
9. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 105-116 /2012 

zo dňa 17.09.2012 
Program: 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

Uzn. č. 105/2012 

3. Správa  z  kontroly  plnenia  prijatých  opatrení. 

Uzn. č. 106/2012 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o dani za ubytovanie 

Uzn. č. 107/2012 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Uzn. č.108/2012 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia 

Uzn. č. 109/2012 

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

účely 

Uzn. č.110/2012 

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

na záhradkárske a rekreačné účely 

Uzn. č. 111/2012 

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 28.06.2012 

Uzn. č. 112/2012 

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 88/2012 zo dňa 31.05.2012 

Uzn. č. 113/2012 

11. Návrh na schválenie Urbanisticko-architektonickej štúdie Devín-Záhradky, 

vypracovali architekti “Jestico + Whiles“ v súlade so zadaním z 8.12.2011, 

schváleným v MZ MČ Devín dňa 13.2.2012 

Uzn. č. 114/2012 

12. Návrh na  schválenie Dohody o spoločnom postupe, ktorá bude podkladom pre 

vypracovanie Zmluvy o spolupráci medzi Skanska a MČ Devín 

Uzn. č. 115/2012 

13. Zdôvodnenie chyby minulých období v hodnote 10 756,00 EUR schválenej 

v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011 

Uzn. č. 116/2012 

 
 



 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

  

Uznesenie č. 105/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

berie na vedomie – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

- bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

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

Správa  z  kontroly  plnenia  prijatých  opatrení  
 

Uznesenie č. 106/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

žiada 

vyjadrenie – stanovisko starostky mestskej časti Bratislava- Devín k neplneniu prijatých 

opatrení.  

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dani za ubytovanie 

 

Uznesenie č. 107/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky schváliť Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani za ubytovanie 

- bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie č. 108/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

- bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 

Uznesenie č. 109/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brtaislava-Devín po prerokovaní materiálu 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

- bez pripomienok 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

 

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

účely 

Uznesenie č. 110/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) schvaľuje 

prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín, 

1.) časť parc.č. 29/3, záhrady, o výmere 203m2 pre p. Alexandru Studenú, bytom Daxnerovo 

nám.4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu úmrtia manžela, 

ktorý bol nájomcom, 

2.) parc.č. 1460/5, záhrady, o výmere 84m2 pre p. Ing. Jozefa Bujnu, bytom Beňovského 6, 

841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby 

nájmu, 

3.) časť parc.č. 935, záhrady, o výmere 319m2 pre p. Mariána Fratriča, bytom Segnerova 4, 

841 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby 

nájmu, 

4.) časť parc.č. 1336/1, záhrady, o výmere 315m2 a parc.č. 1336/3, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 27m2 pre p. Valeriána Dvorského, bytom Levárska 9, 841 04 Bratislava, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby nájmu, 



5.) časť parc.č. 257, záhrady, o výmere 720m2 pre p. Lýdiu Falisovú, bytom Kremeľská 91, 

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

nájmu, 

na dobu určitú – do 30.06.2017, 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. 

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: 5         Áno: 5                   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. 111/2012 
zo dňa 17.09.2012 

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 7 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia, s termínom uzávierky do 05.10.2012 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.) časť parc.č. 38/1, orná pôda, o výmere 400m2 a parc.č. 42, zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 25m2 

b.) časť parc.č. 38/1, orná pôda, o výmere 317m2  



1. 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. 

2. 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. 

3. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov je celková ponúknutá výška 

nájomného. 

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

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

obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 

6. Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu určitú - do 30.06.2017. 

7. 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. 

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

alebo inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa. 

9. 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. 

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: 

Ing. Peter Distler 

Ing. Pavol Murín 

Bc. Igor Prieložný 

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: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0

    

 

 

 



Návrh na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 28.06.2012 

Uznesenie č. 112/2012 
zo dňa 17.09.2012 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

schvaľuje 

 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 2782 €, čo predstavuje sumu, o ktorú 

bude splácanie za rok 2011 nižšie ako predpisuje konsolidačný plán 

 Použitie rozpočtového prebytku za rok 2011 v sume 4 687 EUR v zákonom 

stanovenom limite tvorby rezervného fondu – 10% t. j. 469 EUR a 90 % na zníženie 

záväzkov Mestskej časti Devín v súlade s ustanovením § 19 ods. 22 zákona 4 218 

EUR. 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

Návrh na zmenu uznesenia č. 88/2012 zo dňa 31.05.2012 
 

Uznesenie č. 113/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

schvaľuje 

prenájom priestorov v Dome kultúry Devín využívaných ako zubná ambulancia o rozlohe 

33,6 m2 za cenu 50,00 € mesačne za obdobie od 1.05.2012 do 31.12.2012 MUDr. Ľubomírovi 

Rožičovi za týchto podmienok: 

 



Občania ktorí majú trvalý pobyt v Devíne a to pre : 

1. seniorov, žiakov základných a stredných škôl za poskytovanie výkonov zdravotnej 

starostlivosti bude poskytnutá 30% zľava 

2. pre ZTP za poskytovanie výkonov zdravotnej starostlivosti bude poskytnutá 50% 

zľava 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy s MUDr. 

Ľubomírom Rožičom 

Uznesenie nebolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 2                   Nie: 2                           Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na schválenie Urbanisticko-architektonickej štúdie Devín-Záhradky, vypracovali 

architekti “Jestico + Whiles“ v súlade so zadaním z 8.12.2011, schváleným v MZ MČ 

Devín dňa 13.2.2012 

Uznesenie č. 114/2012 
zo dňa 17.09.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

schvaľuje 

Urbanisticko-architektonickú štúdiu Devín-Záhradky ktorú vypracovali architekti “Jestico + 

Whiles“ v súlade so zadaním z 8.12.2011, schváleným v MZ MČ Devín dňa 13.2.2012 

Uznesením č. 67/2012 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

Návrh na  schválenie Dohody o spoločnom postupe, ktorá bude podkladom pre 

vypracovanie Zmluvy o spolupráci medzi Skanska SK a. s,  a Mestská časť Bratislava-

Devín 

Uznesenie č. 115/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

schvaľuje 

Dohodu o spoločnom postupe, ktorá bude podkladom pre vypracovanie Zmluvy o spolupráci 

medzi Skanska SK a.s. a Mestská časť Bratislava - Devín 

Uznesenie bolo prijaté 

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

    

 

 

 

 

 

 

 



Zdôvodnenie chyby minulých období v hodnote 10 756,00 EUR schválenej v záverečnom 

účte mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011 

 

Uznesenie č. 116/2012 
zo dňa 17.09.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  

 berie na vedomie  

zdôvodnenie položky opravy minulých období v sume 10 756 €, schválenej v záverečnom 

účte za rok 2011. 

 

 

V Devíne dňa 19.09.2012  

       Ing. Ľubica Kolková 

      starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 


