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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Bratislava, 02.12.2013

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 09.12.2013 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Program:

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisopvateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 (november)
3. Návrh rozpočtu na rok 2014 a strategických rozpočtov na roky 2015 a 2016.
4. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 Mestskej časti Bratislava-Devín o určovaní nájomného za

prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín, ktorým sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov
zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín

5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Narcisa Čatlošová, Jana Florkova a Martin
Medveď, Pavel Kúkeľ, Eva Mihálková, Viera Mitterpachová, Ján Orel, Alžbeta Sihocká, Eva Šuranová, Lýdia Tomášková ako
prípady hodné osobitého zreteľa

6. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Mestskej časti Bratislava-Devín v časti Dolné Koruny.
7. Návrh na schválenie cenníka prác za poskytované služby občanom mestskej časti Bratislava-Devín.
8. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-devín na rok 2014
9. Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy o vymedzení úsekov miestných komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné
parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

10. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za prenájom záhrad zverených do správy mestskej časti Bratislava –
Devín.

11. Správa z kontroly pokladničných dokladov
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
13. Návrh na schválenie rozhodnutí o zániku daňového nedoplatku na dani za psa v mestskej časti Bratislava – Devín u

nasledovných daňových subjektov.
14. Rôzne
15. Interpelácie
16. Záver

Ing. Ľubica Kolková
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva -
určenie zapisopvateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 (november)

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Entus, s.r.o Firma poverená vedením pre MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2013
 
a)       bez výhrad
b)      s následovnými výhradami

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Príjmová časť rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 je oproti rozpočtovému opatreniu č. 1 schválenému v apríly roku 2013
navýšená najmä na položke podielových daní. Je to dané najmä vyšším ako plánovaným výberom daní za prvé 3 štvrťroky roku
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2013. Ostatné príjmy sú približne na úrovni rozpočtového opatrenia č. 1. Príjem na položke Ostatné poplatky sa oproti pôvodnému
rozpočtovému opatreniu zdvojnásobil, v dôsledku veľkého množstva konaní stavebného úradu.
 
Vo výdavkovej časti rozpočtového opatrenia č. 2 prišlo k miernemu navýšeniu mzdových nákladov v dôsledku presunu niektorých
zamestnancov do vyšších platových tried a personálnym zmenám uskutočneným v priebehu roka.
V časti energie a komunikácie je rozpočtové opatrenie č. 2 prakticky na úrovni pôvodného rozpočtového opatrenia. K navýšeniu došlo
na položke vodné, stočné, kde miestny úrad obdržal vyúčtovaciu faktúru za vodu v požiarnej zbrojnici (rekonštrukcia). V budúcnosti
by už spotreba vody mala byť vyrovnaná.
V sekcii kancelária MÚ sa mierne navýšila položka výpočtová technika, kde sa plánuje výmena servera na sekretariáte MÚ z dôvodu
jeho poruchovosti. Ostatné položky zostávajú na pôvodnej úrovni.
K zmene neprišlo ani pri položke dopravné a uličné značenia, kde sa bude uhrádzať faktúra za osadenie nového dopravného značenia
a nákup orientačných čísiel.
Opravy a údržba MÚ. K najvýraznejšiemu navýšeniu prišlo na položke údržba budov, priestorov a objektov. V tomto roku sa ešte
plánuje, dokončenie opravy havarijného stavu verejných WC, oprava havarijného stavu Štrbská a výmena okien na ZŠ, ktoré sú
v havarijnom stave.
V časti aktívna činnosť MÚ je mierne navýšenie na položkách Výkon požiarnej techniky a všeobecné služby, kde sa nachádzajú
výdavky za povodne tohto roka. MČ stále čaká na transfer týchto peňazí od štátu.
Položka Štúdie, expertízy a posudky sa znížila v dôsledku neukončenia prác na územnom pláne.
Všeobecný materiál grant predstavujú peniaze poskytnuté spoločnosťou Pontis na projekt sanácie amfiteátru pod Hradom Devín.
Navýšenie na položke palivá, mazivá a oleje je taktiež spôsobené vyššími nákladmi v dôsledku povodní.
 
Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2013 za Materskú škôlku zostáva oproti pôvodnému rozpočtovému opatreniu prakticky nezmenené.
 
Príloha č. 1. Rozpočtové opatrenia č. 2 pre rok 2013 v členení rozpočtovej klasifikácie MF SR a ich porovnanie s pôvodným
rozpočtovým opatrením na rok 2013.
 

