
Zápisnica z 12.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava-Devín, ktoré sa konalo dňa 24.10.2016 

 
Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny 
MÚ: starostka - Ing. Ľubica Kolková, Ing. Lenka Satinová – prednostka úradu, JUDr. Jozef 
Tuhovčák – nútený správca,  Ing. Peter Krempaský –referent životného prostredia, Alžbeta 
Kaňová – hlavná kontrolórka, , Marta Kurtová - zapisovateľka  

1) Otvorenie  

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica Kolková otvorila rokovanie MZ 
a skonštatovala, že sú prítomný 4 poslanci MZ a tým je MZ uznášania schopné. Neskorší 
príchod nahlásili Mgr. Rastislav Kunst a ospravedlnila sa Elena Cenká , Lukáš Roller a Ignác 
Kolek 

Z dôvodu skoršieho odchodu pána Tuhovčáka z rokovania pani starostka navrhla zmenu 
poradia bodov rokovania. Poslanec Kilársky navrhol aby bod  Rôzne  bol vždy zaradený na 
rokovaní MZ ako bod 2. 

Zmena poradia programu: 

Pôvodný bod 4 zaradiť ako bod 2, 6 ako 3, 7 ako 4, 2 ako 5, 10 ako 6, 11ako 7, 12 ako 8, 13 
ako 9, 3 ako 10, 7 ako 11, 8 ako 12, 14 ako 14 

Menovité hlasovanie – návrh programu  

Prítomní:     Prieložný, Distler, Kilársky,  Šulovská  
Menovité hlasovanie:  
Za: 4     Prieložný, Distler,  Kilársky, Šulovská 

 
K bodu 1/ určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Marta Kurtová 
Overovatelia zápisnice: Kilársky, Šulovská 
Návrhová komisia: Distler,  Prieložný 
Prítomní: Prieložný,  Distler, Kilársky,  Šulovská 

Menovité hlasovanie: Prieložný,  Distler, Kilársky,  Šulovská  
Program: 

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

2. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 – Zmena rozpočtu   
3. Návrhu dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89   - žiadosť 

o zaujatie stanoviska 
4. Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za 

rozvoj 
5. Návrh na vyhlásenie  dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Devín na obdobie 2017 – 2023 
6. Odpoveď na Interpeláciu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devín Ing. Štefana Kilárskeho 



7. Návrh na zriadenie komisií 
8. Rôzne 
9. Interpelácie 
10. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci:  
        Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková, ako prípad hodný osobitého zreteľa 

podľa      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov    
11. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva -  

žiadosť o zaujatie stanoviska 
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o miestnom 

poplatku za rozvoj – žiadosť o zaujatie stanoviska 
13. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené 

plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je 
súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín 

14. Záver 
 
 
K bodu 2 /  Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 – Zmena rozpočtu   
Prednostka MÚ informovala poslancov, že v sledovaní napĺňania daňových príjmov aj počas 
leta a na základe čerpania rozpočtu k 30.9.2016 možno konštatovať zvýšený výber dane. 
Prevažnú časť týchto príjmov MČ plánuje použiť na opravu havarijných stavov budov a 
obnovy výpočtovej techniky. S návrhom súhlasí  finančná komisia a nútený správca. 
Diskusia: žiadna 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje zmenu rozpočtu- 
rozpočtové opatrenie č.5  na rok  2016  bez výhrad 

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

K bodu 3 /  Návrhu dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89   
- žiadosť o zaujatie stanoviska 
Nútený správca povedal, že neodporúča MZ schváliť zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) z dôvodu, 
že Devín je v nútenej správe a v rámci oddlženia má povinnosti, záväzky. Súhlasí s návrhom 
dodatku Štatútu – doplnením článkov 87 a 89 ktorými sa upraví štatút tak, že výnosy z úhrad 
trov konania o priestupkoch prejednávaných MČ budú príjmom MČ. 

