
Zápisnica z rokovania  15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devín, ktoré sa konalo dňa 30.01.2017 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice 
2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.:.....                                                                                                     

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín 
stiahnutý z rokovania 

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. 
stiahnutý z rokovania na dopracovanie 

4. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ ,  pozemok  parc.č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a  
pozemku  parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný 
osobitého zreteľa. 
stiahnutý z rokovania 

5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: 
Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Stiahnutý z rokovania 

6. Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová 
Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín. 
Uzn. č. 108/2017 

7. Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce 
mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce 
mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a 
vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Uzn. č. 109/2017 

8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016  
Uzn. č. 110/2017 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
Uzn. č. 111/2017 

10. Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou 
činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 
Uzn. č. 112/2017 

11.  Rôzne 
12. Interpelácie 
13. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny 
MÚ: starostka - Ing. Ľubica Kolková, Ing. Lenka Satinová – prednostka úradu, ,  Ing.  Ignác 
Kolek – hlavný kontrolór,  JUDr. Jozef Tuhovčák – nútený správca, Marta Kurtová – 
zapisovateľka 
  
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica Kolková otvorila rokovanie MZ 
a skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci MZ a tým je MZ uznášania schopné.  Ospravedlnila 
sa Elena Cenká a Lukáš Roller a Štefan Kilársky. 
 
Starostka stiahla z rokovania : 
bod č. 2 z dôvodu, že chce aby o tak dôležitom Návrhu VZN rokovali všetci poslanci a preto 
zvolá mimoriadne zastupiteľstvo k tomuto  bodu tak, aby mohli byť prítomní všetci poslanci.  
Bod č. 3 z dôvodu, že na Mestskej rade požiadala Magistrát o vysvetlenie prečo sekcia správy 
nehnuteľnosti takto postupuje pri zámene pozemkov. 
Bod č. 4 z dôvodu upozornenia finančnej komisie na dopracovanie materiálu 
Bod č. 5 z dôvodu, že na prijatie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
 
Menovité hlasovanie – návrh programu  
Prítomní:     Prieložný, Distler,  Kunst, Šulovská  
Menovité hlasovanie: Prieložný,  Distler,  Kunst, Šulovská  
Za: 4 
 
K bodu 1/ určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Marta Kurtová 
Overovatelia zápisnice: Distler, Kunst 
Návrhová komisia: Šulovská,   Prieložný 
 
Prítomní: Prieložný,  Distler,   Kunst, Šulovská 
Menovité hlasovanie: Prieložný,  Distler,  Kunst, Šulovská  
Za:4 
      
K bodu 6/ Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava 
Devínska Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín. 
Prednostka informovala poslancov že,  mestská časť Bratislava – Devín nie je zriaďovateľom 
žiadnej základnej školy a preto  vyplýva mestskej časti  povinnosť uzatvoriť dohodu 
o spoločnom školskom obvode. V súčasnosti má mestská časť uzatvorenú dohodu 
o spoločnom školskom obvode  s MČ Bratislava Devínska Nová Ves, ktorej platnosť končí 
dňa 29.04.2017. Na základe toho Vám predkladáme na schválenie novú dohodu o spoločnom 
školskom obvode ,  za spádovú školu sa určuje Základná škola Ivana Bukovčana 3 a nie Pavla 
Horova 16. Mestskej časti táto skutočnosť vyhovuje, nakoľko autobus mestskej hromadnej 
dopravy premávajúci v ranných a poobedných  hodinách z Devína do Devínskej Novej Vsi a 
späť, má zástavku práve pri základnej škole Ivana Bukovčana. Mestská časť Devínska Nová 
Ves bude oba dokumenty, teda VZN č. xx/2017 o určení školských obvodov pre základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,  aj 
Dohodu o spoločnom školskom obvode schvaľovať na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
dňa 31.01.2017.  

Diskusia: 



Poslanec Kunst sa opýtal či deti budú navštevovať obidve školy. Prednostka odpovedal, že za 
spádovú školu sa určuje Základná škola Ivana Bukovčana 3 a nie Pavla Horova 16. Kunst 
povedal, že súhlasí a že je to vhodné pre Devín. 

Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje uzavretie dohody 
o spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves 
v predloženom znení a ukladá starostke Mestskej časti Bratislava –Devín uzavrieť  dohodu o 
spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves najneskôr do 
konca februára 2017   

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

K bodu 8 / Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského 
zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského 
zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského 
zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Starostka privítala členov DHZO, poďakovala sa im za ich činnosť a reprezentáciu a dala 
slovo spracovateľovi materiálu JUDr. Krajčovičovi ktorý povedal že , DHZB bol zriadený 
v roku 1879, má svoju históriu, nezakladá sa na novo a ostatné sú len vývojové veci.  

Diskusia:  

Šulovská sa opýtala hasičov či by vedeli prečerpať vodu z Moravy do rybníka, aby sa deti 
mohli korčuľovať a kto by im na to vedel finančne prispieť. Miklóš povedal, že teoretický by 
to bolo možné, ale potrebovali by súhlas SVP a ochranárov a financovať by to musela MČ 
ktorá by musela byť aj objednávateľom. 

Distler sa opýtal koľko členov má DHZ. JUDr. Krajčovič odpovedal, že 55 je hasičov ale 
v DHZ môžu byť len dobrovoľníci nad 18 rokov, musia byť fyzický spôsobilý, vyškolený 
a musia každý rok absolvovať zdravotné prehliadky.  

Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
A. berie na vedomie 
zriadenie hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-
Devín podľa § 15 odst. 1 písmeno b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov  
B. schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného Hasičského zboru obce mestskej časti 
Bratislava-Devín a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-
Devín 
 



C. berie na vedomie 

 odvolanie členov Obecného hasičského zboru v  Devíne v zmysle § 33 zákona NR SR 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

 vymenovanie členov do Dobrovoľného hasičského zboru obce Mestskej časti 
Bratislava-Devín v zmysle zákona č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane 
a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z.z. 

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

K bodu 8 / Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016  
bez úvodného slova 
Diskusia: žiadna 
Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Devín berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti  za rok 2016  bez 
pripomienok 

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

 
K bodu 9 / Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
bez úvodného slova 
Diskusia: Distler sa opýtal či sa takto prekontrolujú všetky činnosti úradu. Kolek odpovedal, 
že budú to tie isté činnosti, je to zo zákona, ale poslanci môžu dať kontrolórovi úlohu, môžu 
ho poveriť aj inou činnosťou.  
Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Devín na I. polrok 2017. 

V zmysle zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,§ 18 ods. 
(1) predkladám kontrolné akcie :- Centrálna evidencia sťažností za rok 2016 , Kontrola 
vybavovania sťažností (Zákon č. 9/2009), Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám ,  Kontrola príjmov , výdavkov, banky, a peňažné toky za II. polrok 
2016, Kontrola výkonu inventarizácie hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2016 , 
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016(Zákon č. 583/2004 Z.z. a zákon č. 369/1991 Zb.) 

Prítomní:  Distler,  Prieložný, Šulovská, Kunst,  
Menovité hlasovanie: Distler, Prieložný, Šulovská, Kunst,  
Za: 4   
Proti: 0 



K bodu č. 10 / Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 
s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 
 
Kontrolór p. Kolek povedal, že zákon č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v § 18 bod1 uvádza :„ ... Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť. ... „ V Mestskej časti Bratislava-Devín, je funkcie kontrolóra viazaná na polovičný 
pracovný úväzok, ( 20 hod./ týždeň ), teda sú predpoklady časového zvládnutia pracovných 
povinnosti kontrolóra popri už existujúcom pracovnom pôsobení. V súčasnosti mám 
podnikateľskú činnosť vo vydavateľstve LÚČ – vydavateľské družstvo Bratislava, som 
členom jeho riadiaceho orgánu ako aj členom riadiaceho orgánu LÚČ kníhkupectvo, s.r.o. 
a členom dozornej rady mestského podniku KSP, s.r.o. Moje pôsobenie v uvedených 
subjektoch nie je založené na pracovno-právnom časovom vzťahu, teda je bez pevného 
časového záväzku, takže nespôsobuje časovú kolíziu s pracovným úväzkom vo funkcii 
kontrolóra . Uvedené subjekty nebudú dochádzať do obchodných vzťahov s mestskou časťou 
a teda je vylúčený konflikt záujmov mojej osoby. Občasník Devínčan preto bude musieť 
vydávať iný vydavateľ. Musel by som sa do mesiaca sa vzdať funkcie kontrolóra, alebo odísť 
z týchto funkcií.  

