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10. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 117- 126 /2012 

zo dňa 19.11.2012 
Program: 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Devín 

Uzn. č. 117/2012 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uzn. č. 118/2012 
4. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle č. 103 

ods. 1 štatútu 

Uzn. č. 119/2012 

5. Návrh na zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorý znižuje minimálnu mieru solidarity z 3% na 2% 

Uzn. č. 120/2012 

6. Správa z finančnej kontroly 

Uzn. č. 121/2012 

7. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 

44/2011 zo dňa 14.11.2011 pre OZ Scéne pre Devín, so sídlom Brigádnická 3, 841 10 

Bratislava a Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom 

nebytových priestorov - pivnice o výmere 361,60 m2, nachádzajúcich sa v objekte súp. č. 

817 (Kremeľská ul. č. 36 -objekt MŠ) 

bod stiahnutý počas rokovania 

8. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - rozdelenie pôsobnosti veterinárnej 

starostlivosti 

Uzn. č. 122/2012 

9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2012 

Uzn. č. 123/2012 

10. Návrh na schválenie zmluvy na prenájom pozemku pod vybudovanou komunikáciou 

spoločnosti Lomnická s.r.o. 

Uzn. č. 124/2012 

11. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva pozemku v správe mestskej časti ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

bod stiahnutý počas rokovania 

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

záhradkárske a rekreačné účely 

Uzn. č. 125/2012 

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

Uzn. č. 126/2012 
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Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Devín 

 

Uznesenie č. 117/2012 
zo dňa 19.11.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

berie na vedomie 

1. Správu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch 

územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od 

zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej 

správy, organizácií a občanov. 

2. Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

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

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 118/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín po prerokovaní materiálu  

a) Súhlasí s návrhom VZN hlavného mesta SR o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

b) Žiada zapracovať do štatútu ustanovenie ktoré zaviaže vlastníkov či nájomcov 

pozemkov  a nehnuteľností užívaných ako záhrady a  chaty, zapojiť sa osobitne do 

systému zberu komunálneho odpadu vznikajúceho na takomto území a za tento zber aj 

náležite uhrádzať primerané poplatky 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle č. 103 

ods. 1 štatútu 

 

Uznesenie č. 119/2012 
zo dňa 18.11.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín prerokovalo návrh a   

 

nesúhlasí s návrhom novelizácie 

 

žiada upraviť návrh v priloženom znení: 

doplniť 56 ods. 4 a § 57 ods. 3 takto: 

„(4)“ Bratislava poskytne mestskej časti raz za polrok zoznam daňovníkov a ich 

nehnuteľností s uvedením výmery pri pozemkoch, zastavanej plochy pri stavbách, 

prípadne počet podlaží s uvedením druhu využitia pre daňové účely. 

a  v § 57 sa dopĺňa ods. 3 v znení: 

„(3)“ Mestská časť v prípade zistenia rozdielov medzi údajmi poskytnutými podľa 

ods. 4 a údajmi zistenými pri konaní v jednotlivých agendách sumárne polročne 

oznámi zistené rozdiely Bratislave. „   

Odôvodnenie: 

Predložený návrh neprináša riešenie situácie, ktorá chcela vyhľadávanie rozdielov v 

spolupráci s mestskými časťami riešiť ale ukladá mestským častiam nepotrebné úlohy, 

prípadne úlohy požadujúce prijatie nového zamestnanca. Ak by mala mestská časť dodržať 

navrhovaný čl. 57 ods. 3 vypočítajú výšku „vyrubenej“ dane z nehnuteľností na základe 

vlastnej evidencie (ktorú mestská časť v súčasnosti nemá) a počítať rozdiel medzi touto 

sumou a sumou vypočítanou magistrátom bolo by potrebné zabezpečiť na to aj výpočtovú 

techniku. Ak majú mestské časti pomôcť procesu vyhľadávania nových daňovníkov, resp. 

nezdanených nehnuteľností alebo nesprávne zdanených nehnuteľností, navrhujeme doplniť 56 

ods. 4 a § 57 ods. 3 tak, ako je uvedené  vyššie.     