Diskusia: žiadna 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu – 
zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a súhlasí s návrhom dodatku Štatútu -  doplnením  článkov 87 a 
89   

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



K bodu 4 /  Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj 
Starostka povedala, že medzi Magistrátom hl. mesta a MČ prebieha diskusia. Starostovia MČ 
sa dohodli, že väčšia časť peňazí z poplatku za rozvoj zostane v MČ z dôvodu vybudovania 
služieb občanom (zákonodarca to aj tak myslel). Devín je v NS a nesmie preto ísť do 
kapitálových výdavkov, mohli by sme ich len kumulovať ale nie použiť a preto starostka na 
mestskom zastupiteľstve dá návrh ponechať poplatok Magistrátu s ktorým sa urobí zmluva 
a Magistrát bude tieto peniaze investovať v MČ Devín. Na Magistráte za účastí p. Katriaka, 
Koleka ,Tuhovčáka a pani starostky prebehlo rokovanie ako vyriešiť otázku toku financií 
a dospeli k takémuto návrhu.  
Diskusia: 
Poslankyňa Šulovská komentovala, že návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
nezahrňuje v tomto dokumente stavby nad 150 m2 
Starostka jej odpovedala, že takto je v zákone. 
NS povedal, že MČ nemôže ísť nad zákon, sadzba bude predmetom rokovania a MČ sa zhodli 
na 35€/m2. Možno bude zmena zákona. VZN bude prijímať Magistrát, ale Devína sa to týkať 
nebude. Budú to odvádzať stavitelia Devína, ale Magistrátu, nie Devínu a Magistrát to rozdelí 
MČ Devín.  
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín súhlasí 

1.  s návrhom na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj, 
na základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 11 mení a 
dopĺňa takto: 

  1. V Čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slová „osobitného predpisu8)“ dopĺňajú slová „a rozhodovať o 
zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti miestneho poplatku za rozvoj 
podľa osobitného predpisu,8a), ak tento štatút neustanovuje inak“ 

  2. V nadpise Čl. 57 sa za slová „daní a“ dopĺňa slovo „miestnych“. 

  3. V Čl. 57 ods. 1 znie: 

     „(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach 

a) miestnych daní 

1. za psa, 

2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti, 

3. za predajné automaty, 

4. za nevýherné hracie prístroje, 

5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a 

b) miestneho poplatku za rozvoj. Ak je mestská časť v nútenej správe podľa osobitného 
predpisu 149), vykonáva správu a rozhoduje o veciach miestneho poplatku za rozvoj, ktorého 
predmetom sú pozemné stavby na území dotknutej mestskej časti, Bratislava. O použití výnosu 
z poplatku za rozvoj podľa predchádzajúcej vety je povinná rozhodnúť Bratislava na základe návrhu 
a so súhlasom dotknutej mestskej časti, pričom za tým účelom bude medzi Bratislavou a dotknutou 
mestskou časťou uzavretá osobitná zmluva.“ 

  4. V Čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,8)“ nahrádzajú slovami „a miestneho 
poplatku za rozvoj podľa osobitných predpisov,114a), ak tento štatút neustanovuje inak.“ 



  5. V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení: 

„c) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 
mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí; ak je 
mestská časť v nútenej správe podľa osobitného predpisu 149), výnos z miestneho poplatku za rozvoj, 
ktorého predmetom sú pozemné stavby na území dotknutej mestskej časti, je príjmom rozpočtu 
Bratislavy,“ 

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h). 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: 

„8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie: 
„114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

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

Pred odchodom NS z rokovania sa poslanec Kilársky opýtal správcu či súhlasí s tým čo sa plánuje 
zrealizovať. Nútený správca odpovedal, že objednávka ktorá sa prieči nútenej správe takú nikdy 
nepodpíše, ale každá platba ktorá je v súlade so zákonom nemá dôvod ju nepodpísať.  