Diskusia: 
 Šulovská sa opýtala či sa úloha kontrolóra nebije s poslancom mesta. Kontrolór odpovedal, 
že nie. 
Návrhová komisia prečítala Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s podnikateľskou činnosťou, 
vykonávaním inej zárobkovej činnosti a s možnosťou členstva v riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  

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

 K bodu 11/ Rôzne 
- starostka informovala poslancov, že mestská poslankyňa Petoprsta v mene BVS 

požiadala Magistrát ako bude financovaná cyklotrasa vedúca v ramene Dunaja, aby 
vyčlenil fin. náklady na vybudovanie cyklotrasy a z akých zdrojov sa budú čerpať. 

 
- p. Kolek povedal, že cyklotrasa sa robí v 6 úsekoch. Iniciativou OZ ktorá žiada  3 v 1 

sa nastojila požiadavka. Štúdia je ukončená. Cyklotrasa cez Sihoť neprešla pre 
odvolanie sa BVS. 

 
- P. Kunst povedal že, na VZO ľudia žiadali aby MČ podnikla kroky. Do budúceho 

zastupiteľstva pripraví návrh uznesenia v ktorom poveria starostku rokovať ohľadom 
cyklotrasy, aby občania videli , že MČ chce cyklotrasu, akýkoľvek variant sa vyberie. 
Aby podnikla kroky k obstarávaniu v súčinnosti s Magistrátom 



 
- P. Kolek povedal ,že rozpočet z mesta je len na dokumentáciu. Realizácia je 

plánovaná až v r. 2019 a v pláne len na cestu 

 
- Starostka povedala, že pokiaľ sa schváli zonálka UP a MČ začne obstarávať zmeny 

a doplnky UP môže sa to tam dať. 

 
Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Wimmerovej. Hlasovanie: 4 za 

p. Wimmerová povedala, že SVP by malo urobiť štúdiu. Protipovodňová ochrana musí byť 
najprv v UP hl. mesta a až potom v UP Devína. Stačí list od MČ, že má záujem o PPO aby sa 
SVP postaralo o túto stavbu, a  taktiež na GIB aby tam zakreslili PPO, inak sa to nedostane do 
UP hl. mesta 

- p. Kunst sa opýtal  opýtal aké kroky podnikla  mestská časť  k stanovisku hl. mesta SR Bratislava :  
Územný plán zóny Devín I – stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia zverejneného na 
webovej stránke mestskej časti Bratislava-Devín zo dňa 16.10.2014 

