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13. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 144- 156/2013 

zo dňa 22.04.2013 
Program: 
1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2013. 

Uzn. č. 144/2013 

3. Správa z kontroly vybavovania sťažností za rok 2012 

Uzn. č. 145/2013 

4. Správa z kontroly 

Uzn. č. 146/2013 

5. Návrh na uzavretie nájom. zmluvy s pani Martou CIBLÍKOVOU, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uzn. č. 147/2013 

6. Návrh na uzav. nájom. zmluvy s p. Marian LAZOR, ako prípad hodný osobitého zreteľa 

Uzn. č. 148/2013 

7. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci Milan 

Sedlák, MUDr. Jana Hroncová, Mgr. Jozef Janták, Eva Breierová, ako prípady hodné 

osobitého zreteľa 

Uzn. č. 149/2013 

8. Návrh na uzavretie nájom. zmluvy s p. GOLDSCHMIDT Vlastimil, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uzn. č. 150/2013 

9. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov 

so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ako prípad hodný osobitého zreteľa 

Uzn. č. 151/2013 

10. Návrh na zmenu nájomnej zmluvy s Ing. Ľubicou ŠVOLÍKOVOU, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uzn. č. 152/2013 

11. Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová 

Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín. 

Uzn. č. 153/2013 

12. Návrh na prenájom klubovne v podkroví DK občianskemu združeniu : Detská a 

mládežnícka organizácia TAHAMATAM za účelom organizovania voľno časových aktivít 

pre deti Devína ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

Uzn. č. 154/2013 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

Uzn. č. 155/2013 

14. Informácia  o ďalšom postupe pri riešení zdravotného strediska v Devíne 

Uzn. č. 156/2013 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Záver 



2 

 

Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2013. 

 

Uznesenie č. 144/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje Rozpočtové opatrenia na rok 2013 

a) bez výhrad 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 1            Nehlasovali:0    

 

 

Správa z kontroly vybavovania sťažností za rok 2012 

 

Uznesenie č. 145/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín 

 

žiada starostku mestskej časti Bratislava-Devín 

- plniť zákon č.9/2010 Z.z. a zákon č. 211/2000 Z.z. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 5                   Nie: 1                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Správa z kontroly 

Uznesenie č. 146/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

žiada starostku mestskej časti Bratislava–Devín 

- prijať opatrenia na kontrolou zistené nedostatky so zodpovednosťou a termínom plnenia 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    
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Návrh na uzavretie nájom. zmluvy s pani Martou CIBLÍKOVOU, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 147/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú, do 31.12.2018, na užívanie časti pozemku parc. č. 

1237/8 v k.ú. Devín o výmere 190 m2, ktorý v súčasnosti využíva ako dvor za štandartných 

podmienok podľa VZN č. 3/2008, t.j. za cenu 0,30 € za 1m2 prenajatej plochy ročne, ako 

prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava–Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy 

Termín: najneskôr do 31.5.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Návrh na uzavretie nájom. zmluvy s p. Marian LAZOR, ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 

Uznesenie č. 148/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú, do 31.12.2018, na užívanie časti parcely p.č. 22/1 

o výmere 235 m2, a časti parcely č 22/2 o výmere 23 m2, zapísaných u Katastrálneho úradu v 

Bratislave, Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec 

Bratislava, katastrálne územie Devín, pre obec a k.ú. Bratislava-Devín na LV č. 1, s  

p. Marianom Lazorom, za týchto podmienok: 

- Marian Lazor doplatí nájomné za užívanie predmetných pozemkov vo výmere 258 m2 

v cene 0,70 € za 1 m2 prenajatej plochy za rok, t.j. 258 m2 x 2 roky x 0,70 € = 361,20 € 

spätne od 1.5.2011 do 30.4.2013 

- Nájomná zmluva s Marianom Lazorom bude uzavretá na dobu určitú od 1.5.2013 do 

31.12.2018 podľa štandartných podmienok VZN č. 3/2008, t.j. za cenu 0,70 € za 1m2 

prenajatej plochy ročne, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy 

Termín: najneskôr do 31.5.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    
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Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci 

Milan Sedlák, MUDr. Jana Hroncová, Mgr. Jozef Janták, Eva Breierová, ako prípady 

hodné osobitého zreteľa 

Uznesenie č. 149/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov: Milan Sedlák – parc. č. 1344/11, 

MUDr. Jana Hroncová - parc. č. 169, Mgr. Jozef Janták – parc. č. 279 a 281 a Eva Breierová 

parc. č. 145 a 146 ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v 

Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres 

Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, ako prípad hodný osobitého 

zreteľa, od 1.1.2014 na dobu 5 rokov do 31.12.2018 za nezmenených podmienok, tak ako sú 

tieto uvedené v platných nájomných zmluvách. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných a číslovaných 

dodatkov k nájomným zmluvám. 

