
15. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 168 - 172 /2013 

zo dňa 16.09.2013 
Program: 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie  a overovateľov zápisnice 

2. Stanovisko k odpredaju časti parcely p.č. 1939/9 – Adriana Humolli 

    Uzn. č. 168/2013 

3. Stanovisko k odpredaju časti parcely p.č. 1606 – Ing. Mader 

    Uzn. č. 169/2013 

4. Prenájom pozemku parc. č. 958/12 spoločnosti ROXY Invest s.r.o. 

    Uzn. č. 170/2013 

5. Stanovisko k odpredaju parcely p.č. 820/6 – SYNAP s.r.o. 

     Uzn. č. 171/2013 

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

arch.  Patrik Martin, Eva Polyaková a Vojtech Polyak, Anton Gáplovský, Ing. Ján Lukáčik, 

Pavel Helman, Ing. arch. František Mikloško, Milan Galát, Margita Frajdtová, Ľubomír 

Cisár a Mgr. Jana Cisárová, ako prípady hodné osobitého zreteľa 

    Bod stiahnutý na dopracovanie do najbližšieho zastupiteľstva 

7. Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení. 

    Uzn. č. 172/2013 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stanovisko k odpredaju časti parcely p.č. 1939/9 – Adriana Humolli 

 

Uznesenie č. 168/2013 
zo dňa 16.09.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

odpredaj časti pozemku p.č. 1993/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, ktorá bola 

zverená do správy MČ Bratislava-Devín na náklade protokolu č. 46/1991 podľa priloženého 

návrhu žiadateľa. 

Vlastný geometrický plán na oddelenie parcely p.č. 1993/9 o výmere 5 m2 nechá vyhotoviť 

žiadateľ – Adriana Humolli na vlastné náklady. 

 

ukladá 

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín informovať o tomto stanovisku Magistrát hl.m. 

SR Bratislavy a žiadateľa o odpredaj. 

Termín: do 30.09.2013 

 

Hlasovanie poslancov 

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

 

 

Stanovisko k odpredaju časti parcely p. č. 1606 – Ing. Mader 

 

Uznesenie č. 169/2013 
zo dňa 16.09.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

neschvaľuje 

 

odpredaj časti pozemku p. č. 1606, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, zapísaná na 

LV č.1 pre vlastníka hl. m. SR Bratislavu a ktorá bola protokolárne zverená do správy MČ 

Bratislava – Devín podľa priloženého návrhu žiadateľa.  

 

ukladá 

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín informovať o tomto stanovisku Magistrát hl.m. 

SR Bratislavy a žiadateľov o odpredaj. 

Termín: do 30.09.2013 

Hlasovanie poslancov 

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

 



Prenájom pozemku parc. č. 958/12 spoločnosti ROXY Invest s.r.o. 

     

Uznesenie č. 170/2013 
zo dňa 16.09.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

neschvaľuje 

prenajatie parcely p. č. 958/12 o výmere 1959 m2 spoločnosti ROXY Invest s.r.o. 

MČ Bratislava – Devín sa o tieto pozemky dlhodobo stará ako riadny hospodár a nemá 

záujem na akomkoľvek komerčnom využití pozemku potenciálnym nájomníkom. 

 

ukladá 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín informovať o tomto rozhodnutí spoločnosť ROXY 

Invest s.r.o. a Magistrát hl.m. SR Bratislavy. 

Termín: do 30.09.2013 

Hlasovanie poslancov 

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

 

Stanovisko k odpredaju parcely p.č. 820/6 – SYNAP s.r.o. 

      

Uznesenie č. 171/2013 
zo dňa 16.09.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

- odpredaj pozemku p. č. 820/6, záhrady o výmere 24 m2, ktorá bola zverená  do správy MČ 

Bratislava-Devín na základe protokolu č. 46/1991 podľa priloženého návrhu žiadateľa 

 

neschvaľuje 

 

- udelenie výnimky na odpredaj parcely p.č. 820/10, zapísanej na LV č. 2004 pre vlastníka – 

hl.m. SR Bratislavu a ktorá bola zverená do správy MČ Bratislava-Devín na základe 

protokolu č. 46/1991podľa priloženého návrhu žiadateľa 

 

Vlastný geometrický plán na oddelenie parcely p. č. 820/6 o výmere 24 m2 nechá vyhotoviť 

žiadateľ – spoločnosť SYNAP s. r. o. na vlastné náklady. 

 

ukladá 

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín informovať o tomto stanovisku Magistrát hl. m. 

SR Bratislavy a žiadateľa o odpredaj. 

Hlasovanie poslancov 

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

 



 

 

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení. 

 

Uznesenie č. 172/2013 
zo dňa 16.09.2013 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

predlžuje termín splnenia opatrení do najbližšieho riadneho zasadnutia 

 

Hlasovanie poslancov 

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

 

 

 

V Bratislave dňa 17.09.2013 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľubica Kolková 

       starostka mestskej časti Bratislava-Devín 


