uzatvorená najneskôr do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

16.4 Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne. 

 

17. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa  

17.1 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  nájomnej 

zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. 
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17.2 Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli Mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 

17.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odošle vyhlasovateľ navrhovateľom 

oznámenie o neúspešnosti predložených návrhov. 

17.4 V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 

uvedených v súťažných podkladoch,  vyradí návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

17.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu. 

17.6 V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane 

navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení 

obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.  

17.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade,  ak tento je, alebo v 

minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. 

v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť . 

 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu 7   Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre spoločnosť TextilEco a.s. 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie navrhli zapracovať do zmluvy povinnosť, aby si nájomca 
udržiaval kontajnery čisté aj zvonku a v rpípade, ak po upozornení tak nájomca neurobí, urobí tak na 
jeho náklady mestská časť. 
 
 

Uznesenie č.8/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom častí pozemkov o výmere 1,3m2, nachádzajúcich 
sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová, a to : 

A. pozemky registra „C“ KN vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, zapísané na 
liste vlastníctva č. 2328: parc. č. 926/6, parc. č. 2292/115 a parc. č. 2149/1  
 
B. pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves: 
- registra „C“ KN parc. č. 124/11, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 17/93 
zo dňa 27.5.1993, 
- registra „E“ KN parc. č. 3798/278, zapísaný na LV č. 4172 na základe zverovacieho protokolu č. 
91/91 zo dňa 30.9.1991, 
- registra „C“ KN parc. č. 4/1, zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 
30.9.1991, 
- registra „C“ KN parc. č. 2565/109, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 9/93 
zo dňa 21.9.1992, 
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- registra „C“ KN parc. č. 2878/15, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 8/93 
zo dňa 1.9.1992, 
- registra „C“ KN parc. č. 2878/54, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 8/93  
zo dňa 1.9.1992, 
- registra „C“ KN parc. č. 349, zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 
30.9.1991, 

 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť TextilEco a.s., IČO:44 882 033, so sídlom Panenská 24, 
811 03 Bratislava,  na dobu neurčitú od 1.7.2019, za minimálnu cenu 8 €/m2/rok, čo pri desiatich prenajatých 
častiach pozemkov o výmere 1,3 m2 predstavuje minimálne ročné nájomné 104 €, z dôvodu umiestnenia 
svojich zberných nádob na šatstvo, textílie a inak nešpecifikované odpady v k.ú. DNV. 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 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 uznesenia stráca platnosť. 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 8    Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z. 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  detto ako v predchádzajúcom 
 
 

Uznesenie č.9/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom častí pozemkov registra „C“ KN  o výmere 1,3m2 
nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, 
a to : 

 A. pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves parc. č. 956, zapísaný na 
LV č. 2328,  
 
B. pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves,: 
- parc. č. 154, zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
- parc. č. 2292/462, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 
30.9.1991, 
- parc. č. 656/1, zapísaný na LV č. 1 na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, 
- parc. č. 2878/76, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, 
- parc. č. 2149/5, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, 
- parc. č. 99/1, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 21/93  zo dňa 2.9.1993, 
- parc. č. 2878/491, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 5/92 zo dňa 
22.1.1992, 
- parc. č. 119/2, zapísaný na LV č. 1723 na základe zverovacieho protokolu č. 21/93 zo dňa 2.9.1993, 
- parc. č. 10/1, zapísaný na LV č. 2 na základe zverovacieho protokolu č. 765/08 zo dňa 29.10.2008, 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z., IČO:42 065 
534, so sídlom Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava,  na dobu neurčitú od 1.7.2019, za minimálnu cenu 8 €/m2/rok, 
čo pri desiatich prenajatých častiach pozemkov o výmere 1,3 m2 predstavuje minimálne ročné nájomné 104 
€, z dôvodu umiestnenia svojich zberných nádob na šatstvo, textílie a inak nešpecifikované odpady, v k.ú. 
DNV  
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 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 uznesenia stráca platnosť. 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu 9   Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 5 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - presah odkapovej rúry zo stavby 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie prediskutovali možnosť naložiť s pozemkom odpredajom 
žiadateľom. 
 