K bodu 5 /  Návrh na vyhlásenie  dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Devín na obdobie 2017 – 2023 
Prednostka požiadala poslancov aby určili rozsah funkcie hlavného kontrolóra a doplnili 
kandidátov. 
Diskusia: 
Do komisie sa prihlásili: Šulovská, Distler, Prieložný 
Kilársky sa opýtal, či je možné aby výkon funkcie vykonával kontrolór z Devínskej Novej vsi 
alebo z Karlovej Vsi pretože teoretický je možné že nenájdeme kandidáta.  Pani Kaňová mu 
odpovedala, že zo zákona je to možné. Prednostka povedala, že obce s rovnakým počtom 
obyvateľov majú 4 hodinový úväzok kontrolóra, oslovíme širšiu verejnosť nielen 
Devínčanov,  dáme na webovú stránku , úradné tabule a aj do profesie. 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín berie na vedomie ukončenie 
funkčného obdobia hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín Alžbety Kaňovej ku 
dňu 14.01.2017 a vyhlasuje podľa § 18a ods. 2 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Devín na 12.12.2016 na  zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava-Devín. Ustanovuje 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín nasledovne: 

 



1.1  Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr  
25.10.2016   (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-
Devín,  na internetovej stránke mestskej časti a inzertnej stránke. 

1.2   Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju 
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr  25.11.2016 do 
14:00 hod  do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 
841 10 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín “ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže 
taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, s tým, že 
pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného 
kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byt prezenčná pečiatka 
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na obálke s najneskorším 
dátumom 25.11.2016. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy 
neakceptovateľný. 

1.3     Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia 
zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Devín (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“), ktorá súčasné vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých 
kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. 
 

1.4     Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním podľa čl.4 odst. 22      
rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín. 

 

1. 5.   Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov takúto väčšinu nezíska ,miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná 
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhodne žrebom. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

2.1. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail 
a pod). 

2.2. Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v miestnom 
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

2.3. Informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní. 

2.4.  Profesijný  životopis s prehľadom doterajšej praxe. 

2.5.  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 



3. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – 20 hodín /týždenne 
 

4. Podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
 

4.1. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
4.2. Prax vo verejnej správe minimálne 5 rokov v oblasti účtovníctva, rozpočtovania alebo  

kontroly 
4.3. Znalosť práce s počítačom v rozsahu MS Office 
4.4. Znalosť základných noriem samosprávy miest a obcí 
 

A. volí 
 

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

Mestskej časti Bratislava-Devín v zložení: 

1. Peter Distler 

2. Igor Prieložný 

3. Katarína Šulovská 

B. ukladá 
 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava-Devín predložiť Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Bratislava-Devín po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava-Devín  zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej 
časti Bratislava-Devín  za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava-Devín. T: 12.12.2016 

C. žiada 
 

starostku Mestskej časti Bratislava-Devín 

1. zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Devín na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti  www.devin.sk tak, 
aby boli dodržané zákonné lehoty 

2. informovať potenciálnych uchádzačov o termíne konania voľby hlavného kontrolóra 
a požiadavke na vystúpenie pre každého uchádzača pred zastupiteľstvom. v trvaní 
max. 5 minút. 

 

 
Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 



Proti: 0 
Zdržal sa:0      
 

K bodu 6/ Odpoveď na Interpeláciu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devín Ing. Štefana Kilárskeho 
Pani starostka povedala, že na ústne vznesenú Interpeláciu poslanca Kilárskeho odpovedá, že 
súhlasí so zriadením komisií 

 
 
 
K bodu 7 /  Návrh na zriadenie komisií 
Diskusia: 
Pani Wimmerová sa opýtala poslanca Kilárskeho či nezabudol o čom sa rozprávali, že mali 
byť komisie zriadené do konca septembra. Starostka ju upozornila že jej nebol pridelený hlas 
na vystúpenie. Kilársky odpovedal, že je možné že to povedal, ale musí byť dodržaná zákonná 
postupnosť pri zriaďovaní komisií. Povedal, že nechce byť predsedom všetkých komisí 
a navrhol:  

