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8. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 92- 104 /2012 

zo dňa 28.06.2012 
Program: 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011 

Uzn. č. 92/2012 

3. Protokol z kontroly II. polrok 2011, kontrola príjmov a výdavkov  za II. polrok 2011 

Uzn. č. 93/2012 

4. Návrh na prenájom skúšobne v DK Bratislava - Devín ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 

Uzn. č. 94/2012 

5. Návrh na krátkodobý opakovaný prenájom veľkej sály  v DK Bratislava - Devín 

Martinovi Rucelovi prevádzkovateľovi kina ako prípad hodný osobitého zreteľa 

Uzn. č. 95/2012 

6. Návrh  na odpustenie dĺžnej sumy  za nájom Domu kultúry za II. polrok 2011 a január 

až apríl 2012 

Bod stiahnutý z rokovania 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave 

podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 

spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uzn. č. 96/2012 

8. Návrh na voľbu nastúpenia náhradníka za člena športovej komisie mládeže a športu 

Uzn. č. 97/2012 

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

účely 

Uzn. č. 98/2012 

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

účely podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 

Uzn. č. 99/2012 

11. Návrh na predĺženie nájmu časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici  č. 24 využívanej 

ako stolárska dielňa ako prípad hodný osobitého zreteľa 

Uzn. č. 100/2012 

12. Informácia o rozhodnutí súdu v prospech žalobcu JUDr. Igora Baba 

Uzn. č. 101/2012 

13. Návrh na odpredaj pozemku  v kat. území Devín,  parc.č. 1204/27 o výmere  30 m2 

Uzn. č. 102/2012 

14. Návrh na  odpredaj pozemku  v kat. území Devín, parc.č. 1204/26 o výmere  29 m2 

Uzn. č. 103/2012 

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných 

priestorov v DK Devín do konca roka 2012 

Uzn. č. 104/2012 
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Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011  

Uznesenie č. 92/2012 
zo dňa28.06.2012 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín  

schvaľuje 

o ZÁVEREČNÝ ÚČET mestskej časti Bratislava–Devín a celoročné hospodárenie za 

rok 2011 podľa ustanovenia § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov: 

s výhradami: 

I.  do 15.9.2012 bude poslancom a nútenému správcovi predložená identifikácia 

chybných položiek, celkovo obsiahnutá v položke oprava minulých období 2010 

v sume 10 756 € a bude účtovnou firmou navrhnutý spôsob opravy 

II. pri schvaľovaní rozpočtových opatrení na rok 2012, bude pôvodne rozpočtovaná 

položka splácanie úveru vo výške 10 000 € navýšená o sumu 2790€, čo 

predstavuje sumu, o ktorú bude splácanie za rok 2011 nižšie ako predpisuje 

konsolidačný plán 

o Použitie rozpočtového prebytku za rok 2011 v sume 4 678 EUR v zákonom 

stanovenom limite tvorby rezervného fondu – 10% t. j. 468 EUR a 90 % na zníženie 

záväzkov Mestskej časti Devín v súlade s ustanovením § 19 ods. 22 zákona 4 

210EUR. 

2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: 

-  Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011 

3. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: 

- Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2011 

4. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: 

- Stanovisko núteného správcu k záverečnému účtu za rok 2011 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 6                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0
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Protokol z kontroly II. polrok 2011, kontrola príjmov a výdavkov  za II. polrok 2011 

 

Uznesenie č. 93/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

žiada starostku 

prijať opatrenia na kontrolou zistené nedostatky. 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 4                   Nie: 0                           Zdržal sa:2           Nehlasovali:0

    

 

Návrh na prenájom skúšobne v DK Bratislava - Devín ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 

 

Uznesenie č. 94/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

schvaľuje 

prenájom skúšobne v suteréne DK o rozlohe 14,35 m2 za cenu 75 € mesačne na obdobie od 

1.5.2012 do 31.12.2012 Petrovi Potúčkovi, Hradištná 21,841 07, Bratislava ako prípad hodný 

osobitého zreteľa. 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy s Petrom 

Potúčkom 

Termín: najneskôr do 30.7.2012 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 6                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0
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Návrh na krátkodobý opakovaný prenájom veľkej sály  v DK Bratislava - Devín 

Martinovi Rucelovi prevádzkovateľovi kina ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

Uznesenie č. 95/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

schvaľuje 

bezodplatný opakovaný krátkodobý prenájom veľkej sály DK a premietacej kabíny za účelom 

prevádzky kina Martinovi Rucelovi, Hviezdoslavova 1239/4, 900 27 Bernolákovo ako prípad 

hodný osobitého zreteľa. 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie zmluvy s Martinom 

Rucelom, ktorá mu umožní bezodplatný prenájom veľkej sály a premietacej kabíny v DK za 

účelom prevádzky kina  

Termín: najneskôr do 30.7.2012 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave 

podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 

spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Uznesenie č. 96/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brtaislava-Devín po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, 

podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 

alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 6                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0   
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Návrh na voľbu nastúpenia náhradníka za člena športovej komisie mládeže a športu 

 

Uznesenie č. 97/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Michala Poláka v športovej komisií  mládeže a športu 

b) volí 

Miroslava Boca za člena športovej komisie mládeže a športu 

Uznesenie bolo prijaté 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

účely 

 

Uznesenie č. 98/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) schvaľuje 

prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín, parc.č. 1471, záhrady, o výmere 473m2 pre 

p. Pavla Blahu, bytom Dolné Koruny 4280, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – z dôvodu neprístupnosti pozemku z verejnej komunikácie, na záhradkárske a 

rekreačné účely, 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. 

