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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 4.11.2019  

 

Miesto zasadnutia Zasadačka MÚ   

Začiatok  18:00  hod. 

Ukončenie 20:10 hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
I. 

Úvod 
 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, ako aj hostí – p. 
starostu Dária Krajčíra, vedúceho OER p. Ing. Juraja Strempeka a prednostku MÚ p. Ing. Máriu 
Koprdovú a konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. 
Následne členovia komisie sa rozhodli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného 
programu. Predseda komisie viedol rokovanie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

    1 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2019 

    2 Výsledky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie od 01.10.2019 

do 30.09.2020 

    3 Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovenku 

    4 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 z ....., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych 

služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

5/2019 

    5 Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

    6 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, v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy 

na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

    7 Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v roku 2020 

 

8 Prijaté opatrenia k správe 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. 

9 Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018 

 

Uznesenie č. 16/11/2019  

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

 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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II. 

Prerokovanie bodov programu 
 

K bodu 1 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2019 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:  Vedúci OER predstavil rozpočtové opatrenia č. 3, vysvetlil jednotlivé položky. Starosta 
spolu s vedúcim OER odpovedali na otázky členom komisie. OER dopracuje do materiálu MR a MZ krátke 
vysvetlenia k jednotlivým položkám. Vedúci OER zabezpečí zverejnenie rozpočtových opatrení 1. až 3. na 
webe MČ BA-DNV.  
 

Uznesenie č. 17/11/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť 
Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  na 
rok 2019 v nasledovnom  znení: 

 

1. zvýšenie položky:     

- 312012 Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) vo výške 181 577,- € 
           a zároveň zvýšenie výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 1 (Školská jedáleň pri MŠ 
M. Marečka 16), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 17 538,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 2 (Školská jedáleň pri MŠ 
M. Marečka 20), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 8 350,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 3 (Školská jedáleň pri MŠ P. 
Horova 3), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 10 534,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 4 (Školská jedáleň pri MŠ J. 
Smreka), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 27 029,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 5 (Školská jedáleň pri ZŠ 
I.Bukovčana 1), Položka 640 (Transfer pre ZŠ - stravné) o sumu 39 442,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 6 (Školská jedáleň pri ZŠ 
I.Bukovčana 3), Položka 640 (Transfer pre ZŠ - stravné) o sumu 39 442,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. 
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ – stravné – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o 
sumu 19 621,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. 
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ – stravné – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou 
starostlivosťou) o sumu 19 621,- € 
 
2. zvýšenie položky:     
- 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 32 653,- € 
           a zároveň zvýšenie výdavkov na položkách: 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok č. 1 (Materská škola Milana 
Marečka (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 8 
544,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok č. 2 (Materská škola Pavla Horova 
(bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 11 272,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 5 (Školská jedáleň pri ZŠ 
I.Bukovčana 1), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 1 152,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 6 (Školská jedáleň pri ZŠ 
I.Bukovčana 3), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 1 152,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. 
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby – primárne vzdelávanie s 
bežnou starostlivosťou) o sumu 1 895,- € 
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- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. 
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby – nižšie sekundárne 
vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o sumu 1 895,- € 
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok č. 2 (Školský klub pri ZŠ P. 
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu  
6 743,- € 
 
3. vytvorenie a zvýšenie položky bežných príjmov:     
- 312008 Bežné transfery – z rozpočtu VÚC vo výške 7 477 € 
 
4. zníženie položky:     
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV – MÚ a Ostatné) o sumu 65 023,- € 
               a zároveň zvýšenie položiek: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Komunikačná infraštruktúra) o sumu 20 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Interiérové vybavenie) o sumu 12 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Výpočtová technika) o sumu 6 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia) o sumu 4 
000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Potraviny (pitný režim)) o sumu 500,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Softvér) o sumu 2 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Reprezentačné – zahraničné návštevy) o sumu 1 
000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – interiérové 
vybavenie) o sumu 5 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – prevádzkové stroje, 
prístroje) o sumu 5 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – komunikačná 
infraštruktúra) o sumu 1 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – ostatná) o sumu 5 
000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Propagácia, inzercia a reklama) o sumu  
2 000,- € 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 637 (Vrátenie príjmov z minulých rokov  
(nerozpočtované)) o sumu 9 000,- € 
 
5. zníženie položky:     
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok č. 2 (Dobrovoľný 
hasičský zbor obce - DHZO) Položka 630 (Tovary a služby) o sumu  
1 600,- €   
           a zároveň zvýšenie položky: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok č. 2 (Dobrovoľný 
hasičský zbor obce - DHZO) Položka 630 (Tovary a služby – reprezentačné - súťaže) o sumu 1 600,- €   
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Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 2 Výsledky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie od 01.10.2019 do 

30.09.2020 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie: Pán Žaťko upozornil na nesúlad UMZ 5/2/2016 s vyhlásenou súťažou. Vedúci OER 
zdôvodnil. Členovia komisii odporúčajú pri novej súžaži na parkovacie miesta zosúladiť potrebné UMZ. 
 