Vzhľadom na to, že p. Cenká má na starosti sociálne veci aby bola predsedníčkou Komisie, 
ktorá by preverila  postupy pri prijímaní detí do MŠ, p. Roller je aj teraz predsedom stavebnej 
komisie a preto ho navrhol za predsedu Komisie, ktorá by preverila postupy a filozofiu 
fungovania stavebnej komisie, jej súčinnosť so stavebným úradom a postupy stavebného 
úradu uplatňované pri odstraňovaní čiernych stavieb a seba navrhol za predsedu Komisie, 
ktorá by preverila postupy pri zadávaní podkladov pre vypracovanie územného plánu zóny 
Devín a spôsoby prerokovania navrhovaného územného plánu s verejnosťou a dotknutými 
orgánmi. 
Poslanec Kilársky povedal, že na minulom zastupiteľstve navrhol že členmi môžu byť aj 
občania, ale poslanci vykomunikovali, že stačí ak budú len poslanci členmi, lebo občania 
môžu podávať písomne svoje otázky, poznatky  na poslancov a miestny úrad.  
Poslanec Prieložný povedal, že komisie vznikajú preto, že sú nejaké nejasnosti a tie 
potrebujú vysvetlenia. Náplň práce sa môže meniť. Činnosť komisie znamená, že sa dajú 
dokopy otázky na ktoré bude komisia požadovať odpovede. Dohodne sa dokedy Miestny úrad 
odpovie a na ďalšom zastupiteľstve sa urobia závery. Takto by to malo fungovať. 
 Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Tunegu. Hlasovanie: 4 za 
Pán Tunega sa prihlásil do komisie , ktorá by preverila postupy pri zadávaní podkladov pre 
vypracovanie územného plánu zóny Devín a spôsoby prerokovania navrhovaného územného 
plánu s verejnosťou a dotknutými orgánmi z dôvodu, že je presvedčený že sa občanom ide 
poškodzovať majetok, povedal, že ak nie je on akceptovateľný navrhuje p. Wimmerovu. 
Poslanec Kilársky navrhol, že môžu poslanci hlasovať, vyjadriť sa či môžu byť členmi aj 
občania. Poslanec Kilársky, Prieložný a poslankyňa Šulovská boli za to aby občania mohli 
byť v komisii. Poslanec Distler bol proti. Poslanec Kilársky povedal, že občania budú zbierať 
otázky, budú pracovať v pracovnej skupine. Spíšu sa otázky a uvidí sa ako ďalej. Každý nový 
člen musí byť schválený na zastupiteľstve. Každý občan bude len zbierať otázky a členovia 
ich budú spracovávať. Prednostka upozornila, že poslanci majú podpísanú mlčanlivosť 
a občania môžu kedykoľvek svoje otázky a podnety podávať na miestnom úrade a aj 
poslancom.  



