
Zápisnica z pokračovania 13.  zasadnutia  a 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré sa konalo dňa 12.12.2016 
Návrh programu: 
Program - pokračovanie: 

1. Rôzne 
2.  Interpelácie 
3.  Záver 

Program – 14. zasadnutie: 
1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, 

návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Zoznam kandidátov na funkciu  hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 

a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním  
3. Návrh odzveriť  pozemok registra „E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 
46/1991 do správy mestskej časti Bratislava-Devín 

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015.  
5. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devín na rok 2017 
6. Rôzne 
7. Interpelácie 
8. Záver 

 
 
Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny 
MÚ: starostka - Ing. Ľubica Kolková, Ing. Lenka Satinová – prednostka úradu, ,  Ing. Peter 
Krempaský –referent životného prostredia,  Alžbeta Kaňová – hlavná kontrolórka,  Ing. Ignác 
Kolek – mestský poslanec,  Marta Kurtová - zapisovateľka  
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica Kolková otvorila rokovanie MZ 
a skonštatovala, že sú prítomný 5 poslanci MZ a tým je MZ uznášania schopné. 
 Ospravedlnila sa Elena Cenká a Lukáša Roller a JUDr. Tuhovčák. 
 
Poslanec Kilársky dal návrh na zmenu programu 14. rokovania:  bod č. 3 Rôzne a bod č. 4 
Interpelácie  
Program: 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, 
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Zoznam kandidátov na funkciu  hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 
a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním  

3. Rôzne 
4. Interpelácie 
5. Návrh odzveriť  pozemok registra „E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 
46/1991 do správy mestskej časti Bratislava-Devín 

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015.  
7. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devín na rok 2017 
8. Záver 

 
Menovité hlasovanie – návrh programu  
Prítomní:     Prieložný, Distler, Kilársky,  Kunst, Šulovská  



Menovité hlasovanie: Prieložný,  Distler, Kilársky, Kunst, Šulovská  
Za: 5     
      
Pani starostka otvorila pokračovanie  13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
 
K bodu Rôzne a k bodu  Interpelácie sa nikto z prítomných poslancov a občanov neprihlásil. 
Starostka ukončila 13 zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín.  
 
Starostka otvorila 14.  zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Devín.  
 
K bodu 1/ určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Marta Kurtová 
Overovatelia zápisnice: Distler, Kilársky 
Návrhová komisia: Kunst,   Prieložný 
Prítomní: Prieložný,  Distler, Kilársky,  Kunst, Šulovská 
Menovité hlasovanie: Prieložný,  Distler, Kilársky, Kunst, Šulovská  
Za: 5     
 
 
K bodu 2 /  Zoznam kandidátov na funkciu  hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Devín a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným 
hlasovaním  
 
Poslanci si zvolili Mandatovú komisiu v zložení: Šulovská, Prieložný, Distler,  ktorej 
predsedom sa stal poslanec Distler, ktorému pani starostka odovzdala slovo.  
 
Výsledné plnenie podmienok účasti kandidátov vo výberovom konaní:  

1. Martina Gajdárová NESPĹŇA náležitosti (prihláška nebola podaná 
písomnou formou)  

2. Jozef Turták   NESPĹŇA náležitosti (prihláška nebola podaná 
písomnou formou) 

3. Anežka Poradová  PLNÍ náležitosti 
4. Ignác Kolek  PLNÍ náležitosti  
5. Andrea Macko  PLNÍ náležitosti 

 

Poslanec Distler požiadal na osobné vystúpenie a samotnú voľbu hlavného kontrolóra 
nasledovných troch kandidátov, ktorí podali svoju žiadosť písomnou formou, doložili 
požadované dokumenty a spĺňajú zákonom stanovené kvalifikačné požiadavky na funkciu 
hlavného kontrolóra v abecednom poradí: Ignác Kolek, Andrea Macko, Anežka Poradová 

Každý kandidát mal na svoje osobné predstavenie 5 minút 

Ignác Kolek: vo svojom vystúpení zhrnul svoje pôsobenie vo verejnej správe a jeho motívom 
je byť pri tom keď sa MČ podarí NS zrušiť. Má priamy kontakt s kontrolou hl. mesta aj MČ. 
Poslanec Distler sa ho opýtal či si trúfa na túto funkciu vzhľadom na to, že sa často  mení 
legislatíva a funkčné obdobie je na 6 rokov. Pán Kolek odpovedal, že sa cíti byť zdravý a že si 
trúfa. 



