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5. mimoriadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 66 - 74 /2012 

zo dňa 13.02.2012 

Program: 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za roky 2009 a 2010 medzi  

veriteľov MČ Bratislava - Devín  

Uzn. č. 66/2012 

3. Návrh na schválenie zadania pre vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie v 

lokalite Devín-Záhradky 

Uzn. č. 67/2012  

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

rekreačné účely 

Uzn. č. 68/2012 

5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov  

Uzn. č. 69/2012 

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

účely  

Materiál stiahnutý z rokovania 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011  

Uzn. č. 70/2012 

8. Protokol  z  kontroly  vybavovania sťažností za rok  2011  

Uzn. č. 71/2012 

9. Informácia o zapojení mestskej časti Bratislava-Devín do aktuálnych grantových 

programov  

Uzn. č. 72/2012 

10. Informácia o Základnej škole v Devíne  

Uzn. č. 73/2012 

11. Informácia o menovaní nového veliteľa  a zástupcu veliteľa DHZ v Devíne 

Uzn. č. 74/2012  

12. Rôzne 

13. Interpelácie 
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Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za roky 2009 a 2010 medzi  

veriteľov MČ Bratislava - Devín  

 

Uznesenie č. 66/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) schvaľuje 

prerozdelenie čiastky 25453,69 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava 

– Devín za roky 2009 a 2010 medzi 11 veriteľov MČ Bratislava Devín evidovaných 

k 31.1.2012 a to rovnakou sumou  2313,97€.     

b)   ž i a d a 

 starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok 

určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov MČ Bratislava – Devín na ich účty 

odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovať čiastku určenú pre spoločnosť BRNO 

TRUST a.s na účte MČ Bratislava – Devín až do času, kým nebude mestskej časti 

predložené právoplatné rozhodnutie súdu alebo iný vierohodný úradný doklad, z ktorého 

bude jednoznačne vyplývať, na aký účet má byť dlh plnený.   

 

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

 

 
Návrh na schválenie zadania pre vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie v 

lokalite Devín-Záhradky 

 

Uznesenie č. 67/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 a)  berie na vedomie 

 Informáciu o priebehu činnosti a výsledku pracovnej skupiny „Devín – Záhradky“ zloženej 

o zástupcov mestskej časti Bratislava-Devín a spoločnosti SKANSKA SK a.s. (ústna 

informácia) 

 b)  schvaľuje 

 Zadanie Urbanisticko- architektonickej štúdie Devín – Záhradky vrátane príloh, 

spracovaný objednávateľom štúdie a investorom urbanistického súboru SKANSKA SK 

a.s., na ktorého spracovaní a obsahovej časti sa podieľali aj zástupcovia mestskej časti 

Bratislava-Devín (písomný materiál) 
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 c)    menuje 

 zástupcov mestskej časti Bratislava-Devín v pracovnej skupiny pre vyhodnotenie 

variantných návrhov urbanisticko-architektonickej štúdie nasledovne: 

1. Ing.arch. Šarlota Mráziková 

2. Ing. Pavol Murín 

3. Ing. arch. Beata Polomová 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         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. 68/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a)   schvaľuje 

 prenájom nehnuteľností – pozemku v k. ú. Devín, 

 1.) časť parc. č. 143, záhrady, o výmere 313m², pre p. Ing. Zuzanu Dubinovú, bytom  

Jánošíkova 41, 941 11 Palárikovo, 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 

  

2.) parc. č. 1215, záhrady, o výmere 440m², pre p. Mgr.Art. Mirianu Materákovú, bytom 

Slovanské nábr. 4, 841 10 Bratislava, za nájomné 0,92 Euro/m²/rok, stanovené podľa jej 

ponuky z obchodnej verejnej súťaže, 

 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: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     
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Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov  

 

Uznesenie č. 69/2012 
zo dňa 13.02.2012 

 

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 09.03.2012 podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka, za nasledovných podmienok: 

 1.       Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske 

a rekreačné účely 

a.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15m2, a časti pozemku parc.č. 67, 

záhrady, o výmere 335m2, 

b.) časť parc.č. 235, záhrady, o výmere 197m2 a časť parc.č. 237/1, záhrady, o výmere 

180m2, 

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. 

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 31.12.2016. 
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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.   Súťažiaci prijíma podmienku zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu 

vyplývajúceho z príslušných VZN hl.m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

11.   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: 

Igor Prieložný         

Peter Distler        

Elena Cenká     

d) ž i a d a 

starostku zabezpečiť následne po skončení obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu 

zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže. 

 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    

 

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011  

 

Uznesenie č. 70/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

 berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0     
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Protokol  z  kontroly  vybavovania sťažností za rok  2011  

 

Uznesenie č. 71/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín 

 žiada   

starostku mestskej časti Bratislava- Devín 

- plniť zákon č.9/2010 Z.z. a zákon č. 211/2000 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0    

 

 
Informácia o zapojení mestskej časti Bratislava-Devín do aktuálnych grantových 

programov  

 

Uznesenie č. 72/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 

 informáciu o zapojení mestskej časti Bratislava – Devín do aktuálnych grantových 

programov 

 

 
Informácia o Základnej škole v Devíne  

 

Uznesenie č. 73/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 berie na vedomie 

 informáciu o Základnej škole v Devíne 
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Informácia o menovaní nového veliteľa  a zástupcu veliteľa DHZ v Devíne 

 

Uznesenie č. 74/2012 
zo dňa 13.02.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

berie na vedomie 

1. odvolanie pána Ladislava Miklóša staršieho z funkcie veliteľa DHZ v Devíne na vlastnú 

žiadosť 

2. menovanie Ladislava Miklóša staršieho za čestného veliteľa DHZ v Devíne 

3. menovanie Ladislava Miklóša mladšieho za veliteľa DHZ v Devíne 

4. menovanie Ľuboša Kukeľa za prvého zástupcu veliteľa DHZ v Devíne 

5. menovanie Miroslava Večerku za strojníka - vodiča DHZ v Devíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Devíne dňa 14.02.2012 

 

 

     Ing. Ľubica Kolková 

    starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 


