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1. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIA 

č. 10 - 22 /2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie, overovateľov zápisnice 

2. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2010 

3. Protokol z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2010 

4. Návrh voľby členov komisie podnikateľských aktivít, obchodu, služieb a cestovného 

ruchu 

5. Návrh voľby členov komisie informatizácie (e-gov), dopravy,  verejnoprospešných 

prác a ochrany verejného poriadku 

6. Návrh voľby členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva 

7. Návrh voľby členov komisie životného prostredia, pamiatok, výstavby a územného 

plánovania 

8. Návrh voľby členov komisie kultúry, školstva a vzdelávania 

9. Návrh voľby členov komisie mládeže a športu 

10. Návrh voľby zodpovednej redaktorky občasníka DEVÍNČAN pre občanov MČ 

Bratislava - Devín a členov redakčnej rady 

11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a voľba jej predsedu a členov 

12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku v k. ú. Devín na 

záhradkárske a rekreačné účely 

13. Návrh na schválenie zmeny v prenájme pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a 

rekreačné účely 

14. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Devín, časť parcely č. 1029/1 o výmere cca 3,0 m2 
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Správa z kontrolnej činnosti za rok 2010 

 
Uznesenie č. 10/2011 

zo dňa 14.02.2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

berie na vedomie 
  

správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 

 bez pripomienok 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Protokol z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2010 

 
 

Uznesenie č. 11/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín 

  

žiada starostku 

 prijať opatrenia  (citované v texte) 

 dodržiavať zákony  č. 9/2010 Z.z  a č. 211/2000 Z.z. 

 
Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6            Áno: 5                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0    

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Návrh voľby členov komisie podnikateľských aktivít, obchodu, služieb a cestovného 

ruchu 

 
Uznesenie č. 12/2011 

zo dňa 14.02.2011 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

členov komisie podnikateľských aktivít, obchodu, služieb a cestovného ruch:  

1. Blanka Zigmundová 

2. Kristína Roller 

3. Peter Halász 

4. František Kolek 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     
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Návrh voľby členov komisie informatizácie (e-gov), dopravy,  verejnoprospešných prác 

a ochrany verejného poriadku 

 

Uznesenie č. 13/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 

  
členov komisie informatizácie (e-gov), dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany 

verejného poriadku: 

  

1. Juraj Roller 

2. Boris Ďuriš 

 
 
 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh voľby členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva 

 
Uznesenie č. 14/2011 

zo dňa 14.02.2011 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: 

  

1. Zuzana Bachoríková 

2. Dana Cziková, 

3.Oľga Mikulášová 

4. Martin Kolka 

5. Soňa Zapletalová 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Návrh voľby členov komisie životného prostredia, pamiatok, výstavby a územného 

plánovania 

 

Uznesenie č. 15/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

členov komisie životného prostredia, pamiatok, výstavby a územného plánovania: 

  

1. Ing. Kamil Frimmel 

2. prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. 

3. Ing. arch. Eva Heretiková 

4. Ing. arch. akad. arch. Rudolf Palyó 

5. Ing. arch. Beata Polomová 

6. Katarína Šimončičová 

 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    

 

 

Návrh voľby členov komisie kultúry, školstva a vzdelávania 

 
Uznesenie č. 16/2011 

zo dňa 14.02.2011 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

členov komisie kultúry, školstva a vzdelávania: 

  

1. Oľga Mikulášová 

2. Andrea Mrázová 

3. Vlado Cenký 

4.Alica Dostálová 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh voľby členov komisie mládeže a športu 

 

Uznesenie č. 17/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

členov komisie mládeže a športu: 

  

1. Mgr. Rastislav Kunst 

2. Štefan Kolek 

3. Milan Lachkovič 

4. Michal Polák 

5. Ľuboš Štark 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

 

Návrh voľby zodpovednej redaktorky občasníka DEVÍNČAN pre občanov MČ 

Bratislava - Devín a členov redakčnej rady 
 

Uznesenie č. 18/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

  

volí 
  

zodpovednú redaktorku a členov redakčnej rady občastníka DEVINČAN: 

  

Zodpovedná redaktorka: Elena Cenká 

  

Členovia redakčnej rady: 

1. Ing. Peter Distler 

2. Bc. Igor Prieložný 

3. Ing. Ignác Kolek 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a voľba jej predsedu a členov 

 

Uznesenie č. 19/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

A/   z r i a ď u j e 
  

v súlade s Ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

  

• komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

  

