
5. mimoriadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 55 - /2011 

zo dňa 15.12.2011 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia MZ  - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2012  

Uzn. č. 55/2011 

3. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na oddlženie medzioprávnených 

veriteľov mestskej časti Bratislava-Devín 

Uzn. č. 56/2011  

4. Návrh VZN č. 3 ktorým sa mení VZN č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych 

daniach na území mestskej časti Bratislava-Devín  

Uzn. č. 57/2011 

5. Návrh na schválenie  prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely  

Uzn. č. 58/2011 

6. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

navrhuje zmena čl. 80  

Uzn. č. 59/2011 

7. Kontrola dochádzky pracovníkov MŠ v Devíne, Kremeľská č.36  za obdobie I.- X. 

2011  

Uzn. č. 60/2011 

8. Určenie platu starostky Mestskej časti  Bratislava - Devín  

Uzn. č. 61/2011 

9. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže  

Uzn. č. 62/2011 

10. Návrh VZN č. 2 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky pomoci občanom mestskej časti Bratislava-Devín a jednorazového príspevku 

pri narodení dieťaťa  

Uzn. č. 63/2011 

11. Návrh   na odpredaj časti pozemku parc. č. 1029/1 v kat. území Devín,  zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2,0 m2  

Uzn. č. 64/2011 

12. Informácia o plnení uznesenia č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 

Uzn. č. 65/2011  

13. Rôzne 

14. Interpelácie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2012  

 

Uznesenie č. 55/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2012 s pripomienkou presunu finančných 

prostriedkov vo výške 1500,00EUR z položky Kultúrna komisia do položky Sociálna 

výpomoc 

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

 

 
Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na oddlženie medzioprávnených 

veriteľov mestskej časti Bratislava-Devín 

 

Uznesenie č. 56/2011 
zo dňa 15.12.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín 

sa zaväzuje 

že rozhodne o prerozdelení finančných prostriedkov  z roku 2009 a roku 2010 za účelom 

čiastočnej úhrady záväzku Mestskej časti Bratislava-Devín medzi oprávnených veriteľov 

na 1. riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín dňa 13. 

februára 2012 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh VZN č. 3 ktorým sa mení VZN č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava-Devín  

 

 Uznesenie č. 57/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devín po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011  o miestnych daniach na území mestskej 

časti Bratislava-Devín 

B: ruší 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 

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

 

 

 

Návrh na schválenie  prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely  

 

Uznesenie č. 58/2011 
zo dňa 15.12.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

a)   schvaľuje 

  
ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín, 

 1) parc.č. 38/1 záhrady, o výmere 532m2 a parc.č. 40, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

21m2, pre p. Vladimíra Weigla, bytom Jurigovo nám. 11, 841 01 Bratislava, 

 2) parc.č. 820/10, záhrady, o výmere 33 m2, záhrady, pre manželov Havlíčkovcov, bytom 

Mrázova 17, 831 07 Bratislava, 

 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, na 

dobu určitú – do 31.12.2016, 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 nebolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 0                         Nie: 0                            Zdržal sa: 6           Nehlasovali:0     



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

navrhuje zmena čl. 80  

 Uznesenie č. 59/2011 
zo dňa 15.12.2011 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

navrhuje zmena čl. 80 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 5                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0    

 

 

 

Kontrola dochádzky pracovníkov MŠ v Devíne, Kremeľská č.36  za obdobie I.- X. 2011  

 

Uznesenie č. 60/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín  

 žiada  

starostku mestskej časti Bratislava – Devín splniť predložené opatrenia.  

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0     

 

 

 

Určenie platu starostky Mestskej časti  Bratislava - Devín  

 

Uznesenie č. 61/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 u r č u j e 

 starostke Mestskej časti Bratislava – Devín  plat  na rok 2012 v súlade s platným zákonom  

Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest - Zákon č. 253/1994 Z. z. - v zneni neskorších predpisov v súlade s 

paragrafom č. 3 a 4 tohto zákona. 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 5                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0     

 



Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže  

 

Uznesenie č. 62/2011 
zo dňa 15.12.2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku v k. ú. Devín 

na záhradkárske a rekreačné účely 

 

a)   schvaľuje 

 

prenájom nehnuteľností –pozemkov v k. ú. Devín 

 

1.) časť parc. 143, záhrady, o výmere 313m2 a časť parc. 146, vinice, o výmere 359m2 pre 

Mirianu Materákovú, bytom Bratislava, Slovanské nábr. 4, za nájomné podľa návrhu v 

obchodnej verejnej súťaži vo výške 0,92 Euro/m2 za rok, 

 

2.) časť parc. č. 180, záhrady, o výmere 449m2, pre Janu Černákovú, bytom Bratislava, 

Hlaváčikova 27, za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej súťaži vo výške 0,66 

Euro/m2 za rok,  

 

3.) parc. č. 1224, záhrady, o výmere 536m2, pre Alexandra Jantáka, bytom Bratislava, 

Vajnorská 96, za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej súťaži vo výške 0,67 Euro/m2 

za rok,  

 

na dobu určitú – do 31.12.2016, 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: 1           Neh lasovali:0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Návrh VZN č. 2 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky pomoci občanom mestskej časti Bratislava-Devín a jednorazového príspevku pri 

narodení dieťaťa  

Uznesenie č. 63/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 2  o poskytovaní 

jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mestskej časti 

Bratislava-Devín a jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa  

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0     

 

 

 

Návrh   na odpredaj časti pozemku parc. č. 1029/1 v kat. území Devín,  zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2,0 m2  

Uznesenie č. 64/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Devín 

 s ch v a ľ u j e 

odpredaj pozemku v kat. území Devín ,  parc.č. 1029/4 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 2,0 m² (podľa predloženého geometrického plánu č.  1/2011 zo dňa 

19.1.2011.úradne overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 

88/2011 zo dňa 26. januára 2011) 

za  stanovenú cenu  191,40 EUR/m² 

Kupujúci: Ľuboš Serina a manž. Katarína Serinová, obaja bytom  Hradná 9, 841 10 

Bratislava 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0     

 

 



 

Informácia o plnení uznesenia č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 

 

 Uznesenie č. 65/2011 
zo dňa 15.12.2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 

 nesplnenie uznesenia č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 

 

 

V Devíne dňa 16.12.2011  

 

 

       Ing. Ľubica Kolková 

      starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 

 