Poslanec Kilársky navrhol aby sa najprv zložili 3 komisie, potom sa poslanci dohodnú či 
môžu byť aj občania, skoncipujú sa otázky, dajú sa na MÚ a MÚ odpovie a poslanci urobia 
záver.  
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Wimmerovej. Hlasovanie: 4 za 
Pani Wimmerova povedala poslancom, že ak to mienia robiť tak ako to predostreli, že ona to 
už urobila za všetkých a tohto nemusí byť účastná, už doma materiály má .Povedala, že 
poslanci idú robiť robotu ktorá už je urobená. Ona už materiály zozbierala a sú inštitúcie ako 
napr. finančný úrad ktoré sa tým budú zaoberať. Podotkla, že  dala poslancom  písomné 
otázky  a oni jej dodnes neodpovedali a  že škôlka patrí pod školstvo a nie sociálne veci. 
Povedala, že požiadala stavebnú komisiu o účasť na zasadnutí, ale dostala odpoveď že nie je 
vhodné aby sa občania zúčastňovali. Upozornila, že v Devíne sú dve kategórie občanov a to 
vyvolený ktorý môžu stavať lebo platí UP z r. 2007 a nevyvolený pre ktorých platí 
imaginárny plán UPZ Devín I. Myslela si, že komisia pozve SÚ a dá im otázky a hneď 
dostanú odpovede. Povedala, že využije iné orgány. 
Poslanec Kilársky jej odpovedal, že hovorí to čo aj on hovorí ale komisie sa schvaľujú na 
zastupiteľstve a poslanci ich môžu aj neodsúhlasiť. 
Poslanec Prieložný povedal, že to nevidí pesimistický 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Schuberta. Hlasovanie :4 za 
Pán Schubert sa opýtal prečo vznikajú komisie na preverenie vlastných komisií v ktorých 
pracujú poslanci aj občania. Roller má byť v komisii na kontrolu seba samého? 
Poslanec Prieložný odpovedal, že komisia má preveriť skutkový stav a preto poslanci 
potrebujú informácie, podnety aby si mohli urobiť svoj názor. Chcú preveriť či veci ktoré sa 
hovoria sú pravdivé. Poslanci nemôžu starostke prikázať aby tu nastúpil stavebný úrad, môžu 
jej to len odporučiť. Stavebná komisia je len poradný orgán. 
Poslanec Distler povedal, že  poslanci majú ústne vznesenia od občanov o nekorektnosti 
konania a nejasného konania SÚ a SK a občania ich žiadajú aby to skontrolovali. Preto sa 
volia tieto komisie, ale je tu nejaká hranica. Občania môžu osloviť poslancov a povedal, že 
bude rád ak sa dozvie aká je skutočnosť a vyjasnia sa tie šumy či sú pravdivé. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Wimmerovej: Hlasovanie2 proti (Distler, 
Šulovská), 2 zdržali sa (Kilársky, Prieložný) 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Duchoňovej. Hlasovanie: 4 za 
Pani Duchoňová povedala, že komisie majú prešetriť veci, ale poslanci navrhujú ľudí ktorí 
tam už sú a nechcú občanov ktorí sa dobrovoľne hlásia. Občania by zbierali otázky, podnety 
a mlčanlivosť sa im dá tiež podpísať.  
Poslanec Kilársky povedal že oni tvoria komisie a členovia existujúcich komisií tam nebudú 
sami. Ak poslanci povedia, že tam chcú občanov tak tam budú, ak nie tak nie.  
Poslanec Prieložný povedal, že komisia nerozhoduje, len odporúča starostke. 
Poslanec Distler povedal, že má právo vybrať si do komisie koho chce aj preto bol zvolený. 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Schuberta. Hlasovanie: 1 za (Šulovská), 1 zdržal sa 
(Kilársky), 2 proti (Distler, Prieložný) 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Tunegu. Hlasovanie: 2 zdržal sa (Kilársky, 
Šulovská), 2 proti (Distler, Prieložný) 
 
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 

A. súhlasí s účasťou občanov vo zvolených komisiách 
 

Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Menovité hlasovanie:   



Za: 3    Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Proti: 1   Distler  
Zdržal sa:0   
 

B. volí  
 

1. Komisiu, ktorá by preverila postupy pri zadávaní podkladov pre vypracovanie 
územného plánu zóny Devín a spôsoby prerokovania navrhovaného územného plánu 
s verejnosťou a dotknutými orgánmi 

v zložení: Ing. Štefan Kilársky, predseda, Ing. Peter Distler, Ing. Katarína Šulovská 
Ing. Ondrej Tunega, Mgr. Jarmila Wimmerová 
Náplň práce komisie: 
Zozbierať a zabezpečiť odpovede na otázky prijaté písomne od občanov 

2. Komisiu, ktorá by preverila postupy a filozofiu fungovania stavebnej komisie, jej 
súčinnosť so stavebným úradom a postupy stavebného úradu uplatňované pri 
odstraňovaní čiernych stavieb.  