 

Uznesenie č.10/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom časti pozemku registra "C" KN z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa parc.č. 263 o výmere 5 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok 
o celkovej výmere 5374 m2,   zapísaný na liste vlastníctva č.1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, pre MUDr. Petra Harbuľáka, bytom Hlavná 
7, 831 01 Bratislava a Ing. Evu Harbuľákovú, bytom Novoveská 50, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 
1.7.2019, za minimálnu cenu 20 €/m2/rok, t.j. ročné nájomné bude predstavovať sumu 100,- €, z dôvodu 
plánovania vybudovania stavby - garáže na parcele č. 240 vo vlastníctve žiadateľov po hranicu pozemku, 
pričom odkvapové rúry stavby zasiahnu až na susedný pozemok parc.č. 263.  
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 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 uznesenia stráca platnosť. 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča, aby žiadatelia zvážili odpredaj 
požadovaného pozemku. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10    Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 18 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p. Harbuľák s manželkou - vybudovanie vjazdu na pozemok 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
 
 

Uznesenie č.11/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly  
1. neodporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť 
prenájom časti pozemku registra "C" KN z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc.č. 263 o výmere 18 m2,  
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok o celkovej výmere 5374 m2,   zapísaný na liste 
vlastníctva č.1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves, pre MUDr. Petra Harbuľáka, bytom Hlavná 7, 831 01 Bratislava a Ing. Evu Harbuľákovú, 
bytom Novoveská 50, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 1.7.2019, za minimálnu cenu 4 €/m2/rok, t.j. 
ročné nájomné bude predstavovať sumu 70,- €, z dôvodu vybudovania vjazdu do plánovanej stavby – garáže, 
umiestnenej na parcele č. 240 vo vlastníctve žiadateľov.  
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 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 uznesenia stráca platnosť, 
 
2. odporúča na predmetný pozemok zriadiť odplatné vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu 
a prejazdu. 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly tiež odporúča, aby sa nevybudovala súvislá 
spevnená plocha, ale iba betónové pásy v šírke kolies.  
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 11   Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 360/32, 360/33 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemkov 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o alternatíve nenakladať s predmetnými pozemkami. 
 
 

Uznesenie č.12/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť 1. zámer predaja pozemkov registra "C" KN: 
            - parc.č. 360/33, ostatná plocha o výmere 121 m2, odčlenená od pozemku registra  
             „C“ KN parc.č. 360/1 – ostatná plocha, výmera 2226 m2,  
            - parc.č. 360/32, ostatná plocha o výmere 131 m2, odčlenená od pozemku registra  
            „C“KN parc.č. 360/3 – ostatná plocha, výmera 326 m2,  
pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva č. 1, v správe Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže. 
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2. podmienky  obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na 
predaj pozemkov registra "C" KN parc.č. 360/33, ostatná plocha o výmere 121 m2, odčlenená od pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 360/1 – ostatná plocha, výmera 2226 m2, parc.č. 360/32, ostatná plocha o výmere 131 
m2, odčlenená od pozemku registra „C“KN parc.č. 360/3 – ostatná plocha, výmera 326 m2, geometrickým 
plánom č. 46/2018 zo dňa 23.05.2018, vyhotoveného geodetkou Alenou Ferenczyovou, spol. 111 Abacones, 
s.r.o., Pavla Horova 1, 841 07 Bratislava, IČO: 36 789 445, autorizačne overeného Ing. Ondrejom Kozlovským, 
úradne overeného pod č. 1227/2018 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pozemky zapísané 
na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves nasledovne: 
 
   1.        Predávajúci (ďalej aj „vyhlasovateľ“): 
Mestská časť Bratislava-DNV, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, zastúpená starostom, IČO: 603392, spolu 
s Hlavným mestom SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom, IČO: 
603 481 
Bankové spojenie Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves: VÚB, a.s., č. účtu: SK31 0200 0000 0000 
0162 4042, 
Bankové spojenie Hlavného mesta SR Bratislava: ČSOB, a.s., č. účtu: IBAN: SK63 7500 0000 0000 2582 
6423 
 
  2.        Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
 - Ing. Denisa Mikulcová, OSEUM Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, č. 
telefónu:02/60201400 
 
  3.       Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Predmetom obchodnej súťaže je výber najvhodnejších záujemcov o odkúpenie pozemkov registra "C" KN : 
- parc.č. 360/33, ostatná plocha o výmere 121 m2, odčlenená od pozemku registra „C“ KN parc.č. 360/1 – 

ostatná plocha, výmera 2226 m2, pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu 
č.57/91 zo dňa 7.10.1991, k.ú Devínska Nová Ves 

- parc.č. 360/32, ostatná plocha o výmere 131 m2, odčlenená od pozemku registra „C“ KN parc.č. 360/3 – 
ostatná plocha, výmera 326 m2, pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu 
č.91/91 zo dňa 30.9.1991, k.ú Devínska Nová Ves 

 
 4.       Obhliadka predmetu súťaže: 
Navrhovatelia majú možnosť prezrieť si uvedenú nehnuteľnosť pred predložením návrhu. Termín obhliadky je 
potrebné si dohodnúť s referentom OSEUM  Ing. Denisou Mikulcovou,  
e-mail:denisa.mikulcova@mudnv.sk, č. telefónu:02/60201400. 
 
