
Zápisnica 

z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín konaného                            

dňa 16.12.2019 

 

Prítomní:  

poslanci : Ing.arch. Gabriel Drobniak, Mgr. Rastislav Kunst, Ing. Pavol Murín, Bc. Igor Prieložný, 

Ing. Katarína Šulovská    

MÚ: Ing. Lenka Satinová – prednosta, Mgr. Galát – kontrolór, JUDr. Tuhovčák, nútený správca 

Ospravedlnená:  Ing. Ľubica Kolková – starostka, JUDr. Jana Jakubkovič 

Neospravedlnená : Ing. Zuzana Šubová 

 

Program: 

1. Otvorenie  zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa,  návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice.  

Uznesenie č. 76/2019 

2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v roku 

2020 

Uznesenie č. 77/2019 

3. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo dňa 

16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole. 

Uznesenie č. 78/2019 

4. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo dňa 

16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na 

území mestskej časti Bratislava - Devín. 

Uznesenie č. 79/2019 

5. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo dňa 

16.12.2019  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti 

Bratislava - Devín. 

Uznesenie č. 80/2019 

6. Správa Miestneho kontrolóra z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti 

Bratislava – Devín. 

Uznesenie č. 81/2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 

Uznesenie č. 82/2019 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Záver 

 

K bodu 1: Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Z dôvodu neprítomnosti starostky, ktorá sa ospravedlnila, rokovanie zastupiteľstva otvoril a viedol 

poslanec Prieložný. Prešlo sa hneď k bodu 1: 

Za zapisovateľku sa určila p. Krechňáková, za členov návrhovej komisie poslanec Murín a poslankyňa 

Šulovská a za overovateľov zápisnice poslanci Kunst a Drobniak. Tento návrh bol jednohlasne 

schválený Uznesením č. 76/2019. 

 

Menovité hlasovanie: 

Za: Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný,Šulovská 

Za: 5   Proti:0   Zdržal sa:0 

 



Následne sa pristúpilo k ďalším bodom rokovania.  

K bodu 2: Návrh termínov  zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 

v roku 2020 

 

Poslanec Kunst navrhol zmeniť termíny zasadnutí, všetci poslanci boli za pozmeňovací návrh 

a jednohlasne schválili uznesenie č.77/2019 v znení:  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

schvaľuje    

termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, Bratislava, 

ktoré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2020 

nasledovne:   

  

24. február 2020   o 17:30 hod.  

20. apríl 2020     o 17:30 hod.  

22. jún 2020     o 17:30 hod.  

21. september 2020   o 17:30 hod.  

09. november 2020   o 17:30 hod.  

14. december 2020   o 17:30 hod.  

  

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3: Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 1/2019 zo 

dňa 16.12.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 

Prednostka v stručnosti informovala o dôvodoch navýšenia príspevku v materskej škole. Mestská časť 

Devín má najnižší príspevok, všetky energie sa zvýšili, tým pádom aj náklady na prevádzku MŠ. 

Diskusia:  

P.Šulovská mala pripomienku, že v MČ Lamač je príspevok 18 eur. Zaujímalo ju, kto kontroluje 

spravovanie financií v škôlke a či nie je možné prijať deti, ktoré prinesú ďalšie peniaze. 

Prednostka vysvetlila, že by tým narástli i mzdové a iné náklady a vzhľadom na neskoršie, dodatočné  

prihlásenie detí, by MČ už nedostala peniaze od mesta. 

Kontrolór Galát vysvetlil, že on kontroluje čerpanie finančných prostriedkov a podotkol, že Devín má 

najvyššie náklady na žiaka aj vzhľadom na technický stav starej časti budovy, ktorý vyžaduje neustále 

finančné výdavky.  

P.Kunst odporúča prijať menšie deti, ktoré nám budú platiť poplatok a budú našimi žiakmi aj v budúcom 

školskom roku. Predškolák je oslobodený od poplatku.  

p.Šulovská žiadala zverejniť voľné miesta v materskej škole. Taktiež chce preukázateľnú evidenciu, že 

dieťa nenavštevuje MŠ. 

