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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 10. septembra 2019  
 

Miesto zasadnutia Zasadačka MÚ  

Začiatok  16:00  hod. 

Ukončenie 17:35  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. Dvaja členovia komisie – p. Griger a p. Smolinský ospravedlnili 
vopred svoju neúčasť. Následne sa členovia komisie rozhodli prerokovať jednotlivé body podľa navrhnutného 
programu.  Predseda komisie viedol rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1 Prehľad plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 

2 Návrh VZN MČ BA-DNV o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV 

 
3 

Prenájom nebytového priestoru v suteréne Dovina pasáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
Best Boxing Club o.z. 

4 Žiadosť o zníženie výšky nájomného NP pre Správu objektov DNV s.r.o. 

 
5 

Žiadosť o zníženie výmery a zmenu účelu časti prenajatého nebytového priestoru – FORMULA ŠPORT 
s.r.o. 

 
6 

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 210 o výmere 8 m2 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - p.Beleš a p. Sebőková-strešný previs 

 
7 

Schválenie spôsobu prevodu častí pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 o výmere 10 m2 a častí 
pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 o výmere 10 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 
p.Gibala s manželkou 

 
8 

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

 
9 

Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na zaťažených pozemkoch 
špecifikovaných v GP č. 22/2019, 23/2019 a 24/2019 v prospech spoločnosti Bystrická s.r.o.  za 
účelom priznania práva uloženia inžinierskej siete vodovodu 

 
10 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, ktorým sa vydávajú 
trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

11 Schválenie odmien pre členov komisií – neposlancov 

12 Vyjadrenie k voľbe členov vyraďovacej komisie 

13 Vyjadrenie k voľbe členov škodovej komisie 

14 Žiadosť o zriadenie expozitúry Mestskej polície v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

15 Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom Mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2018 v DNV ŠPORT, spol. s r.o. 

 
Doplnené dodatočne: 
 
16   Dodatok č. 1 k  zmluve o nájme nehnuteľností – SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku – finančný dar 
Chorvátskej republiky 
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Program predstavil:  Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   

 
 

Uznesenie č. 1/9/2019  

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

 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 1                                     Prehľad plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Členovia požiadali o doplnenie textovej časti plnenia rozpočtu. Vzišli aj ďalšie otázky, ktoré budú 
adresované spracovateľovi materiálu na zodpovedanie. 
 
 

Uznesenie č. 2/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves za 1. polrok 2019. 
 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 2                        Návrh VZN MČ BA-DNV o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Je potrebné zapracovať technicko-operatívne pripomienky, a to: 

- v čl. 2 namiesto a)-g) opraviť na a)-f), 
- v čl. 3 bod 5 doplniť slovo „realizované“, 



3 

 

- v čl. 8 slovo „alebo“ vyškrtnúť a slovo „pracovníkovi“ nahradiť slovom „zamestnancovi“, 
- v čl. 5 ods. 1 vyškrtnúť text od slova „ktorá“ až po písmeno „4“. 

 
 

Uznesenie č. 3/9/2019  

 
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 poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so zapracovanými pripomienkami. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3                      Prenájom nebytového priestoru v suteréne Dovina pasáže z dôvodu  
                                                  hodného osobitného zreteľa pre Best Boxing Club o.z. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 
 

Uznesenie č. 4/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru o výmere 16,00 m2 
formou Dodatku č.1 k Zmluve o nájme č. 23/2019 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.03.2019, nachádzajúceho 
sa v suteréne bytového domu na ulici M. Marečka 8-12, súpisné číslo domu 6108, parcelné číslo 2565/66, vedený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č. 3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves,  
pre občianske združenie BEST BOXING CLUB, Nám. Jána Kostru 1, 841 08 Bratislava , IČO: 42 352 916, za cenu 19,00 € 
/m2/ rok  + služby spojené s užívaním nebytového priestoru, na dobu neurčitú od 01.10.2019 za účelom činnosti 
športového klubu. 
 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4                     Žiadosť o zníženie výšky nájomného NP pre Správu objektov DNV s.r.o. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
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Uznesenie č. ......  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zníženie výšky nájomného na sumu 56,- €/m2/rok  za nebytový priestor o výmere 41,25 m2 
od 01.10.2019, nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 
č.1, súp.č.6275, vedený na LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80,vedený na LV č.1723, evidovaný Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre Správu objektov DNV s.r.o., Š. Králika 1, 
841 07 Bratislava, IČO: 51 695 961. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