 5.         Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa §663 - §684 a nasl. Občianskeho zákonníka musí 
obsahovať najmä: 
 
5.1 
a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia, 
b) identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj „kupujúci“): 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, 
číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d) návrh kúpnej ceny  
e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa 
najneskôr do 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami a to na základe fotokópie 
kúpnej zmluvy podpísanej všetkými zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 30 dní po pripísaní kúpnej 
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ceny na svoj účet odovzdá kupujúcemu príslušný počet originálov kúpnej zmluvy spolu s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva na podanie prevodu do katastra nehnuteľností, 
f)ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške 0,05 % z 
kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, 
g) ustanovenie, ktorým si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží 
zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 30 dní od termínu splatnosti kúpnej ceny. Možnosť 
odstúpenia od zmluvy pri nedodržaní zmluvného záväzku o zaplatení kúpnej ceny musí byť formulovaná ako 
podstatná náležitosť kúpnej zmluvy, 
h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
5.2 
a) Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných podmienok. Účastník súťaže 
je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré môže doplniť. 
b) Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.  
 
6.         Podmienky účasti v súťaži : 
6.1      Minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena stanovená aktuálnym znaleckým posudkom č. 
03/2019 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom 
Jurášom, kde použitím metódy polohovej diferenciácie bola stanovená všeobecná hodnota novovytvoreného 
pozemku parc.č. 360/33 o výmere 121 m2 na hodnotu 36 251,60 €, a pozemku parc.č. 360/32 o výmere 131 
m2 na hodnotu 39 247,60 €, spolu na hodnotu 75 499,20 €, t.j. po zaokrúhlení na hodnotu 75 500,00 €. 
Na základe znaleckého posudku č. 03/2019 bol udelený  predchádzajúci súhlas primátora č. 12 01 0010 19 
zo dňa 14.3.2019 k odpredaju predmetných pozemkov za minimálnu cenu 75 500,00 €. 
 
6.2     Minimálna kúpna cena bude navýšená o cenu za vyhotovenie aktuálneho znaleckého posudku vo výške 
300€ a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc.č. 360/32 a 360/33 vo výške 231 €, 
ktoré zabezpečila mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves na vlastné náklady. 
 
 
6.3     Samotná kúpna cena vo výške 76 031,- € pozostáva z: 
          - minimálnej kúpnej ceny stanovenej zo súhlasu primátora vo výške 75 500,00 € 
          - cenu za vyhotovenie aktuálneho znaleckého posudku vo výške 300 € 
          - vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc.č. 360/32 a 360/33 vo  
            výške 231  € 
  
6.4       Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 5000 €, a to prevodom na 
účet vyhlasovateľa súťaže, uvedenom v konkrétnych súťažných podmienkach. O tomto prevode predloží spolu 
so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania 
na účet vyhlasovateľa. 
 
6.5       Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny. 
 
6.6    Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V 
prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkom 
najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu, o 
čom budú účastníci písomne upovedomení. 
 
6.7      V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z dôvodu, 
že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil 
neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
 
6.8      Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 
18 rokov. 
 
6.9     Účastníci sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o 
tom, že účastník nemá záväzky voči mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.   
 
6.10    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 
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6.11    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým 
istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a 
dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 
 
6.12     Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 
stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 
 
 
7.         Súťažné podmienky: 
7.1       Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa: Miestny úrad Bratislava-
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, v zalepenej  obálke s uvedením mena, poštovej 
adresy účastníka, s nápisom: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“, s heslom súťaže :" PREDAJ  POZEMKOV PARC.Č.  
360/32, 360/33"  a v termíne od 28.6.2019 do 12.7.2019 do 12.00 hod. V prípade doručovania návrhu poštou, 
sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
 
 
7.2       Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
     a) na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves:  
         www.devinskanovaves.sk 
    b) na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
7.3        Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže písomne alebo 
elektronicky odoslané oznámenie o prijatí návrhu a podpise kúpnej zmluvy. 
 
7.4    Návrh na zmenu podaného návrhu kúpnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ súhlasí. 
 
7.5     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej zmluvy zrušiť 
túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy písomne 
vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava-Devínska Nová 
Ves a na internetovej stránke www.devinskanovaves.sk. 
 
7.6       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených 
návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa odmietnutia. 
 