P.Drobniaka zaujímalo koľko má MŠ zamestnancov. Odpovedala prednostka – riaditeľka + 5 učiteliek, 

na výdaj stravy 1 zamestnanec, 1 upratovačka + 1 dohodár (výpomoc v prípade výpadku učiteľky alebo 

výlety). 

P.Drobniak podotkol, že rekonštrukcia škôlky stála financie a je nutná návratnosť. Súhlasil by aj 

s vyšším príspevkom ako bol navrhnutý a to 50 eur. S čím nesúhlasila p.Šulovská,  

P.Kunst s vyššou sumou súhlasil.  

Kontrolór sa pripojil a vyjadril sa, že pôvodne sa zvažovalo zvýšiť príspevok na 50 eur, ale dohodlo sa, 

že príspevok bude postupne stúpať a preto do pozmeňovacieho návrhu bola odsúhlasená suma 35 €. 

Zdôraznil, že 20% rozpočtu Devína ide na materskú školu. 

P.Prieložný tiež podporil zvýšenie príspevku.  



Poslanec Drobniak navrhol pozmeňovací návrh (s výškou príspevku 35 € na dieťa), za ktorý boli 4 

poslanci, proti bola poslankyňa Šulovská. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia č. 78/2019 :  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

Schvaľuje  

VZN č. 1/2019 v znení pozmeňovacieho návrhu   

Ukladá  

Starostke mestskej časti zverejniť VZN č. 1/2019 na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Devín 

po dobu minimálne 15 dní  

Termín: do 17.12.2019 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Za: 4   Proti: Šulovská   Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4: Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 2/2019 zo 

dňa 16.12.2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na 

území mestskej časti Bratislava - Devín 

Úvodného slova sa ujala prednostka – pri schvaľovaní rozpočtu kontrolór upozornil na skutočnosť, že 

dlhšie sa nemenili sadzby miestnych daní, z toho dôvodu sa pristúpilo k ich zvýšeniu, konkrétne dane 

za psa a prenájom verejného priestranstva úpravou VZN č. 3/2012. Vysvetlila, že k vyrubeniu dane je 

potrebné vystaviť písomné rozhodnutie, ktoré sa musí zaslať doporučene poštou. Pri súčasne platnej 

výške dane 5,2 € sú náklady na správu dane skoro rovnako vysoké ako vybraná daň. K dani z prenajatia 

verejného priestranstva  sa vyjadrila, že VZN podporuje miestnych predajcov nižším poplatkom.  

P.Drobniak navrhol zvýšiť daň pre „nemiestnych“, pretože mnoho majiteľov psov si prihlási psa 

v Devíne pre nižšie dane a o psa sa nestarajú, chodia raz za čas. Na to reagoval kontrolór, že mnoho ľudí 

má trvalý pobyt inde, hoci bývajú v Devíne. 

P.Prieložný navrhol tento materiál odložiť na ďalšie prerokovanie, s čím nesúhlasila prednostka, pretože 

sa jedná o ročnú daň a tak by sa výber vyššieho poplatku spustil až v ďalšom roku.. 

P.Murín navrhol dať cenu motivačnú -troška nižšiu ako v iných MČ. 

P.Kunst navrhol 20 eur pre miestnych a 40 eur pre „cudzích“, čo podľa jeho názoru nie je taký rozdiel, 

aby to mohol napadnúť prokurátor. 

Reagoval Prieložný, že za „tie“ peniaze nie sú adekvátne služby. 

Kontrolór prečítal údaje o prihlásených psoch, koľko je z toho dôchodcov, koľko miestnych s trvalým 

pobytom. 

Poslanec Drobniak si osvojil pozmeňovací návrh (k bodu B) zvýšenie sadzby dane za psa pre občanov 

bez trvalého pobytu v MČ z 30 eur na 40 eur. Za tento pozmeňovací návrh boli za 3 poslanci, zdržali sa 

2 – poslanci Murín a Šulovská. 