B/   v o l í 
  

• predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov:                               

  

Ing. Štefana Kilarského 

  

• členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

  

1. Ing. Pavol Murín 

2.Mgr. Katarína Čambalová 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku v k. ú. Devín na 

záhradkárske a rekreačné účely 
 

Uznesenie č. 20/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

a)   s c h v a ľ u j e 
  

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a 

rekreačné účely 

  

b)    ž i a d a 
  

starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlásila v termíne do 5 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia, s termínom uzávierky do 15.03.2011 podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka, za nasledovných podmienok: 
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1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske 

a rekreačné účely 

a.) parc. 75, vinica, o výmere 452m2 

b.) parc. č. 147, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 15 m2 a parc. č. 148, záhrady, 

o výmere 502 m2, 

c.) časť parc.č. 180, záhrady, o výmere 418m2 

d.) časť parc.č. 275, záhrady, o výmere 426m2 

  

2. Súťažiaci   sú   povinní   pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 

výdavkov vyhlasovateľovi vo      výške 3 EURO, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava – Devín. 

  

3. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za prenájom pozemku v k. 

ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely, ktorá nesmie byť nižšia ako výška nájomného 

stanovená VZN č. 3/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov 

a pozemkov zverených do správy Mestskej časti  Bratislava – Devín,  ktorá je 

- 0,35 €/1m2/1rok - pozemok na záhradkárske a rekreačné účely 

  

4. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov je celková ponúknutá výška nájomného. 

  

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 

  

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť 

obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 

  

7. Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu určitú - do 31.12.2015. 

  

8. Súťažiaci   prijíma  podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jednostrannú 

úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne 

záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - 

Devín, ktoré stanoví  sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností. 

  

9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať  predmet nájmu do   podnájmu alebo 

inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

  

10. Starostka mestskej časti je poverená organizovať  súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie 

podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy Mestskej 

časti Bratislava – Devín. 

  

c)    m e n u j e 
  

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

1. Bc. Igor Prieložný   

2. Ing. Peter Distler        

3. Mgr. Katarína Čambalová 

        

d)   ž i a d a 
  

starostku zabezpečiť následne po skončení obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu 

zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže. 
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Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na schválenie zmeny v prenájme pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a 

rekreačné účely 

 

Uznesenie č. 21/2011 
zo dňa 14.02.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

a)   schvaľuje 
  

prenájom nehnuteľností – pozemku v k. ú. Devín, 

  

1.) časť parc. č. 327/9, orná pôda, o výmere 450m², pre p. Stanislava Forro, bytom  

Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015 

  

2.) parc. č. 1746, záhrady, o výmere 420m², pre p. Bohuslava Deketa, bytom  Kremeľská 35, 

841 10 Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015 

  

3.) časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 404m² a parc. č. 1336/2, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 16m², pre p. Gabrielu a Josefa Petruškovcov, bytom  Ľ. Fullu 19, 841 05 

Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015 

  

za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom 

nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín a 

  

4.) parc. č. 38/1, orná pôda, o výmere 255m², pre p. Roberta Bezděka, bytom Poniklecova 27, 

841 07 Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015 za nájomné 1,50 Euro/m²/rok, stanovené 

podľa predloženej víťaznej ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 15.04.2010. 

  

5.) parc. č. 38/1, orná pôda, o výmere 420m², pre p. Elenu Mišíkovú, bytom Haydnova 17, 

841 10 Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015 za nájomné 1,00 Euro/m²/rok stanovené 

podľa predloženej víťaznej ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 13.10.2010. 

  

na záhradkárske a rekreačné účely. 

  

b)   ž i a d a 
  

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv 

o nájme pozemku v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) a s podmienkou 

možnej aktualizácie výšky nájomného počas nájomného vzťahu v prípade zmeny výšky 

nájomného na základe VZN  č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom nebytových 

priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     
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Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Devín, časť parcely č. 1029/1 o výmere cca 3,0 m2 

 

Uznesenie č. 22/2011 
zo dňa 14.02.2011 

Miestne zastupiteľstvo  Bratislava – Devín 

  

berie na vedomie návrh 
 

na odpredaj pozemku  v kat. území Devín: 

  

- časť parcely č. 1029/1 o výmere cca 3,0 m² 

  

  

Kupujúci: Ľuboš Serina, Hradná 9, 841 10  Bratislava 

 
 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 15.02.2011  

 

 

 

       

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková 

     starostka mestskej časti Bratislava - Devín 

 