7.7      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
 
7.8    Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 
súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 
 
 
8.         Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
8.1       Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov sú: 
     -  najvyššia ponúknutá kúpna cena 
     -  najvhodnejší návrh 
 
Kúpna  zmluva bude víťaznými  uchádzačmi podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že kúpna  zmluva nebude víťaznými  uchádzačmi  v uvedenom termíne 
podpísaná, zanikajú právne účinky obchodnej verejnej súťaže. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

0 7 0 NIE 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

http://www.devinskanovaves.sk/


18 

 

K bodu 12    Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke časti pozemku okolo budovy Charkovská 
1 pre Centrum vedecko-technických informácií SR 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členka komisie p. Janatová navrhla, aby sa aj priľahlé pozemky dali vypovedať, 
aby boli v zmluve samostatne pomenované ako predmet nájmu. 
 
(pozn. požadované pozemky budú vypovedateľné, keďže budú označené ako predmet výpožičky, tak, ako aj 
budova, a to v zmluvne dohodnutej 6-mes. výpovednej dobe v zmysle pôvodnej zmluvy.) 
 
 

Uznesenie č.13/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 46/2015 zo 
dňa 31.03.2016, uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves ako požičiavateľom 
a Centrom vedecko-technických informácií SR ako vypožičiavateľom, týkajúci sa doplnenia predmetu 
výpožičky o priľahlé pozemky okolo budovy ZŠ Charkovská 1 a to časť pozemku parc. č. 316 o výmere 195 
m² a časť pozemku parc. č. 317 o výmere 436 m², spolu 631 m², vedené na liste vlastníctva č. 2328, evidované 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, k. ú. Devínska Nová Ves, ako aj doplnenia s tým 
súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán. 
 
Dodatok bude vypožičiavateľom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok nebude vypožičiavateľom v uvedenom 
termíne podpísaný, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 13    Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o možnosti zväčšenia vzdialenosti od niektorých 
ďalších budov.  
 
 

Uznesenie č.14/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. ...../2019 z ...... 2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR 
Bratislavy a s predloženým návrhom súhlasiť. 
 
 
Prezentácia:  7 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu 14   Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zriadenie nízko emisných zón 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie diskutovali o možnosti rozšíriť písm. c) o ďalšie podmienky, za 
ktorých môže mestská časť povoliť vjazd. P. Janatová navrhla rozšíriť predložený návrh o miesto 
podnikania. 
 
 

Uznesenie č.15/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves  s ú h l a s i ť  
s predloženým návrhom Dodatku č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 
sa  dopĺňa článok 69 o  ods. 4, ktorý znie: 
„ 4) Mestská časť podľa osobitného predpisu x) všeobecne záväzným nariadením: 
    a) zriadi nízko emisnú zónu, 
    b) určí 

1. územie alebo jej časť vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny , 
2. najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel  potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny, 
3. podrobnosti  povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu  a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla 

o ich vydanie , 
4. vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich 

vydanie  
c) môže povoliť vjazd cestných motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej 
zóny pobyt.“  

 
Poznámka  pod čiarou k odkazu x  znie:   
„x) Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov .“ 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

6 1 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 15    Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – rozvrh z výnosu úhrad za dočasné parkovanie 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:   
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Uznesenie č.16/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť  s ú h l a s i ť  
s predloženým návrhom Dodatku č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 
sa  dopĺňa článok 91 o  ods. 4, ktorý znie: 
„ 4) Príjem Bratislavy z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel  154b) v príslušnej mestskej 
časti sa rozdelí medzi Bratislavu a príslušnú mestskú časť  v pomere: 

- 50% pre Bratislavu a 50% pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty. 
- 85 % pre Bratislavu a 15% pre mestskú časť z ostatných výnosov úhrad za dočasné parkovanie.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 154 b) znie: 
„154 b) § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov.“ 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 16   Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných 
právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2017 a 2018  

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 
 

Uznesenie č. 17/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie Správu z kontroly dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených 
parkovacích miest v roku 2017 a 2018 v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 
17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392. 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 17    Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
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Uznesenie č.18/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 a súčasne odporúča poveriť 
miestneho kontrolóra na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. 
polrok 2019. 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 18   Poriadok odmeňovania poslancov MZ, členov komisií – neposlancov za ich prácu 
v komisiách MZ a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu MČ BA-DNV na verejnosti 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členka komisie p. Janatová navrhla možnosť zakotviť do poriadku odmeňovania 
možnosť udeliť členovi komisie – neposlancovi – výkonnostnú mimoriadnu odmenu.  
 
 

Uznesenie č.19/6/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť  Poriadok odmeňovania poslancov miestneho 
zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a 
oceňovania obyvateľov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti 
s účinnosťou od 1. júla 2019 v predloženom znení.  
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 20:00 hod. zasadnutie Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala (gestor) Mgr. Mária Novysedláková  

Predseda komisie Mgr. Rastislav Tešovič  

 


