
14. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 157- 167 /2013 

zo dňa 24.06.2013 
Program: 
1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2012 

Uzn. č. 157/2013 

3. Návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 

Uzn. č. 158/2013 

4. Správa z kontroly 

bod vrátený na dopracovanie 

5. Návrh na zmenu nájomnej zmluvy  s Lýdiou POLÁKOVOU, ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 

Uzn. č. 159/2013 

6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci Jozef  

Pelikán, Ivan Pelikán, doc. Ing. Oto Makýš,  ako prípady hodné osobitého zreteľa 

Uzn. č. 160/2013 

7. Návrhna uzavretie nájom. zmluvy  s Ing. Jozefom Bujnom, Ing. Zoltánom Badinom a Ing. 

Petrom Moravcom, ako prípad hodný osobitého zreteľa 

bod vrátený na dopracovanie 

8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných záhrad na 

dobu 5 rokov 

Uzn. č. 161/2013 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o vymedzení 

úsekov miestných komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za 

dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

Uzn. č. 162/2013 

10. Návrh Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o pozemných 

komunikáciách 

Uzn. č. 163/2013 

11. Návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave. 

Uzn. č. 164/2013 

12. Žiadosť o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brtaislava-Devín k 

návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy alebo jeho dodatku. 

Uzn. č. 165/2013 

13. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Mestskej časti Bratislava – Devín. 

Uzn. č. 166/2013 

14. Návrh na prenájom klubovne v podkroví DK občianskemu združeniu SCEAR : ako prípad 

hodný osobitého zreteľa. 

Uzn. č. 167/2013 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Záver 



Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2012 

 

Uznesenie č. 157/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava – Devín 

schvaľuje 

o ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ Bratislava – Devín a celoročné hospodárenie za rok 2012 

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

 bez výhrad 

o Použitie rozpočtového prebytku za rok 2012 v sume 2 573,22 EUR v zákonom 

stanovenom limite tvorby rezervného fondu – 10% a 90 % na zníženie záväzkov 

Mestskej časti Devín v súlade s ustanovením § 19 ods. 22 zákona 23 159,03EUR. 

 

2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava – Devín 

 berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012 

 

3. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava – Devín 

 berie na vedomie: 

- Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2012 

 

4. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava - Devín  

berie na vedomie: 

- Stanovisko núteného správcu k záverečnému účtu za rok 2012 

 

5. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava – Devín  

berie na vedomie,  

že výsledok hospodárenia za rok 2011 činil stratu 329 248,46 € a za rok 2012 stratu 476 

317.04 € najmä v dôsledku úrokov z omeškania, ktoré majú narastajúci trend. 

 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Návrh plánu  kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 

 

Uznesenie č. 158/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

  

berie na vedomie – Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2013 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 



Návrh na zmenu nájomnej zmluvy  s Lýdiou POLÁKOVOU, ako prípad hodný 

osobitého zreteľa 

Uznesenie č. 159/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

  schvaľuje 

  

 zmenu nájomnej zmluvy v časti nájomca, z pôvodného nájomcu Ing. Milan Polák na nového 

nájomcu – Lýdia Poláková, Kremeľská 158, 841 10  Bratislava a zároveň predĺžiť platnosť 

nájomnej zmluvy o 5 rokov do 31.12.2018, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

  

   ukladá 

  

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť realizáciu zmeny nájomnej zmluvy 

Termín: najneskôr do 31.8.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci 

Jozef  Pelikán, Ivan Pelikán, doc. Ing. Oto Makýš,  ako prípady hodné osobitého zreteľa 
 

Uznesenie č. 160/2013 
zo dňa 24.06.2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

  schvaľuje 
  

predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov: Jozef Pelikán – parc. č. 1256, Ivan Pelikán 

- parc. č. 1256, doc. Ing. Oto Makýš – parc. č. 180 a 178, 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 31.7.2013 

Uznesenie bolo prijaté 

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



Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných 

záhrad na dobu 5 rokov 

Uznesenie č. 161/2013 
zo dňa 24.06.2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

a)   s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na 

dobu 5 rokov. 