Andrea Macko: povedal, že pracuje v súkromnej sfére v oblasti účtovníctva, zaoberá sa 
kontrolnou a preverovacou činnosťou, má certifikát na interný audit. Pracovať vo verejnej 
správe je pre ňu výzva a súvisí to s jej prácou, ak by bola zvolená vzdá sa práce v súkromnej 
sfére. Poslanec Distler sa opýtal koľko má rokov praxe v účtovnej sfére. Pani Macko 
odpovedal: 12 rokov. Poslanec Kunst sa opýtal ako si predstavuje prácu s poslancami. Pani 
Macko odpovedala, že na vzájomnej komunikácií prípadne spoločne strávenom čase. 

Anežka Poradová: povedala, že má vyštudovanú ekonomickú školu so zameraním na zákon 
o obecnom zriadení, pracuje na skrátený úväzok ako hlavný kontrolór v inej MČ a nevisí 
problém pracovať aj pre MČ Devín. Poslanec Kunst sa opýtal či by si vedela zladiť kontrolnú 
činnosť. Pani Poradová odpovedala, že vie si zosúladiť že je to o ústretovosti a môže aj 
kedykoľvek večer sa zúčastniť jednania komisií. 

Poslanec Distler rozdal poslancom Hlasovacie lístky a vyzval ich na tajnú voľbu 
zakrúžkovaním jedného kandidáta.  

V prvom kole  sa voľby zúčastnilo 5 poslancov, 5 hlasovacie lístky boli platné. Pán Kolek 
získal 4 hlasy, pani Macko získala 1 hlas a pani Poradová nezískala žiadny hlas.  

Hlavným kontrolórom mestskej časti Bratislava-Devín na 6 rokov sa stal Ignác Kolek. 

Starostka aj poslanci poďakovali pani Kaňovej za jej dlhoročnú prácu a zablahoželali pánu 
Kolekovi k jeho zvoleniu 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín schvaľuje Mandátovú komisiu 
v zložení: Ing. Petre Distler, Bc. Igor Prieložný, Ing. Katarína Šulovská 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín 

A. volí 

Ing. Ignáca Koleka dňom 15.01.2017 za hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín, 
na pracovný úväzok v rozsahu 20 hodín/týždenne 

B.  určuje 

plat hlavného kontrolóra v súlade s ust. § 18 c ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská, Kunst,  
 

K bodu 3/ Rôzne 

Starostka požiadal poslancov o vyjadrenie sa  k týmto bodom ktoré im boli zaslané e-mailom: 
1. Návrh k posudku – 2. Stupeň ochrany vodného zdroja Sihoť 
2. Prenajať miestnosť  (Dohodou) po MUDr. Rožičovi  mamičkám s deťmi po dobu 

pokiaľ MČ nebude mať iný zámer . 
3. Návrh UPZ Devín I – prezentácia poslancom 
4. Návrh na stretnutie s dotknutými organizáciami (SVP, BVS, GIB, OU, Hl. mesto) 

ohľadom vybudovania PPO, cyklochodníka. Informovala, že požiadala SVP 



o vyjadrenie sa k technickým výkresom ktoré obdŕžala od p. Bušovej ktoré boli 
neopečiatkované. 