Pozmeňovací návrh prešiel, komisia prečítala návrh uznesenia č. 79/2019   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

Schvaľuje  

VZN č. 2/2019 v znení pozmeňovacieho návrhu 

Ukladá  

Starostke mestskej časti zapracovať schválené VZN č. 2/2019 do pôvodného VZN č. 3/2012 a úplné 

znenie VZN č. 2/2019 zverejniť na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Devín po dobu 

minimálne 15 dní  

Termín: do 17.12.2019 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Za: 3    Proti: 0   Zdržal sa: Prieložný, Šulovská 



K bodu 5: Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín č. 3/2019 zo 

dňa 16.12.2019  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej 

časti Bratislava - Devín   

 

Prednostka informovala, že MČ Devín má problém s vypúšťaním žúmp, toto nové VZN by toto malo 

riešiť. Nové VZN pomohol pripraviť kontrolór. 

Kontrolór vysvetlil, že len v lokalite Zlaté schody sú neustále problémy so žumpami a vypúšťaním 

znečistenej vody. Toto VZN upravuje, že obyvatelia sa musia preukázať, že 1x ročne si dali 

certifikovanou firmou vyviesť žumpy. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia č. 80/2019 : 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

Schvaľuje :  

VZN č. 3/2019 v predloženom znení  

Ukladá  

Starostke mestskej časti zverejniť schválené znenie VZN č. 3/2019 na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava – Devín po dobu minimálne 15 dní  

Termín: do 17.12.2019 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6: Správa Miestneho kontrolóra   z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN 

mestskej časti Bratislava – Devín 

 

Kontrolór informoval o výsledkoch kontroly, kontrola dopadla dobre, našli sa iba malé chybičky, ktoré 

sa vychytali.   

  

K bodu 1 a 2 VZN č. 1/2010 o starostlivosti o verejný poriadok. Prednostka sa vyjadrila, že mestská 

časť zmení odsek 4) používanie zábavnej pyrotechniky, tak aby bolo v súlade s VZN č. 9/2016 hl. mesta 

SR Bratislavy. K otázkam ochrany pred hlukom sa urobí podrobnejšia analýza. Zoberie sa do úvahy aj 

poznámka poslanca Drobniaka, ktorý upozornil na hluk, ktorý generuje napr. stroj na plnenie fliaš na 

víno priamo na ulici.  

K bodu 3 – kontrolór konštatoval, že VZN č. 2/2015 je málo podrobné a nejasné. Prednostka vysvetlila, 

že pôvodne platné VZN o pravidlách predaja bolo prokurátorom napadnuté a preto bolo nahradené 

súčasne platným VZN, ktoré vypracoval právny zástupca mestskej časti a neodporúčal, ho robiť 

podrobnejšie.  

K bodu 4 Kontrolór navrhol priamo vo VZN o poplatku za rozvoj riešiť možnosť udelenia splácania 

formou splátkového kalendáru.  Existuje iba interná smernica, ku ktorej občan nemá prístup. Prednostka 

navrhla riešiť uvedený problém zverejnením možnosti o splácanie formou splátkového kalendára na 

webe.   

 

Poslanci vzali na vedomie uznesenie č. 81/2019: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

berie na vedomie  

správu z kontroly dodržiavania, aktuálnosti a úplnosti VZN mestskej časti Bratislava - Devín  

bez pripomienok. 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

 

 

 



K bodu 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

 

K plánu sa vyjadril kontrolór a to, že zatiaľ kontroloval činnosť na MÚ po formálnej stránke, v ďalšom 

roku by sa chcel zamerať nielen na hospodárenie úradu, ale aj na nakladanie s majetkom zvereného do 

správy a to nie len po formálnej (papierovej) stránke, ale aj fyzicky a tiež by chcel kontrolovať plnenie 

uznesení. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia č. 82/2019, ktorý poslanci jednohlasne schválili: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

schvaľuje :  

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín bez 

pripomienok . 