  

b)    ž i a d a 

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

uzávierky do 31.08.2013 

  

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 nájomnej  zmluvy bude prenájom záhrad 

1.1  parc. č. 38/1 s výmerou 317 m2 

1.2  parc. č. 67 s výmerou 300 m2 

1.3  parc. č. 146 s výmerou 359 m2 

1.4  parc. č. 1224 s výmerou 536 m2 

v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej 

časti Bratislava – Devín 

a 

1.5  Spoločný prenájom parciel parc.č.235 m2 s výmerou 197 m2 a parc. č. 237/1 s výmerou 

180 m2 , celkom 377 m2 

V k.ú Devín, zapísané na LV č. 27, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej 

časti Bratislava – Devín. 

  

2. Doba nájmu - do 31.08.2018     

  

3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady 

  

4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle § 4  ods. 1) 

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 0,35 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok 

     Podľa ustanovenia § 4 ods. 2)  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 Nájomné za pozemok na záhradkárske 

a rekreačné účely sa zníži o jednu polovicu z výšky nájomného pre: 

a) fyzickú osobu s trvalým pobytom v mestskej časti a ktorá dovŕšila vek 65 rokov, príp. je 

invalidným dôchodcom alebo držiteľom preukazu ZŤP, 

b) fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v mestskej časti a dovŕšila vek 70 rokov, príp. je 

invalidným dôchodcom alebo držiteľom preukazu ZŤP. 

  

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 

MČ 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 MČi 

Bratislava – Devín. 

  

c)    m e n u j e 

  

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

  

1. člen  Peter Víttek 

  

2. člen Peter Distler 

  

3. člen Igor Prieložný 

  

d)   ž i a d a 

  

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 

  

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

mestskej časti, 

  

12.  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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o 

vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 

zaplatenia 

 

Uznesenie č. 162/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

súhlasí s návrhom  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o 

vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 

zaplatenia  

s podmienkou, že vstup do tohto systému bude pre mestskú časť Bratislava-Devín 

dobrovoľný, po schválení v miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devín 

  

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 Návrh Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o pozemných 

komunikáciách 

Uznesenie č. 163/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijať Návrh 

Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o pozemných komunikáciách 

s podmienkou, aby pre mestskú časť Bratislava-Devín vstup do tohto systému bol 

dobrovoľný 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave. 

 

Uznesenie č. 164/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

odporúča 

 

Mestskej časti Bratislava-Devín po pristúpení uzatvoriť Zmluvu o spolupráci pri realizácii 

parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave s Hlavným mestom 

Slovenskej republiky 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 4         Áno: 3                   Nie: 0                           Zdržal sa: 1            Nehlasovali:0    

 

 

Žiadosť o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 

k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy alebo jeho dodatku. 

 

Uznesenie č. 165/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

súhlasí so znením, ktoré bolo schválené na regionálnom stretnutí starostov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy dňa 20.06.2013, ktoré sa konalo v mestskej časti Petržalka 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 4         Áno: 3                   Nie: 0                           Zdržal sa: 1            Nehlasovali:0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Mestskej časti Bratislava – Devín. 

 

Uznesenie č. 166/2013 
zo dňa 24.06.2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

  

a)      berie na vedomie 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov Mestskej 

časti Bratislava – Devín k 31.12.2012 

  

b)      schvaľuje 
Vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie MČ v celkovej hodnote 4418,33 € 

  

c)      schvaľuje 
Zosúladenie účtovného stavu so skutočnosťou na účte 042020 obstaranie DHM, teda 

odpísanie sumy 6339701,63 € z účtovnej evidencie a rozpustenie opravnej položky vytvorenej 

k danému účtu v takej istej hodnote 6339701,63€. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na prenájom klubovne v podkroví DK občianskemu združeniu SCEAR : ako 

prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

Uznesenie č. 167/2013 
zo dňa 24.06.2013 

 

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 50 m2  

  

občianskemu združeniu rímskeho vojska a pomocných zborov – S.C.E.A.R  ako prípad hodný 

osobitého zreteľa za podmienok popísaných v dôvodovej správe 

  

  

   ukladá 

 starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory s občianskym združením rímskeho vojska a pomocných zborov – 

S.C.E.A.R  

  

Termín: najneskôr do 30.07.2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

  

 

 

 

V Bratislave dňa 26.06.2013 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ľubica Kolková 

      starostka mestskej časti Bratislava-Devín 