Poslanec Kilársky na základe žiadosti  OZ Devínska cesta v ktorej žiada o podporu: ochrane 
pásmo SIHOŤ, PPO, cyklotrasa  pripravil Návrh uznesenia v ktorom apeluje na dotknuté 
orgány aby hľadali riešenie , požiadal starostku aby koordinovala GIB a vyzval na diskusiu 
k tomuto návrhu. 
Krempaský povedal, že teraz beží 3 konanie ktoré musí byť uzatvorené, MČ má pripravený 
podnet a môže podporiť tento návrh. 
p. Kolek povedal, že Hl. mesto po povodni vyčlenilo finančnú čiastku, ale do GIBu sa 
nedostala. Terajší návrh cyklotrasy s ochranou hrádzou má jed. konštrukciu,  neuvažuje 
s protipovodňovou hrádzou. Pokiaľ GIB dostane požiadavku vedia to do štúdie 
zakomponovať aj keď to nie je v ÚP hl. mesta. Štúdia mesto nezaväzuje k finančnému 
plneniu ani realizácii.  
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Bogdalika: Hlasovanie: 5 za 
p. Bogdálik požiadal aby konanie bolo prerušené preto, že oni sú majitelia pozemkov, 
dotknutí občania ktorí nie sú informovaní a nikdy nevideli žiadnu štúdiu. Starostka 
odpovedala, že žiadne konanie oficiálne nie je a GIB bude len vyberať dodávateľa projektu na 
rekonštrukciu Devínskej cesty. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Koprnovej: Hlasovanie: 5 za 
p. Koprnova povedal, že zásadne nesúhlasí s vybudovaním cyklotrasy, pozemky si kúpili na 
rekreáciu. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Nezvalovej, Bielkoviča, Lachkovičovej: Hlasovanie:5 
za 
p. Nezvalová sa opýatala kde bude viesť PPO? 
p. Bielkovič sa opýtal kde si môže pozrieť štúdiu a jej alternatívy a upozornil, že sú tam teraz 
geodeti a niečo vytýčujú. 
p. Lachkovičová povedala , že štúdia na PPO neexistuje, nezahŕňa cyklotrasu a nikto 
z prítomných ju nepodporí . Všetci tam bývajú 30 rokov a vedia s povodňami žiť. 
Nepotrebujú protipovodňovú ochranu 
Z rokovania odišla poslankyňa Šulovská 
Poslanec Prieložný povedal, že teraz je diskusia o myšlienke vybudovania PPO a poslanci 
teraz vidia, že obyvatelia súhlasia s PPO a nesúhlasia s cyklotrasou. 
Starostka povedala, že to nieje oficiálne pripomienkovanie. OZ Devínska cesta požiadala 
MČ aby podporila štúdiu na vybudovanie PPO a cyklotrasy, predložili tech. Návrh pod 
hlavičkou SVP bez pečiatky a podpisu a preto sa obrátila na SVP na ich názor. SVP chce 
rozšíriť pásmo ochrany aby bol identický s inundačným územím. OZ sa odvolali a žiadajú aby 
sa odvolala aj MČ. Na vybudovanie PPO by sa musel zmeniť aj UP hl. mesta. GIB robí štúdiu 
na rekonštrukciu Devínskej cesty a OZ žiada aby sa tam zapracovala aj protipovodňová 
hrádza. MČ zatiaľ ma len stanoviska OZ kde presadzujú vybudovanie hrádze. 
p. Koprna sa opýtal čo znamená II. stupeň ochrany? 
p. Krempaský odpovedal, že to znamená návrh obmedzení o. i. aj ďalšej výstavby. Požiadal 
aby mu na jeho e-mail napísal a on mu pošle presne  o aké obmedzenia sa jedná.  
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Wimmerovej: Hlasovanie:4 za 
p. Wimmerová povedala,  že sa tejto problematike venuje už 3 roky. Prebehli 3 konania. 1. 
konanie -  inundačné, 2. Konanie – návrh UPZ Devín I, 3. Konanie – protipovodňová ochrana 
kde cyklotrasa je vedľajší produkt. Upozornila občanov, že v návrhu UPZ Devín I je 
cyklotrasa navrhnutá cez ich pozemky a že starostka nesúhlasí s tým aby cyklotrasa išla okolo 
ramena Dunaja.  



p. Kilársky navrhol ukončenie diskusie a aby MÚ zvolal stretnutie s občanmi, ukázal aký je 
návrh UPZ Devín I, aký je stav, čo môže urobiť mesto, aký má návrh a potom sa prijme 
konzenzus. Stiahol svoj návrh. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Wimmerovej: Hlasovanie:3 za, 1 zdržal sa 
p. Wimmerová povedala, že 1. Konanie zastavilo OZ devínska cesta, 2. Konanie zastavilo 
OZ Aliancia proti povodniam a 3 konanie zatiaľ beží ale starostka súhlasí. Upozornila na 
klesajúci sa svah na Devínskej ceste, ktorá sa môže prepadnúť. 
Starostka odpovedala, že stanoviska MČ boli vždy nesúhlasné s ochranným pásmom, môže 
na požiadanie doložiť doklady. K Devínskej ceste iniciovala vypracovanie statického posudku 
a vždy žiada o vyčlenenie peňazí na opravu. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Bogdálika: Hlasovanie:3 za, 1 zdržal sa 
p. Bogdálik sa opýtal či je pravda, že v Návrhu UPZ je cyklotrasa navrhnutá cez ich 
pozemky? 
Starostka odpovedala, že návrh UPZ rieši možnú budúcnosť jednotlivých území. 
p. Kunst dal návrh na ukončenie diskusie. 
Hlasovanie poslancov: 4 za 
p.  Kilársky podal návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín žiada starostku    
A) o zvolanie verejného zhromaždenia s občanmi na termín 26.1. o 17:00  
 B) poverujeme MU na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o verejnom zhromaždení. 
 na tému územný plán zóny Devin I a veci s ním súvisiace 
Menovité hlasovanie: Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst,  
Za: 4   
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