1 8 0 nie 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 5 Žiadosť o zníženie výmery a zmenu účelu časti prenajatého nebytového priestoru – 
FORMULA ŠPORT s.r.o. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č. 5/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť pre FORMULA ŠPORT, s.r.o., I. Bukovčana 13, 841 07 Bratislava, IČO: 35 872 624, od 
01.10.2019: 
1. zmenu účelu využitia nebytového priestoru: 
   - zo stávkovej kancelárie o výmere 11,10 m2 za sumu 140,00 €/m2/rok na skladové priestory    
     za 27,00 €/m2/rok, 
   - z herne o výmere 26,60 m2 za sumu 140,00 €/m2 na kaviareň za sumu 68,00 €/m2/rok. 
 2. zníženie výmery prenajatého nebytového priestoru o (so stavebným predelením na vlastné     
    náklady): 
   - kancelárske priestory o výmere 31,30 m2 
   - skladové priestory o výmere 32,50 m2   
Nebytový priestor s pôvodnou výmerou 289,90 m2 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v objekte Dovina pasáže na 
ulici Milana Marečka 2 - 6, súpisné č. 6107 v Bratislave, nachádzajúcom sa na parcele č.2565/67. Objekt a parcela sú 
vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.3439, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava – 
mestská časť Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku,  
ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6               Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 210 o výmere 8 m2 z dôvodu  
                                      hodného osobitného zreteľa - p.Beleš a p. Sebőková-strešný previs 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  členovia komisie diskutovali o voľbe vhodnejšej možnosti než je prenájom. 
 

Uznesenie č.6/9/2019  

 
1. Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly neodporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 210 o výmere 8 m2,  druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok o celkovej výmere 6 182 m2,   zapísaný na liste vlastníctva č.1, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, pre Jána 
Beleša, bytom 1.mája 9, 841 07 Bratislava a Máriu Sebőkovú, rod. Belešovú, bytom Žerotínová Bašta 19, Nové Zámky,  
na dobu určitú od 01.10.2019  do 30.09.2021 za minimálnu cenu 4 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb prenájmov 
NP a pozemkov platných od 1.3.2019, t. j. za minimálne ročné nájomné v hodnote 32,- €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v strešnom previse plánovanej prestavby strechy rodinného domu na ulici 
1.mája 9, postaveného na parcele č. 216 v .ú. Devínska Nová Ves do susedného pozemku parc.č. 210, pričom 
dokladovanie vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v stavebnom konaní. 
 
2. Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča riešiť vzťah k predmetnému pozemku formou zriadenia 
vecného bremena alebo formou odkúpenia.  
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7             Schválenie spôsobu prevodu častí pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26  
                             o výmere 10 m2 a častí pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 o výmere  
                             10 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p.Gibala s manželkou 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č.7/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť 
1. zámer predaja dielu 1 o veľkosti 3 m2, dielu 2 o veľkosti 3 m2 a dielu 3 o veľkosti 4 m2, vytvorených oddelením od 
pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 – ostatná plocha o výmere 258 m2, podľa geometrického plánu č. 35/2018 zo dňa 
25.5.2018, vyhotoveného geodetom Ing. Petrom Bajzom-ELVÉ, IČO: 32114401, úradne overeného Okresným úradom 
Bratislava, odborom katastrálnym dňa 12.6.2018, vedeným pod č. 1229/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva 
pred ZMVM č. 2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Jozefa Gibalu a Máriu Gibalovú, rod. Molnárovú, 
obaja bytom Podhorská 11, 841 07 Bratislava, za minimálnu cenu 1 360,00 €. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku registra „C“ KN parc.č. 2078/17, na 
ktorom je umiestnená stavba rodinného domu spolu s dvorom vo vlastníctve žiadateľov.  
 
2. predaj dielu 1 o veľkosti 3 m2, dielu 2 o veľkosti 3 m2 a dielu 3 o veľkosti 4 m2, vytvorených oddelením od pozemku 
pred ZMVM parc.č. 2078/26 – ostatná plocha o výmere 258 m2, podľa geometrického plánu č. 35/2018 zo dňa 25.5.2018, 
vyhotoveného geodetom Ing. Petrom Bajzom-ELVÉ, IČO: 32114401, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, 
odborom katastrálnym dňa 12.6.2018, vedeným pod č. 1229/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva pred ZMVM 
č. 2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ako 
prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Jozefa Gibalu a Máriu Gibalovú, rod. Molnárovú, obaja 
bytom Podhorská 11, 841 07 Bratislava, za minimálnu cenu 1 360,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom usporiadaní pozemku registra „C“ KN parc.č. 2078/17, na 
ktorom je umiestnená stavba rodinného domu spolu s dvorom vo vlastníctve žiadateľov. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

8 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 8             Výpožička pozemku registra "C" KN parc.č. 1506 pre Centrum environmentálnej   
                                                                 a etickej výchovy Živica, o.z. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  členovia komisie diskutovali o možnosti potreby dočasného využitia časti pozemku, ktorý je 
obsahom výpožičky, v blízkej budúcnosti, mestskou časťou, za účelom rekonštrukcie Klubu dôchodcov. 
 