Prílohy
1. 02
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

3. Návrh rozpočtu na rok 2014 a strategických rozpočtov na roky 2015 a 2016.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Entus, s.r.o Firma poverená

vedením účtovníctva
pre MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje rozpočet  na rok 2014 a strategické rozpočty na rok 2015 a 2016
 
a)       bez výhrad
b)      s následovnými výhradami
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:
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Príjmová časť
 Majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej
dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a dani z nehnuteľnosti. Predpokladá sa, že výber dane v budúcom roku oproti roku 2013 zostane
na nezmenenej úrovni.  Tento predpoklad je daný najmä ochotou vlády navýšiť príjem z podielových daní pre mestá a obce  zo
súčasných 65,4 % na 67% pre rok 2014, ale zároveň nepriaznivým sčítaním obyvateľstva za hlavné mesto SR Bratislavu. Nižšie
čísla získané zo sčítania organizovaného  štatistickým úradom za Bratislavu, spôsobia, že suma pridelených peňazí pre Bratislavu
nevzrastie.   MČ získa menej daní v porovnaní s rokom 2013 aj v dôsledku toho, že % prerozdeľovania podielových daní medzi
mestské časti klesne z 0,29% na 0,28%. Nakoľko sa MČ nachádza v nútenej správe nemôže získavať príjmy z podnikania ani
z Európskych fondov. Naďalej zostávajú jedinými dodatočnými príjmami príjmy z prenájmu pozemkov, záhrad, bytových a nebytových
priestorov, ktoré má MČ zverené do správy. V tejto zložke rozpočtu sa predpokladá výrazné zvýšenie v dôsledku navrhovanej zmeny
vo výške sadzieb za prenájmy pozemkov a záhrad. Príjmy z obecných bytov, dani za psa a ostatných poplatkov sa plánujú na úrovni
roka 2013.
 
Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke mzdové náklady sa nepredpokladá zvyšovanie platov jednotlivých pracovníkov, prípadné
výkyvy oproti roku 2013 sú spôsobené personálnymi zmenami, ktorých väčšina sa udiala ešte v roku 2013.
V časti energie a komunikácie, kancelária MÚ, dopravné a uličné značenia sa počíta s inflačným navýšením na všetkých účtoch o 3%.
 
 V sekciách Opravy a údržba MÚ,  aktívna činnosť MÚ , Štúdie, expertízy a posudky sa taktiež na väčšine účtoch počíta len s inflačným
navýšením o 3%. Výnimku tvoria len účty školenia, kurzy, semináre, kde nový zákon o obecných hasičských zboroch ukladá obciam
zabezpečiť preškolenie členov obecného hasičského zboru. Zároveň bol účet výkony požiarnej techniky očistený o sezónny vplyv
(povodne 2013) a je naplánovaný na úrovni 450€, čo zodpovedá požiadavke obecného hasičského zboru. Pri účte opravy budov ,
priestorov a objektov došlo k zníženiu výdavkov oproti minulému roku v dôsledku nižších daňových príjmov. Počíta sa s opravou
havarijného stavu ľavého krídla MŠ, s cieľom vytvorenia ďalšej triedy MŠ.
 
Zníženie na položke palivá, mazivá a oleje a údržba motorových vozidiel je taktiež  dané očistením o dodatočné náklady v dôsledku
povodní 2013. Pri účte nájom strojov a prístrojov je pokles daný zaplatením podstatnej časti nájomného za prenájom kosačky 4*4.
Ostatné účty vykazujú len inflačné navýšenie.
 
Rozpočet na rok 2014 za Materskú škôlku je oproti roku 2013 navýšený na všetkých položkách okrem miezd o 3 %. Mzdové
navýšenie je spôsobené návratom riaditeľky materskej školy z materskej dovolenky, ktorá má vyššie mzdové zaradenie ako mala
zastupujúca riaditeľka.
 
Nakoľko MČ v čase prípravy rozpočtu na rok 2014 nemá k dispozícii avíza o predpokladaných príjmoch zo štátneho rozpočtu na
prenesené funkcie štátnej správy, plánuje ich výšku pre rok 2014 na úrovni roka 2013.
 
Strategické rozpočty na roky 2015 a 2016 vychádzajú z predpokladu 3% navýšenia ako na strane príjmov, tak na strane výdavkov,
s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtov. 
 
Príloha č. 1. Rozpočet  pre rok 2014 a strategické rozpočty na roky 2014 a2015 v členení rozpočtovej klasifikácie MF SR a ich
porovnanie s navrhovaným rozpočtovým opatrením č. 2 na rok 2013.
Príloha č. 2. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2014 a výhľady na roky 2015 a 2016.

Prílohy
1. 03
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

4. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 Mestskej
časti Bratislava-Devín o určovaní nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava
Devín, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa
16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov

a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
schvaľuje
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov
a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR  č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
 
 

§ 1
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Úvodné ustanovenie
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku minimálneho nájomného za prenájom nebytových
priestorov  a  pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín  (ďalej len „mestská časť).
 