v zložení: Ing. Štefan Kilársky, predseda, Ing. Peter Distler, Ing. Katarína Šulovská 
Bc. Igor Prieložný, Ing. Ondrej Tunega, Mgr. Jarmila Wimmerová, p. Vojteková 
Náplň práce komisie: 
Zozbierať a zabezpečiť odpovede na otázky prijaté písomne od občanov 

3. Komisia, ktorá by preverila  postupy pri prijímaní detí do MŠ 
v zložení: Ing. Štefan Kilársky predseda, Elena Cenká, Ing. Katarína Šulovská 
Náplň práce komisie: 
Zozbierať a zabezpečiť odpovede na otázky prijaté písomne od občanov 
 
Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Proti: 0 
Zdržal sa:0      
 
Poslanec Kilársky navrhol stretnutie všetkých komisií 31.10.2016 o 17:00 hod na MÚ 
 
 

K bodu 8/Rôzne 

- Pani starostka informovala poslancov, že podpísala Dohodu o spolupráci s BOS 
a DSVaV , účelom spolupráce je zviditeľniť Devín s dlhoročnou vinohradníckou 
a vinárskou tradíciou formou organizovania podujatí  

- P. Distler sa poďakoval starostke, že akceptovala iniciatívy pod hradom a vyzval 
každého vinára ktorý chce byť aktívny aby sa zapojil aby to tam viac žilo. 

- -p. Kilársky sa opýtal ako obec spravodlivo zabezpečí, že napr. rod. Majerských má 
zaplatené miesto a niekto príde a vytlačí ich. Apeloval na starostku aby to preverila 
aká je skutočnosť. 

- P. starostka odpovedala, že ak podpisuje zaujatie verejného priestranstva, je tam vždy 
príloha v ktorej je presne vyznačené  kde má kto svoj stánok postaviť. MČ sa podarilo 



upraviť plochu pod Lipami. MČ deklarovala, že chce podporiť vinárov z Devína a jej 
rozšírenie napomáha vinárom ktorí nie sú v spolku vinárov, ale chcú svoje víno 
predávať 

- Prednostka povedala, že cestička k hradu nie je v správe MČ a preto sa upravil 
a skultúrnil pozemok v správe MČ pod Lipami. V súčinnosti s MP sa zavedie 
poriadok 

- P. Kilársky interpeloval, že rodina Majerských predáva už roky a preto žiada starostku 
aby porozmýšľala a našla riešenie. 

- P. Šulovská sa opýtala ako sa bude riešiť parkovanie po Lipami. 

- Prednostka odpovedala, že sa tam dá značka zákaz parkovania a kamene 

- P. Šulovská požiadala aby jej prednostka dala vedieť akú značku tam dopravný 
projektant navrhne a opýtala sa akú má MČ kompetenciu na odstránenie vraku vozidla 

- Prednostka odpovedal, že máme platné VZN a že jej odpovie v rámci Interpelácie 

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Kunst 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Wimmerovej. Hlasovanie: 5 za 

- Občanka Wimmerová požiadala starostku o vysvetlenie ako je možné že podpísala 
Rozhodnutie ktoré udeľuje titul opatrovníka na pozemok. 

- Starostka povedala že odpoveď poslala  poslancom e-mailom. Rozhodnutím MČ 
ustanovila verejnou vyhláškou neznámemu vlastníkovi pozemku v k. ú. Devín ktorého 
pobyt nie je známy v konkrétnom konaní o povolení stavby RD na obhajovanie jeho 
práv pána Mrázika. Ustanovený opatrovník bude zastupovať účastníka konania až do 
momentu, keď sám vstúpi do predmetného konania. V žiadnom prípade sa nejedná 
o urovnanie vl. vzťahov, ten rieši Občiansky zákonník. 

- Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Štafa. Hlasovanie: 5 za 

- Pán Štafa upozornil, že sa nemôže dostať k svojmu pozemku, že je tam zakazová 
značka, nedostane sa tam ani sanitka, je tam zákaz vjazdu bez dodatkovej tabuli 
a značka je len hore na Štítovej ulici 

-  Prednostka odpovedala, že na minulom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili odzverenie 
Štítovej ulice, MČ nemá fin. prostriedky (NS) a je tam vyhlásená mimoriadna situácia. 
MČ dala vypracovať projektovú dokumentáciu aj s výkazom výmer. Magistrát môže 
požiadať na sanáciu prostriedky od env. zdroja. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Šuleka. Hlasovanie: 5 za 

- P. Šulek povedal že: 

A) na Devínskej ceste , na ľavej strane tečie prameň vody cez cestu 



B) Na Hadej ceste je priestor ktorý má slúžiť na vyhýbanie sa vozidiel ale ľudia si tam 
robia parkoviska, dávajú tam tabule, že auto bude odtiahnuté, dláždia si pozemok 
ktorý im nepatrí 

C) na Spätnej ceste je strhnutá tabuľa Pozor zosúva sa svah a je  tam tabuľu Prírodná 
rezervácia, chodia tam deti a môže sa stať nešťastie 

D) Devín sa chce starať o novú cestu od Záhrady Devín a pritom sú tu už cesty ktoré 
sú nezjazdné a nikto sa o ne nestará. 

- Starostka odpovedala: 

A) Je tam melorizačná hrádza, prietokový kanál, SVP a BVS to nemajú správe a preto 
sme to odstúpili na Magistrát 

B) vieme o tom, bolo vykonané ŠSD a bude sa to riešiť 

C) preveríme to, nevedeli sme o tom 

D) tieto komunikácie nie sú zverené nám do správy 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Tunegu. Hlasovanie: 5 za 

Pán Tunega sa opýtal prečo nebola urobená aspoň štúdia, cesta je v kritickom stave 
a čo sa robí s bývalými potravinami, behajú tam potkany. Taktiež povedal, že poslal e-
mail p. Distlerovi ale on mu nikdy nereagoval. 

Starostka odpovedala, že MČ už urobila veľa krokov ohľadom bývalých potravín. 
31.10. uplynie lehota na zabezpečenie stavby a výzva na odstránenie stavby uplynie na 
Silvestra 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Vojtechovej. Hlasovanie: 5 za 

Pani Vojtechová sa opýtala kedy budú prerokované pripomienky s občanmi k UPZ 
Devín I, upozornila že zakazová značka je na konci Štítovej ale svah kde popadali 
stromy je pred značkou a opýtala sa na záručnú dobu cesty ktorú chce MČ prevziať do 
správy. 

Starostka odpovedala, že pripomienky sa vyhodnocujú postupne a postupne sa bude 
komunikovať aj s občanmi, značka bola umiestnená správne, ale niekto ju zobral 
a cesta je nová, vysporiadaná, Magistrát ju prevezme do vlastníctva a následne ju zverí 
MČ do správy. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Duchoňovej. Hlasovanie: 4 za 

Poslankyňa Šulovská odišla z rokovania, ale interpelovala aby jej boli písomne 
zaslané všetky odpovede ktoré budú zaslané občanom na ich otázky 

Pani Duchoňová sa opýtala na základe akého dokumentu, vstupných údajov  a kto 
navrhol určenie inundačnej čiary do návrhu UPZ Devín I (Devínska cesta). 



Starostka ju poprosila aby svoju požiadavku dala písomne a  odpoveď jej bude zaslaná 
písomne. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Lyseho . Hlasovanie: 4 za 

Pán Lysy sa opýtal prečo aj napriek tomu, že bolo sľúbené do 27.9. nedostal odpoveď 
kedy bude odstránená el. rozvodňa z cesty, ako sa pohlo rokovanie cyklotrasy na 
Devínskej ceste, prečo sú v Karloveskom ramene zase bagre. Upozornil, že ostrov 
Sihoť a Karloveské rameno je zanesené a vodáci sa tam nemôžu člnkovať. 