Vec: odpoveď MČ V pripomienke hl.mesta k VZN sa jednalo o to, že podľa ich názoru nedošlo k 
dohode s hl.mestom a nebol dokument  s hl.mestom dostatočne prerokovaný. MČ s týmto 
nesúhlasila, a takto bola aj pripomienka vyhodnotená - vyjadrenie pripravoval náš právnik, ktorý mal 
za to, že postup hl.mesta je protizákonný. OÚ - odbor výstavby dal za pravdu hl.mestu. Preto bolo 
zorganizované aj stretnutie s hl.mestom za prítomnosti Aurexu, p.Piršelovej, za MČ boli prítomní 
starostka, p. Zemanová a vtedy ešte poslankyňa p.Mráziková, kde došlo k dohode, že bude návrh ešte 
raz mestu predložený a hl.mesto k tomu vydá nové stanovisko. Stanovisko hl.mesta sme dostali 
19.02.2015 a bolo nesúhlasné s novými pripomienkami. Starostka, p.Zemanová a p.Roller - nový 
predseda komisie a poslanec sa zúčastnili aj s Aurexom a p.Piršelovou na stretnutí u riaditeľa 
p.Marušku aj s novým vedúcim územn.plánovania p. Černíkom dňa 22.4.2015, aby nám bolo 
vysvetlené prečo takto hl.mesto postupuje. Na tomto stretnutí sa dohodlo, že musíme rešpektovať 
stanovisko hl.mesta a musíme urobiť opätovné rokovanie, ako je v stanovisku žiadané. Oficiálna 
zápisnica z tohto stretnutia nejestvuje, lebo p. Maruška si to neželal. V poslednej prílohe je urgencia 
MČ, lebo stanovisko sme dostali až 19.02., následne na to odpoveď hl.mesta, že rokovanie je možné 
až v druhej polovici apríla. Následne sa viedli rokovania s hl.mestom a s aurexom kvôli zapracovaniu 
pripomienok a úprav do návrhu, ktoré boli ukončené posledným stretnutím na magistráte v decembri 
2015, kde ešte hl.mesto vznieslo posledné pripomienky, kt.sa zapracovali do návrhu UPZ, ktorý bol vo 
februári 2016 odovzdaný a v máji-júni zverejnený k pripomienkovaniu. Z uvedeného je zrejmé, že 
prerokovanie UPZ s hl.mestom bol dlhodobý proces, v rámci ktorého bolo potrebné vzriešiť niekoľko 
závažných problémov. Na parc. rokovaniach s Aurexom, aj s hl.mestom boli prizývaní aj členovia 
komisie, ktorí sa buď p. Roller alebo p. Mráziková aj zúčastnili. Výsledný návrh bol ešte pred 
prerokovaním poslaný členom komisie k nazretiu. Zápisnice s prac.rokovaní je tu niekoľko k 
nazretiu.... Pripomínam, že v auguste 2016 bolo hl.mestom v rámci prerokovania poslané ďalšie 
stanovisko s novými pripomienkami (stále sa opakujúcimi), ktoré sme museli opäť s hl.mestom 
prerokovať, aby došlo k dohode, preto nebolo možné organizovať dorokovávania s občanmi. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Lisého. Hlasovanie : 4 za 



- Pán Lisý povedal, že žiadosť musí byť smerovaná na SVP za účasti Magistrátu, MČ 
GIB-u, aby sa dalo isť do kimisii a pohlo sa s tou vecou. On pripravuje takéto 
stretnutie. Je to nadnárodná cyklotrasa a ochrana vodného zdroja SIHOŤ. Do štúdie na 
rekonštrukciu Dev. cesty sa dá zakresliť čiara 

Starostka povedala poslancom,  že ak budú pripravovať uznesenie aby prizvali aj pána Liseho. 

Starostka dala hlasovať o vystúpenie p. Vojtekovej. Hlasovanie : 4 za 

- Páni Vojteková sa opýtala, kedy budú prizvaní na prerokovanie pripomienok 
k Návrhu UP zóny Devín I 

Starostka odpovedala, že 7.2 bude stretnutie s poslancami a potom bude mať usmernenie 

- p. Distler povedal, že AUREX navrhol tých ktorým sa vyhovuje a poslanci budú 
rokovať s AUREXOM o pripomienkach ktorým sa nevyhovelo a prečo. 

- P. Šulovská sa opýtala na nový verejný priestor v akom je stave 

- Prednostka odpovedala, že MČ má projekt dopravného značenia a musí sa obstarať 
realizovateľ. 

Starostka dala hlasovať za vystúpenie p . Kellera. Hlasovanie: 4 za 

- P. Keller sa opýtal v akom je štádiu elektrina na ich ceste. Starostka mu odpovedala, 
že mu odpovie telefonický. Tel. č. Keller: 0905 317 694 

K bodu 12/ Interpelácie 

Neboli podané žiadne Interpelácie 

K bodu 13/ Záver 

Starostka ukončila rokovanie zastupiteľstva a poďakovala sa všetkým prítomný n za účasť.  

Zapísala 02.02.2017  Kurtová 
 
Overovatelia zápisnice:    

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

   Rastislav Kunst, v. r.  .....................................  
   

                                                     

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

      starostka mestskej časti                                                          prednostka úradu 

 