Termín: najneskôr do 30.06.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Návrh na uzavretie nájom. zmluvy s p. GOLDSCHMIDT Vlastimil, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uznesenie č. 150/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2018, na užívanie parcely p.č. 712/3 o 

výmere 106 m2, zapísanej u Katastrálneho úradu v Bratislave, Správe katastra pre hlavné 

mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava, katastrálne územie Devín, pre obec 

a k.ú. Bratislava-Devín na LV č. 1, s p. Vlastimilom Goldschmidtom, podľa štandartných 

podmienok VZN č.3/2008, t.j. za cenu 3,30 € za 1m2 prenajatej plochy ročne, ako prípad 

hodný osobitého zreteľa. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy 

Termín: najneskôr do 31.5.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    
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Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

Uznesenie č. 151/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov s nájomcom 

Orange Slovensko, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa do 31.12.2018 za nezmenených 

podmienok. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie Dodatku č. 3 k nájomnej 

zmluve. Termín: najneskôr do 31.5.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Návrh na zmenu nájomnej zmluvy s Ing. Ľubicou ŠVOLÍKOVOU, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uznesenie č. 152/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

zmenu nájomnej zmluvy v časti nájomca, z pôvodného nájomcu PhDr. Peter Prusák na 

nového nájomcu – Ing. Ľubica Švolíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť realizáciu zmeny nájomnej zmluvy 

Termín: najneskôr do 31.5.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 6         Áno: 6                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    
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Dohoda o spoločnom školskom obvode medzi mestskou časťou Bratislava Devínska 

Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín. 

 

Uznesenie č. 153/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

uzavretie dohody o spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava - Devínska 

Nová Ves v predloženom znení 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava –Devín uzavrieť dohodu o spoločnom školskom obvode s 

Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves najneskôr do konca apríla 2013. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Návrh na prenájom klubovne v podkroví DK občianskemu združeniu : Detská a 

mládežnícka organizácia TAHAMATAM za účelom organizovania voľno časových 

aktivít pre deti Devína ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

Uznesenie č. 154/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín 

 

schvaľuje 

prenájom časti nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom 

Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste 

vlastníctva č. 1744, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, 

ako kultúrny dom, súpisné číslo 3687, postavený na pozemku KNC parcelné č. 716/1 a to 

konkrétne 

a) nebytový priestor – miestnosť, na 1. poschodí nehnuteľnosti, o celkovej výmere 49,5 m2 

občianskemu združeniu: detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, Pribišova 23, 841 

05 ako prípad hodný osobitého zreteľa za podmienok popísaných v dôvodovej správe  

 

ukladá 

 starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na dobu 

neurčitú na nebytové priestory s občianskym združením: 

detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM 

Termín: najneskôr do 15.05.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

 

Uznesenie č. 155/2013 
zo dňa 22.04.2013 

 

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 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

- s pripomienkami ktoré naformuluje dopravná komisia mestskej časti Bratislava-Devín 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 7         Áno: 7                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0            Nehlasovali:0    

 

 

Informácia  o ďalšom postupe pri riešení zdravotného strediska v Devíne 

 

Uznesenie č. 156/2013 
zo dňa 22.04.2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  

1.  berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe pri riešení zdravotného strediska  

v Devíne bez výhrad 

 

 

2.  ukladá starostke Mestskej časti Bratislava–Devín viesť rokovania s Hlavným mestom 

SR Bratislavy  na zabezpečenie navrhovaného postupu 

 

 

V Bratislave dňa 23.04.2013 

 

 

      Ing. Ľubica Kolková 

     starostka mestskej časti Bratislava-Devín 