Starostka odpovedala, že má informácie, že sa rieši el. rozvodňa, preverí a odpoveď 
zašle písomne, k cyklotrase povedala, že projekt robí GIB, MČ pripomienkuje projekt 
ale nemá dosah kedy sa ukončí. Preverí a písomne zašle odpoveď ohľadom bagrov 
v Karloveskom ramene. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Tunegu . Hlasovanie: 2 za , 1 proti, 1 zdržal 
sa 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pani Kinčekovej . Hlasovanie: 4 za 

Pani Kinčekova sa opýtala: prečo sa nemôže dať do zmluvy o nájme pozemku aby 
nájomca odovzdal pozemok čistý? 

Starostka odpovedala, že nájomcovia to v zmluve majú.  MČ vypisuje VK  na záhradu 
a vyhráva ten kto dá najvyššiu cenu, ale nevie kto je ten nájomca, nepreveruje ho. Títo 
nájomcovia boli bezdomovci, urobili tam neporiadok, čiže sa nestarali o záhradu 
a preto MČ im vypovedala zmluvu.  MČ pristavila   kontajner novému nájomcovi, 
ktorý tú záhradu vyčistil.  

Starostka dala hlasovať o vystúpenie pána Tunegu . Hlasovanie: 2 za , 1 proti, 1 zdržal 
sa 

K bodu 9/ Interpelácie 

Poslanec Kilársky ústne interpeloval za rodinu Majerských aby pani starostka preverila aká je 
skutočnosť pri zaujatí verejného priestranstva 

Poslankyňa Šulovská ústne interpelovala aby jej boli zaslané  odpovede ktoré napíše starostka 
na otázky občanov. 

K bodu 10 /  Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, 
nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková, ako prípad hodný osobitého 
zreteľa podľa  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov    
 
 
Na prijatie uznesenia nebol dostatočný počet poslancov v rokovacej sále 

 
 



K bodu 11 /  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového 
hospodárstva -  žiadosť o zaujatie stanoviska 
 
Pani starostka v úvodnom slove povedala,  že sa zmenil zákon v oblasti odpadového 
hospodárstva a preto sa musí urobiť Dodatok k Štatútu hl. mesta v oblasti odpadového 
hospodárstva, Hlavné mesto pripomienky MČ akceptovalo a preto navrhuje súhlasiť 
s návrhom Dodatku. 

Diskusia: nebola 

Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

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

K bodu 12 /  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky o miestnom poplatku za rozvoj – žiadosť o zaujatie stanoviska 
 

- bez úvodného slova 
Diskusia: nebola 

Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Devín nesúhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
Proti: 0 
Zdržal sa:0  
 
 
K bodu 13 /  Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie 
a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 
“ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín 
 

Pani starostka povedala, že investor vybudoval miestnu obslužnú komunikáciu podľa 
podmienok  Magistrátu pretože on ju preberie do správy a podľa Štatútu hl. mesta (cesty 3 a 4 
triedy) nám ju zverí do správy , cesta je nová, bude slúžiť všetkým občanom Devína. Investor 
vybudoval aj verejný park ku ktorému sa dá dostať len touto cestou. 

Diskusia:  



Poslanec Kunst sa opýtal, či netreba zapracovať do uznesenia že bude slúžiť všetkým 
občanom. Prednostka odpovedala, že cesta bude naša a MČ si tam nedá sama pre seba 
zábranu. Poslanci v diskusii sa zhodli, že ak majú súhlasiť  s prevzatím cesty do správy musia 
vedieť aká je záručná doba na cestu a preto odporučili starostke stiahnuť materiál z rokovania 
na doplnenie. 

Starostka stiahla materiál z rokovania na doplnenie záručnej doby na cestu. 

K bodu 14/Záver 

Starostka ukončila 12 zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 
Zapísala 02.11.2016  Kurtová 
 

 

Overovatelia zápisnice:    

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

   Ing. Katarína Šulovská, v. r.  ..................................... 
    

                                                     

   

 

 

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

      starostka mestskej časti                                                          prednostka úradu 

 
 