p. Kunst sa opýtal prečo poslancom nebolo  predložené čerpanie rozpočtu za III. kvartál ? 
Prednostka odpovedala, že to má pripravené, zabudla a pošle to poslancom e-mailom 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Tunegu: Hlasovanie:4 za 
p. Tunega povedal, že 8 rokov sa domáha k SP, považuje sa za prvú obeť návrhu UPZ Devín 
I, ktorý ešte nie je schválený a žiada otvoriť diskusiu aj k Mericiam a pre všetkých občanov 
tak ako sa otvorila téma pre 2 parcely na minulom zastupiteľstve. Zablahoželal p. Kolekovi 
s tým, že konečne nastane poriadok na MÚ. 
Starostka odpovedala, že sa bude riadiť vyjadreniami poslancov k regulatívom. 
p. Kolek povedal, že zmenou kontrolóra sa nič nemení a aj on musí postupovať podľa 
zákona. 
 
K bodu 4/ Interpelácie 
 
Poslanec Kilársky interpeloval za pána Tunegu ktorý v roku 2008 požiadal o SP a nebolo mu 
doposiaľ vydané. Apeloval na starostku aby si opätovne preštudovala veci, ak by MÚ 
postupoval podľa zákonov a predpisov myslí si, že by SP mohol  MÚ vydať. Pán Tunega má 
súhlasné stanovisko hl. mesta a celé územie od domov ktoré realizuje p. Gajdoš až k domu p. 
Mrázika je zastavané po parcelu p. Tunegu. Dom p. Tunegu by bol nižší ako tie domy. 
Požiadal nájsť konsenzus aby anabáza p. Tunegu skončila. Poslanec Kilársky nevidí žiadnu 
prekážku k nevídaniu SP p. Tunegovi. 

Poslanec Kunst Interpeloval o kópie zápisníc  zasadnutí stavebnej komisie za rok 2016. 



K bodu 5/ Návrh odzveriť  pozemok registra „E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 
242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 
46/1991 do správy mestskej časti Bratislava-Devín 
Prednostka vysvetlila, že ide o zámenu pozemkov a o majetkoprávne vysporiadanie 
vlastníctva pozemkov pod komunikáciou. 

Diskusia:  

p. Kunst si vyžiadal stanovisko stavebnej komisie. Prednostka odpovedal, že má len 
stanovisko fin. komisie. P. Distler povedal, že sa jedná o zámenu1:1, zacelí sa pozemok 
a Magistrát získa pozemok pod cestou k Zlatému rohu. Kolek povedal, že nie je to v prospech 
mesta a MČ ale v prospech žiadateľa. Kunst  na základe dôvodovej správy opätovne žiadal 
zápisnicu zo stavebnej komisie a preto že materiál ju neobsahuje navrhol stiahnuť tento bod 
na doplnenie.  

Starostka stiahla tento bod na doplnenie  o Zápisnicu zo  stavebnej komisie 

K bodu 6/ Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015.  
bez úvodného slova 
Diskusia: nebola 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie Správu z kontroly 
prijatých uznesení za rok 2015  bez pripomienok 

Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst,  
Menovité hlasovanie: Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst,  
Za: 4   
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

K bodu 7/ Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2017 
bez úvodného slova 
Diskusia: p. Kilárský Navrhol pridať ešte tri termíny zasadnutí a to 13.3., 30.10, 27.11 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín schvaľuje termíny riadnych zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, ktoré sa budú konať 
v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2017 nasledovne: 
 
30. január 2017  o 18:00 hod. 
13. marec 2017  o 18:00 hod. 
24. apríl 2017   o 18:00 hod. 
26. jún 2017   o 18:00 hod 
18. september 2017  o 18:00 hod. 
30. októbra 2017   o 18:00 hod.  
27. november 2017  o 18:00 hod. 
11. december 2017  o 18:00 hod.  
 
Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst,  
Menovité hlasovanie: Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst,  



Za: 4   
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

 

 

K bodu 8/ Záver  

Starostka ukončila 14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, poďakovala sa  a zapriala 
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

Zapísala 14.12.2016  Kurtová 
 

 

Overovatelia zápisnice:    

Ing. Štefan Kilársky, v.r..  ....................................... 

   Ing. Peter Distler, v. r.   ..................................... 
    

                                                     

   

 

 

      Ing. Ľubica Kolková, v.r.                                   Ing. Lenka Satinová, v.r. 

      starostka mestskej časti                                                          prednostka úradu 

 
 

 