Uznesenie č.8/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť predĺženie doby výpožičky na dobu neurčitú so zmluvným zakotvením 3-mesačnej 
výpovednej doby. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

8 0 1 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9               Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na zaťažených  
                              pozemkoch špecifikovaných v GP č. 22/2019, 23/2019 a 24/2019 v prospech  
                              spoločnosti Bystrická s.r.o.  za účelom priznania práva uloženia inžinierskej  
                                                                                siete vodovodu 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
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Z obsahu diskusie:  Predseda p. Rastislav Tešovič oznámil možný konflikt záujmov vo vzťahu k predmetu prerokovania, 
a preto sa hlasovania nezúčastní.  
 

Uznesenie č.9/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť zriadenie  práva vecného bremena na pozemkoch   registra „C“ KN  celkovo v rozsahu 661 
m2 podľa dielov uvedených v geometrickom pláne č. 22/2019, vyhotoveného spoločnosťou GeoWGS, s.r.o. so sídlom 
Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, Ing. Borisom Chvostekom dňa 8.8.2019, autorizačne overeného Ing. Stanislavom 
Zverinom dňa 12.8.2019, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, pod 
číslom G1 1657/2019: parc.č. 4079/2 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 1 625 m2, evid. na LV č. 6617, parc.č. 
4079/1 - ostatná plocha, celková výmera 2 212 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 4076 - ostatná plocha, celková výmera 
626 m2, evid. na  LV č. 6617,  v geometrickom pláne č. 23/2019, vyhotoveného spoločnosťou GeoWGS, s.r.o. so sídlom 
Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, Ing. Borisom Chvostekom dňa 8.8.2019, autorizačne overeného Ing. Stanislavom 
Zverinom dňa 12.8.2019, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, pod 
číslom G1-1691/2019: parc.č. 491 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 4 197 m2, evid. na  LV č. 3504, v 
geometrickom pláne č. 24/2019, vyhotoveného spoločnosťou GeoWGS, s.r.o. so sídlom Hlavná 59/34, 900 23 Viničné, 
Ing. Borisom Chvostekom dňa 16.8.2019, autorizačne overeného Ing. Stanislavom Zverinom dňa 19.8.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 26.8.2019, pod číslom G1-1692/2019: parc.č. 
4077/1 - ostatná plocha, celková výmera 790 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 4077/2 - zastavaná plocha a nádvorie, 
celková výmera 155 m2, evid. na LV č. 6617, parc.č. 4077/3 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 146 m2, evid. 
na  LV č. 6617, parc.č. 4079/2 - zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera 1 625 m2, evid. na  LV č. 6617, parc.č. 
4079/3 - ostatná plocha, celková výmera 1 304 m2, evid. na  LV č. 6617, (ďalej len „Zaťažené pozemky“), pre katastrálne 
územie Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava-m.č. Devínska Nová Ves v prospech Mestskej  časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, PSČ 843 10, SR  v podiele 1/1 ako povinného z vecného 
bremena.  
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech  spoločnosti Bystrická, s.r.o. so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 
46 836 594 ako oprávneného  z vecného bremena.  

 

Zriadenie vecného bremena bude spočívať v práve uloženia a užívania inžinierskej siete - priznaní práva uloženia 

inžinierskej siete vodovodu vrátane prístupu a príjazdu k inžinierskej sieti za účelom jej prevádzky, opráv a údržby 

a práva zriadenia ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v uvedených dieloch geometrických plánov na 

predmetných pozemkoch v k.ú. Devínska Nová Ves, ako sú uvedené vyššie. 
Spoločnosť Bystrická s.r.o. ako oprávnený  z vecného bremena je investor stavby-vodovodu a zároveň jej 
prevádzkovateľom. 

