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7. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 77  - 84 /2012 

zo dňa 23.04.2012 

Program: 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Devín 

  Uzn. č. 77/2012 

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

účely  

Uzn. č. 78/2012 

4. Návrh na schválenie  prenájmu nehnuteľností v k. ú. Devín 

Uzn. č. 79/2012 

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

na záhradkárske a rekreačné účely 

Uzn. č. 80/2012 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 

2012 

Uzn. č. 81/2012 

7. Návrh na odpustenie časti nájomného za prenájom časti záhrady parc.č. 235,  o 

výmere 197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2 

Uzn. č. 82/2012 

8. Informácia  o projekte Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG) 

Uzn. č. 83/2012 

9. Správa z kontroly  - tvorba a použitie sociálneho fondu 

Uzn. č. 84/2012 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 
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Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Devín 

   

Uznesenie č. 77/2012 
zo dňa 23.04.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

A. berie na vedomie 

Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Kataríny Čambalovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

B. vyhlasuje 

Podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 

znení neskorších predpisov nastúpenie Petra Vitteka za poslanca miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Devín 

C. konštatuje že, 

Zložil zákonom prepísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že 

sa stal poslancom 

D. volí 

Poslanca za predsedu športovej komisie mládeže a športu 

 

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  

 

Uznesenie č. 78/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 a)   schvaľuje 

 prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín, 

  

1.) parc.č. 1217, záhrady, o výmere 418m2 pre p. PhDr Alenu Vičíkovú, bytom Adámiho 8, 

841 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby 

nájmu 
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2.) parc.č. 2038, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25m2, a parc.č. 2039, záhrady, o 

výmere 585m2 pre p. Juraja Lehotského, bytom Líščie údolie 12, 841 04 Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – z dôvodu zmeny nájomcu zo starého otca na vnuka 

  

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 

  

3.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15m2 a časť parc.č. 67, záhrady, o 

výmere 335m2 pre p. Patrika Martina, bytom Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava, 

  

za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej súťaži vo výške 0,80 Euro/m2 za rok 

(pozemok pod chatou) a 0,40 Euro/m2 za rok (pozemok záhrady), 

  

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: 0           Nehlasovali:0    

 

 

Návrh na schválenie  prenájmu nehnuteľností v k. ú. Devín 

 

Uznesenie č. 79/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 a)   schvaľuje 

 prenájom nehnuteľností v k. ú. Devín, 

  

1.) parc.č. 1241/32, trvalé trávnaté porasty, o výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávnaté 

porasty, o výmere 240m2 pre p. Jaroslava Jančeka, bytom Priibišova 39, 841 05 Bratislava a 

Jeanette Zimkovú, bytom Adámiho 22, 841 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa - z dôvodu zosúladenia stavby rodinného domu s Územným plánom hl.m. SR 

Bratislavy, na záhradkárske a rekreačné účely, na dobu určitú – do 31.12.2016, 

  

2.) parc.č. 1204/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59m2 pre p. Ing. Petra Halásza, 

bytom Muránska 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu 

stavby rodinného domu na priľahlom pozemku v jeho vlastníctve bez priameho napojenia na 

verejnú komunikáciu, na účely zriadenia príjazdovej komunikácie a napojenia priľahlého 

pozemku na inžinierske siete, na dobu určitú – do 31.12.2016 

  

3.) časť objektu postavenom na pozemku parc. č. 1029/1, nachádzajúci sa na Kozičovej ul. č. 

24 (súp. č. 993), o výmere 20m2 pre p. Zuzanu Bachorikovú, bytom Kremeľská 13, 841 10 
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Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu krátkodobého prenájmu 

nehnuteľnosti, na skladovacie účely, na dobu určitú – do 31.12.2012 

  

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 

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     

 

 

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

záhradkárske a rekreačné účely 

 

Uznesenie č. 80/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

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 20.05.2012 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 

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. 

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. 
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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: 

Ing. Peter Distler         

Bc. Igor Prieložný      

Peter Vittek        

 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: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0     

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 

2012 

 Uznesenie č. 81/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012 

  

-          bez pripomienok 

  

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

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín 

 

č. 1/2012 

 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012. 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a  § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov   sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  
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§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie  určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej  školy  v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 

2012. 

 § 2 

Vymedzenie pojmov 
 Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 

1.  Dotácia na mzdy – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu  výdavkov 

definovaných 

     Ministerstvom financií SR v ekonomickej  klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii: 

     610 -  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

     620 - poistné a príspevok do poisťovní. 

2.  Dotácia na prevádzku – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov 

definovaných 

     Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii: 

     630 - tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie). 

 § 3 

Výška dotácie 

 Výška minimálnej dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy na rok 2012 sa 

určuje v sume  2 627,1 EUR.  

§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 1.  Toto    všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Miestnym  zastupiteľstvom 

 mestskej časti Bratislava – Devín dňa 24.04.2012 uznesením č.81/2012 

 2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava –Devín. 

  

  

  

                                                                                          Ing. Ľubica Kolková 

                                                                              starostka Mestskej časti Bratislava-Devín 

 

 

Návrh na odpustenie časti nájomného za prenájom časti záhrady parc.č. 235,  o výmere 

197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2 

 Uznesenie č. 82/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 schvaľuje 

 odpustenie časti nájomného predstavujúce 80% z dlžnej sumy t. j. 232€ za prenájom časti 

záhrady parc.č. 235,  o výmere 197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2  pani 

Melišovej za roky 2010 a 2011. 

 ukladá 

 starostke Mestskej časti Bratislava–Devín zabezpečiť administratívne vykonanie odpustenia 

časti nájomného. 

  

Termín: najneskôr do 31.5.2012 
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Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6            Áno: 6                         Nie: 0                            Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    

 

 

Informácia  o projekte Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG) 

Uznesenie č. 83/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 

 informáciu o projekte Sandbersko-pajštúnského geoparku (SAPAG) a súhlasí s účasťou v 

projekte. 

 

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

 

 

Správa z kontroly  - tvorba a použitie sociálneho fondu 

Uznesenie č. 84/2012 
                                                 zo dňa 23.04.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

 žiada 

 starostku mestskej časti Bratislava-Devín splniť prijaté opatrenia na nápravu kontrolou 

zistených nedostatkov 

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

 

 

 

 

 

 

V Devíne dňa 24.04.2012 

 

 

 

 

        Ing. Ľubica Kolková 

       starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 

 
 


