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12. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 137- 143/2013 

zo dňa 11.02.2013 
Program: 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, 

návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

2013. 

Uzn. č. 137/2013 

3.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 

Uzn. č. 138/2013 

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

účely podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 

Uzn. č. 139/2013 

5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom voľných priestorov v DK 

Devín do konca roka 2017 

Uzn. č. 140/2013 

6. Vyhodnotenie poslaneckého prieskumu konaného dňa 24.1.2013 na parcele č. 1205/1 

Uzn. č. 141/2013 

7.  Prenájom časti parcely č. 958/12 o rozlohe 360m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa 

za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia 

Uzn. č. 142/2013 

8. Rôzne – Návrh zmeny uznesenia č. 133/2012 zo dňa 14.12.2012 – doplnenie plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

Uzn. č. 143/2013 

9. Interpelácie 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

2013. 

Uznesenie č. 137/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2013 

-bez pripomienok 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 

 

Uznesenie č. 138/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

- bez pripomienok 

 

 

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

účely podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie č. 139/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku v k.ú. Devín parc. č. 22/1, záhrady o výmere 235 m2 

pre pani Monika Kordulová, bytom J.Poničana 5, 841 07 Bratislava, za nájomné vo výške 

0,46 € za 1 m2 prenajatého pozemku, celkom 108,10 € za rok, na dobu určitú do 31.12.2017 

na záhradkárske a rekreačné účely. 

 

 

b) ž i a d a 
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starostku Mestskej časti Bratislava – Devín, zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy o 

nájme pozemku v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a), s podmienkou 

možnej aktualizácie výšky nájomného počas trvania 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 voľných priestorov v DK 

Devín do konca roka 2017 

 

Uznesenie č. 140/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom voľných priestorov v DK Devín do konca 

roka 2017. 

 

b) ž i a d a 

 

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

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. 1zapísanom na LV č. 1744 v k.ú. Devín postaveného na 

pozemku parc. č. 716/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980m2, 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 31.12.2017 

3. Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu: 

3.1 na služby pre občanov obce a na administratívu:Kancelária č. 4 - 15m2 

3.2. na skladové účely: Podkrovie, miestnosť č. 6 - 43m2 

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 35,00 eur/m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.1 – 

kancelária, ako 17,00 eur/m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.1 – služby pre občanov 

obce a nesmie byť nižšia ako 25,00 eur/m2/rok v prípade účelunájmu 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 3,00 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. 



4 

 

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: 

1. člen E. Cenká 

2. člen P. Murín 

3. člen I. Prieložný 

 

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

 

 

Vyhodnotenie poslaneckého prieskumu konaného dňa 24.1.2013 na parcele č. 1205/1 

 

Uznesenie č. 141/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

odporúča nerokovať o odpredaji parcely č. 1250/1 zastavaná plocha o výmere 20 m2, 

zapísaná na LV č. 1 vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra pre hl. m. 

SR Bratislava ako o prípade hodného osobitého zreteľa. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Prenájom časti parcely č. 958/12 o rozlohe 360m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa za 

účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia 

 

Uznesenie č. 142/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
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schvaľuje 

 

prenájom časti pozemku č. 958/12 o rozlohe 360 m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa p. 

Jánovi Rigottimu za nájomné stanovené VZN č. 3/2008 vo výške 4485,04 € ročne. 

 

ukladá 

 

starostke Mestskej časti Bratislava –Devín uzavrieť s nájomcom nájomnú zmluvu s 

platnosťou od 1.3.2013 do konca roka 2013. 

 

Uznesenie nebolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 0                   Nie: 4                           Zdržal sa: 1           Nehlasovali:0    

 

 

Návrh zmeny uznesenia č. 133/2012 zo dňa 14.12.2012 – doplnenie plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2013 

 

Uznesenie č. 143/2013 
zo dňa 11.02.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  

 schvaľuje 

Doplnenie  Plánu kontrolnej činnosti na l. polrok 2013 o Kontrolu využívania všetkých 

pozemkov zverených do správy MČ BA Devín zameranú na : 

1) úplnosť (využívanie všetkých zverených pozemkov) 

2) účelnosť v prípade ďalej neprenajatých pozemkov 

 s termínom ukončenia do 31.5.2013 

  

ukladá 

kontrolórke Mestskej časti Bratislava–Devín predložiť správu o vykonanej kontrole na riadne 

zasadanie miestneho zastupiteľstva dňa 17.6.2013  

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 

V Bratislave dňa 12.02.2013 

        Ing. Ľubica Kolková 

       starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 