            Súčasne obsahom vecného bremena bude dohoda  povinného a oprávneného z vecného bremena, že v prípade, ak po 
zriadení vecných bremien na Zaťažených pozemkoch dôjde k postúpeniu práv a povinností / alebo prevodu vlastníckeho 
práva k stavbe na tretiu osobu, povinný z vecného bremena bude súhlasiť, aby práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
prevzala v plnom rozsahu tretia osoba.  
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bez časového obmedzenia za cenu 11 100,-€, stanovenú znaleckým posudkom č. 81/2019, 
vyhotoveným znalcom: STATUS Plus, s.r.o., ul. 29.augusta č. 32/B, 811 09 Bratislava, IČO: 45 549 192 s podmienkami: 

 

 Zmluva o zriadení práva vecného bremena bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa 
podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvomi zmluvnými stranami 

V prípade, nesplnenia podmienok, uznesenie stratí platnosť.   
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 1 áno 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 10         Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  
                           záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo  
                           dňa 15. mája 2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na  
                                                území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  členovia komisie požiadali o informáciu, prečo je vhodné toto riešenie. 
 

Uznesenie č.10/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podľa predloženého návrhu. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 11                               Schválenie odmien pre členov komisií – neposlancov 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č.11/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves schváliť odmeny členom komisií – neposlancom takto: 
 

 Odmeny členov komisií - neposlancom  

  

Meno a Priezvisko 
Výška odmeny za 
1. polrok 2019 v € 

  Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 

1 Vladimír Mráz 45,00 

2 Jozef Griger 45,00 

3 Peter Marčák 30,00 

4 Igor Maruščák 45,00 

  spolu 165,00 
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  Komisia výstavby a životného prostredia   

5 Guliš Peter 45,00 

6 Kočvara Vladimír 60,00 

7 Fridrich  Pokorný 60,00 

8 Michal Gašparík 30,00 

9 Milan Miler 60,00 

10 Pavol Kopačka 60,00 

11 Ivan Hirländer 60,00 

12 Rudolf Brídzik 45,00 

  spolu 420,00 

      

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná   

13 Daniela Lipková 30,00 

14 Jana Švandová 30,00 

15 Michal Čurda 30,00 

16 Viera Čeplíková 30,00 

  spolu 120,00 

      

  Komisia športu, mládeže a vzdelávania   

17 Štefan Tvarožek 15,00 

18 Miroslava Daneková 15,00 

19 Marcela Paulovičová 15,00 

20 Lenka Németová 15,00 

21 Marcela Kramplová 15,00 

22 Peter Polčic  15,00 

23 Anna Kmeťová 0,00 

  spolu 90,00 

      

  Komisia športu a kultúry   

24 Milan Magula 30,00 

25 Alena Kurilová 15,00 

26 Andrej Horný  15,00 

27 Roman Mozsi 30,00 

28 Jozef Klačka 15,00 

29 Ľubomíra Petrova 30,00 

30 Martin Krížik 30,00 

31 Lenka Zlochová 15,00 

32 Daniel Ozdín 15,00 

33 Mikuláš Duraj 15,00 

  spolu 210,00 

      

  Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky   
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34 Radko Candrák 30,00 

35 Milan Mošať 45,00 

36 Ľuba Rehánková 45,00 

37 Metod Glatz 60,00 

38 Stanislav Pečenka 45,00 

39 Pavol Goldstein 60,00 

  spolu 285,00 

 
SPOLU všetky odmeny:  1290 EUR 

 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

7 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 12                               Vyjadrenie k voľbe členov vyraďovacej komisie 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č.12/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves prerokovať návrh na voľbu, resp. vymenovanie. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 13                                    Vyjadrenie k voľbe členov škodovej komisie 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č.13/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves prerokovať návrh na voľbu, resp. vymenovanie. 
 
Prezentácia:  9 
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Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 14                         Žiadosť o zriadenie expozitúry Mestskej polície v Mestskej časti   
                                                                    Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  diskutovalo sa o možných budúcich priestoroch pre políciu 
 

Uznesenie č.14/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves požiadať Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o zriadenie expozitúry Mestskej 
polície v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 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 2018  
                                                                                v DNV ŠPORT, spol. s r.o. 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  bez diskusie 
 

Uznesenie č.15/9/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie Správu z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2018 v DNV ŠPORT, spol. s r. o. 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia  

9 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 16                Dodatok č. 1 k  zmluve o nájme nehnuteľností – SNM-Múzeum kultúry  
                                      Chorvátov na Slovensku – finančný dar Chorvátskej republiky 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
 

Uznesenie č......  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 
 
 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 17:35 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 
 

 
 

 