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh na zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorý znižuje minimálnu mieru solidarity z 3% na 2% 

 

Uznesenie č. 120/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

 

nesúhlasí  

 

s takto upraveným štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý znižuje 

minimálnu mieru solidarity z 3% na 2% a 

 

 neodporúča 

 

 mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh na 

zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý 

znižuje minimálnu mieru solidarity z 3 % na 2 % 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

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

 

Správa z finančnej kontroly 

 

Uznesenie č. 121/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

žiada 

 

starostku prijať opatrenia na nápravu kontrolou zistených nedostatkov 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - rozdelenie pôsobnosti 

veterinárnej starostlivosti 

 

Uznesenie č. 122/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo MČ BA Devín po prerokovaní materiálu  

 

a) Súhlasí s návrhom dodatku štatútu týkajúceho sa rozdelenia pôsobnosti v oblasti 

veterinárnej starostlivosti medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy 

a mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v častiach, kde sa 

navrhovaná zmena týka zosúladenia znenia štatútu so znením platného ustanovenia 

zákona o veterinárnej starostlivosti 

b) Nesúhlasí so zmenou doterajšieho systému ktorá by sa dotkla výšky úhrad za 

zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na jej území 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2012 

 

Uznesenie č. 123/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje  

 

Rozpočtové opatrenia na rok 2012 

- bez výhrad 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh na schválenie zmluvy na prenájom pozemku pod vybudovanou komunikáciou 

spoločnosti Lomnická s.r.o. 

Uznesenie č. 124/2012 
zo dňa 18.11.2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
 
schvaľuje 
 
Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pod komunikáciou A1 v predloženom znení  
 
žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Devín o uzavretie zmluvy do konca roka 2012. 
 

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. 125/2012 
zo dňa 18.11.2012 

 

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 07.12.2012 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. 22/1, záhrady, o výmere 235 m2 

 

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. 
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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 31.12.2017. 

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: 

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: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely 

Uznesenie č. 126/2012 
zo dňa 18.11.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

a) schvaľuje 

prenájom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Devín, 

1.) časť parc.č. 257/1, záhrady, o výmere 203m2 pre p. Ernesta Németha, bytom Stavbárska 

38, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu vlastníctva záhradnej 

chaty na pozemku, 

2.) parc.č. 197, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27m2 a parc.č. 198, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 11m2 a časť parc.č. 196, záhrady, o výmere 750m2 pre p. Mariana Bilica, 

bytom Šintavská 12, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu 

uplynutia riadnej doby nájmu, 

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

porasty, o výmere 240m2, E register, pre p. Ing. Mateja Ceconíka, bytom Kresánkova 1, 851 

04 Bratislava, a p. Ing. Evu Ceconíkovú, bytom Kresánkova 1, 851 04 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – z dôvodu neprístupnosti predmetného pozemku z verejnej 

komunikácie, vlastníctva priľahlého pozemku a platného stavebného povolenia, 

4.) časť parc.č. 29/3, záhrady, o výmere 372m2 pre p. Danicu Bittnerovú, bytom Tbiliská 29, 

831 06 Bratislava a pre p. Boženu Krížikovú, bytom Gajova 13, 811 09 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – z dôvodu úmrtia otca, ktorý bol nájomcom, 

5.) parc.č. 2048, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 66m2a parc.č. 2049, záhrady, o 

výmere 536m2, pre p. Ľubicu Barnovú, bytom Devínska cesta 90, 841 04 Bratislava, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu vlastníctva rodinného domu na pozemku, 

 

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    

 

 

 

V Devíne dňa 20.11.2012 

 

 

        Ing. Ľubica Kolková 

       starostka mestskej časti Bratislava-Devín 