 

Prítomní:  Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Drobniak, Kunst, Murín, Prieložný, Šulovská 

Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu rôzne : 

P.Šulovská sa informovala o stretnutí k parkovaniu na Kremeľskej ulici. Keďže prednostka nevedela 

podať informáciu z dôvodu neprítomnosti na stretnutí, bude poslancom zaslaná e-mailom informácia 

o tomto stretnutí. 

P.Drobniak sa zaujímal o možnosti označiť cestnú komunikáciu v úseku polície na Devínskej ceste 

plnou čiarou, na čo prednostka upozornila, že komunikácia nie je v našej správe, MÚ môže dať iba 

podnet na magistrát.  

P.Drobniak doručí podnet, ktorý sa postúpi na magistrát. Je ochotný spraviť i návrh projektu, potrebuje 

len podporu našej MČ. 

P.Kunst povedal, že zmeny značenia rýchlosti treba dať písomne a žiadať trvalý rýchlostný limit.  

Poslanci si vyžiadali opätovne vyjadrenie k veci Ing.Tunegu. 

P.Drobniak upozornil na zaparkovaný vrak auta, reagoval p.Prieložný, že vrak tam už nie je.. 

Ďalej sa p.Drobniak informoval, čo vie MÚ o úpravách, debnení na dome na križovatke Hradná – 

Brigádnická. Prednostka preverí a zašle informácie poslancom. K vrakom sa vyjadrila, že ak sa vie 

o nejakom vraku, treba to nahlásiť, miestny úrad má dohodu na odvezenie vrakov.  

O vystúpenie požiadali p.Kinčeková a p.Obrodníková. Poslanci jednohlasne odsúhlasili ich vystúpenie. 

Pani Kinčeková sa zaujímala o možnosti vyčistenia rokliny na Štítovej ulici, ktorá sa neustále plní 

odpadom. Poslanci si k tomu vyžiadali písomnú odpoveď a taktiež informáciu, kedy v minulosti bola 

podaná žiadosť na magistrát o čistenie rokliny, kedy bolo vyčistená a bol odvezený všetok odpad.   

Odpoveď bude zaslaná všetkým e-mailom.  

Pani Ogrodníková informovala o neúnosnej situácii na svojom pozemku. Jej suseda neustále narušuje 

hranicu pozemku a naváža hlinu k hranici pozemku a opiera o jej oporný múr. Hrozí zrútenie. Vedúca 

stavebného úradu sa bola pozrieť, susedia k nej boli arogantní. Právny zástupca p.Ogrodníkovej sa 

vyjadril, že obec by mala zasiahnuť, ide o stavebné konanie a na súde by p.Ogrodníkova nemusela 

uspieť.   

P.Prieložný povedal, že riešili na stavebnej komisii podobný prípad, poradil ako postupovať.  

Prednostka vyjadrila obavy, že ak sa miestny úrad postaví do pozície súdu, môže nastať situácia, kedy 

súd rozhodne inak a MÚ bude znášať následky. Nie je ani kompetentný, ani na to nemá kompetentných 

ľudí, ktorý by tento problém riešili. 

P.Drobniak podotkol, že suseda porušuje stavebné povolenie, treba zavolať stavebný dohľad. Treba si 

pýtať záznam z návštevy vedúcej stavebného úradu. Stavebný úrad môže zastaviť stavbu.  

P.Murín sa vyjadril, že treba sa tomu postaviť a riešiť to.  

Kontrolór poradil riešiť to so stavebnou inšpekciou, konajú rýchlo. 

 

K bodu interpelácie : Neboli žiadane interpelácie  

 

Poslanec Prieložný ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva.  



 

Bratislava, 16.12.2019 

 

Overovatelia zápisnice 10. zasadnutia: 

 

 

Mgr. Rastislav Kunst    .......................................... 

 

Ing. arch. Gabriel Drobniak  ........................................... 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková                                   Ing. Lenka Satinová 

starostka mestskej časti                                                         prednostka úradu    

 