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: 5                   Nie: 1                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

účely podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie č. 99/2012 
zo dňa28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) schvaľuje 

prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku v k. ú. Devín, parc.č. 235, záhrady, o výmere 197m2 

a parc.č. 237/1, záhrady, o výmere 180m2 pre p. Bc. Miriam Dobrovodskú, bytom 

Blumentálska 8, 811 07 Bratislava, za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej súťaži vo 

výške 1,50 Euro/m2, 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 predĺženie nájmu časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici  č. 24 využívanej ako 

stolárska dielňa ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

Uznesenie č. 100/2012 
zo dňa 28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

schvaľuje 

predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti o rozlohe 131,7m2 parcela číslo 1029/1 budova 

súpisné číslo 993, pozemok parcela číslo 1029/1 na ďalších 5 rokov od ukončenia platnosti 

teraz platnej zmluvy t.j. od 1.7.2012 za cenu 109.54 € ročne MČ Karlova Ves. 

ukladá 
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie Dodatku č. 1 o predĺžení 

doby nájmu 

Termín: najneskôr do 30.7.2012 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

Informácia o rozhodnutí súdu v prospech žalobcu JUDr. Igora Baba 

 

Uznesenie č. 101/2012 
zo dňa 28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

berie na vedomie 

Informáciu o zaradení JUDr. Igora Baba do zoznamu veriteľov MČ Bratislava-Devín 

 

Návrh na odpredaj pozemku  v kat. území Devín,  parc.č. 1204/27 o výmere  30 m2 

 

Uznesenie č. 102/2012 
zo dňa 28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Devín 

berie na vedomie návrh 

na odpredaj pozemku v kat. území Devín: 

- parc.č. 1204/27 o výmere 30 m², (parcela vznikla odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 o 

celkovej výmere 6236 m²) 

Za odpredaj predmetnej nehnuteľnosti navrhuje kúpnu cenu, ktorá bude určená na základe 

znaleckého posudku. 

Kupujúci: Ing. Peter Halász a manž. PharmDr. Katarína Halászová, obaja bytom Muránska 

3738/4, 841 10 Bratislava 
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Návrh na  odpredaj pozemku  v kat. území Devín, parc.č. 1204/26 o výmere  29 m2 

 

Uznesenie č. 103/2012 
                                                zo dňa 28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Devín 

berie na vedomie návrh 

na odpredaj pozemku v kat. území Devín: 

- parc.č. 1204/26 o výmere 29 m², (parcela vznikla odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 o 

celkovej výmere 6236 m²) 

Za odpredaj predmetnej nehnuteľnosti navrhuje kúpnu cenu, ktorá bude stanovená na základe 

znaleckého posudku. 

Kupujúci: Kristína Roller, MBA a Ing. Lukáš Roller, obaja bytom Lomnická 19, 841 10 

Bratislava 

 

 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných 

priestorov v DK Devín do konca roka 2012 

 

Uznesenie č. 104/2012 
                                                zo dňa 28.06.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných priestorov v DK 

Devín do konca roka 2012. 

b) ž i a d a 

starostku, aby vyhlásila v termíne do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom 

uzávierky do 31.07.2012 

o b c h o d n ú v e r e j n ú s ú ť a ž 

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom časť objektu – nebytových priestorov – Domu 

kultúry Devín na Rytierskej ul. č. 1 zapísanom na LV č. 1744 v k.ú. Devín postaveného na 
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pozemku parc. č. 716/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980 m2, zapísanom na LV č. 

1 v k. ú. Devín, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava - 

Devín.. 

2. Doba nájmu - do 31.12.2012  

3. Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na: 

3.1 administratívu 

Veľká kancelária - 15m2 

Malá kancelária s príslušenstvom (WC, sprcha) – 15m2 

Malé podkrovie 1 - 43m2 

3.2 sklad 

Veľké podkrovie - 203m2 

Malé podkrovie 2 - 98m2 

4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2008 o určovaní nájomného za 

prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - 

Devín nesmie byť nižšia ako 35 eur/m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.1 a nesmie 

byť nižšia ako 25 eur/m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.2 . 

5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná. 

6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi vo výške 5 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Devín. 

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

inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

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

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

obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 

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 v zložení: 
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1. člen -  Bc. Igor Prieložný 

2. člen – Peter Vittek 

3. člen – Ing. Peter Distler 

d) ž i a d a 

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 

1. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke 

mestskej časti, 

2. po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

V Bratislave dňa 29.06.2012 

 

 

      Ing. Ľubica Kolková 

     starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 

 

 

 
 

 

 