Uznesenie č. 18/11/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie výsledky verejnej ponuky na pridelenie 
vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie  od 1.10.2019 do 30.9.2020. 
 
Prezentácia:  8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

K bodu 3    Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovenku 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
Následne prišiel  p. Marčák. 
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie predniesli svoje otázky a pripomienky, ktoré boli zapracované do 
uznesenia. 
 

Uznesenie č. 19/11/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliťdodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku) v znení  podľa priloženého návrhu nasledovnými 
pripomienkami: 

-  s dobou nájmu 99 rokov, 
- dopracovaním zákonných ustanovení o výpovede v prípade doby určitej 
- dopracovaním do ustanovenia práva a povinností nájomcu/podnájomcu po uplynutí doby 

životnosti budovy 40 rokov si opravy a údržbu budovy financuje nájomca/podnájomca 
 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 9 0 0 ÁNO 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 4    Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia č. ..../2019 z ....., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019 

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

Uznesenie č. 20/11/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves súhlasiť s predloženým návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.........../2019  z.................2019 po  zaslaní 
pripomienok nasledovného znenia: 

- zabezpečiť finančné krytie z rozpočtu MAG SR BA osobám v hmotnej núdzi, osamelým, 
osobám, i osobám, ktoré si plnia vyživovaciu povinnosť 

 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 5 Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Členovia komisie uznesenie neprijalili, odporúčili prerokovať zásady v komisii sociálnej 
zdravotnej a bytovej v zmysle v znesených pripomienok 
 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 6 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, v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Pani Koprdová vysvetlila dopracovanú zmenu navrhovaného VZN. 
 
 

Uznesenie č.21/11/2019  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. .........../2019, ktorým sa 
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mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 
2/2019  zo dňa 15. mája 2019, v  znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, 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 7   Prijaté opatrenia k správe 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:  Členovia komisie prediskutovali dopracovanie do dodatku a následne zmluvy 
slovíčko „DODATOČNE“, aby predloženie účtovnej závierky pri zúčtovaní dotácie nebolo mätúce. 
 

Uznesenie č.22/11/2019  

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

1. informáciu o uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme 
so spoločnosťou DNV Šport, s.r.o., ktorý bol podpísaný dňa 25.10.2019 a zverejnený dňa 
28.10.2019, v ktorom sa práva a povinnosti doplnili aj o náklady a mzdy a platy 
zamestnancov vykonávajúcich služby vo verejnom záujme ako aj ostaných súvisiacich 
nákladov. 

2. O prijatých opatreniach: 
a) V termíne od 1.1.2020 bude DNV Šport, s.r.o. pri účtovaní o dotácii postupovať 

v súlade s príslušnými ustanovenia platných postupov účtovania a účtovaní dotácií, 
t.j. prostredníctvom účtu 347-ostatné dotácie. 

b) DNV Šport, s.r.o. bude od 1.1.2020 vrátane dotácie poskytnutej v roku 2019 
zúčtovávať dotáciu v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí 
dotácie, a to minimálne v rozsahu uvedenom na tlačive, ktoré tvorí prílohu týchto 
opatrení. 

c) DNV Šport,s.r.o. bude pri realizácií finančných operácii z prostriedkov poskytnutých 
MČ BA-DNV dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a to najmä ustanovenia upravujúce poskytovanie preddavkov. 
Tieto bude DNV Šport,s.r.o. poskytovať len na základe upravených podmienok. 

 
Prezentácia:  9 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 8 0 1 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8    Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018 
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Materiál uviedol: Rastislav Tešovič, materiál nebol predložený členom komisie, po obdržaní materiálu 
bude zaslaný členom komisie do emailu.      
 
Z obsahu diskusie:   
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

K bodu 9  Rôzne 

 
Materiál uviedol:   Rastislav Tešovič      
 
Z obsahu diskusie:  Pani Koprdová informovala, že návrh VZN MČ BA DNV, ktorým sa upravujú 
podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci bude členom komisie poslaný na 
odsúhlasenie do emialu po právnej kontrole. 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 20:10 hod. zasadnutie Komisie 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala (gestor) Ing. Mária Koprdová  

Predseda komisie Mgr. Rastislav Tešovič  

 