ČASŤ PRVÁ
§ 2

Nájomné za prenájom nebytových priestorov
 

1.  Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2 podlahovej
plochy (bez cien služieb) je pre jednotlivé priestory nasledovná:  
 
 

obchodné priestory,
priestory pre banky,
príp. poisťovne

  90€ /1m2/1rok

priestory pre služby
(napr. čistiareň,
manikúra)

  17€ /1m2/1rok

reštauračné priestory   50€ /1m2/1rok

kancelárske priestory   35€ /1m2/1rok

výrobné priestory   53€ /1m2/1rok

priestory pre lotérie
a iné pod. hry

150€ /1m2/1rok

skladové priestory   25€ /1m2/1rok

 
 
2. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dojednávajú v zmysle platných právnych predpisov.
3. Započítavanie vložených finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov z dohodnutej výšky nájomného je
 prípustné iba výnimočne, po predchádzajúcom schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín, v ktorom bude
zhodnotenie presne vyšpecifikované.“
 
 

ČASŤ DRUHÁ
 

§ 3
Nájomné za prenájom pozemkov

 

1. Nájomné za prenájom pozemkov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2  pre jednotlivé druhy
pozemkov je nasledovná:
 
 

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50€ /1m2/1rok

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok

pozemok pod stavbou
garáže

1  € /1m2/1rok

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok
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pozemok pod
rodinným domom

4 € /1m2/1rok

pozemok užívaný ako
dvor

0,60€ /1m2/1rok

 
 
2. Minimálna ročná výška nájomného za prenájom pozemkov pod informačnými a inými reklamnými zariadeniami sa určuje
nasledovne:
 

do 10 m2 reklamnej
plochy             

33 € /1 ks/1rok

nad 10 m2 reklamnej
plochy           

165€ /1ks/1rok

 
3. Výšku nájomného za prenájom iných pozemkov ako sú uvedené v §2 a § 3 tohto VZN určí v individuálnych prípadoch Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín.
 
 

ČASŤ TRETIA
 

§ 4
Spoločné ustanovenia

 
1.  V prípade, že výška ročného nájomného stanoveného podľa tohto VZN presiahne sumu:
            -     100 € môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  polročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného polroka (t. j. I., VII.)
            -     170 € môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  štvrťročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného štvrťroka (t. j. I., IV. VII., X.)
  
2.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  znížiť výšku nájomného
uvedenú v §  2  až na symbolickú sumu  1 €  za celý predmet prenájmu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov.
3. V prípade, ak bude  mať záujem o prenájom nebytových priestorov alebo pozemkov  viac žiadateľov, uskutoční sa verejná
obchodná súťaž, podmienky ktorej určí  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín. Nájomné bude určené na základe
výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom výška nájomného nesmie byť nižšia ako minimálna sadzba nájomného uvedená v § 2, §
3 tohto VZN. Predmetom verejnej obchodnej súťaže nemôžu byť pozemky, ktoré dlhodobo užívajú fyzické osoby na základe nájomnej
zmluvy a riadne si plnia povinnosti z nej vyplývajúce.
5. Výšku nájomného za prenájom objektu ako celku určí v individuálnych prípadoch Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Devín.

§ 5
 Záverečné ustanovenia

 
1.  Dňom  účinnosti  tohto  VZN  sa ruší VZN č. 3/2008 schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín dňa
16.12.2008 v znení uznesenia č. 150/2008. 
 
2.  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín č.2 /2013 bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 09.12.2013 uznesením č......... /2013.
 
3.   Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
 
 
 



Stránka 10 z 37

 
                                                                                                           Ing. Ľubica Kolková                                      
                                                                                               starostka Mestskej časti Bratislava–Devín
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 Mestskej časti Bratislava-Devín o určovaní nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín je vypracovaný z dôvodu, že momentálne platné VZN
č. 3/2008 z roku 2008 obsahuje nájom za prenájom pozemkov, kde minimálna ročná sadzba za 1 m2 je nižšia v porovnaní s ročnými
sadzbami okolitých miest a mestských častí, ktoré majú prenájom pozemkov vo vyšších cenách ako sme mali vo VZN č. 3/2008.
Zákon o obciach hovoví, že ak je obec v nútenej správe, je potrebné zvyšovať dane, resp. zvyšovať príjmy. Porovnanie cien s platným
VZN č. 3/2008:
 

Druh pozemku nová cena za 1m2/1rok
pôvodná cena
1m2/1rok

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50€ /1m2/1rok 0,35

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok 0,70

pozemok pod stavbou
garáže 1  € /1m2/1rok 0,70

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok 10

pozemok pod
rodinným domom 4 € /1m2/1rok 3,30

pozemok užívaný ako
dvor 0,60€ /1m2/1rok 0,30

 
N Á V R H      V Z N
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava
Devín, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom
nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR    č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
 
 
§ 1
Úvodné ustanovenie
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku minimálneho nájomného za prenájom nebytových
priestorov  a  pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín  (ďalej len „mestská časť).
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ČASŤ PRVÁ
§ 2
Nájomné za prenájom nebytových priestorov
 

1.  Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2 podlahovej
plochy (bez cien služieb) je pre jednotlivé priestory nasledovná:  
 
 

obchodné priestory,
priestory pre banky,
príp. poisťovne

  90€ /1m2/1rok

priestory pre služby
(napr. čistiareň,
manikúra)

  17€ /1m2/1rok

reštauračné priestory   50€ /1m2/1rok

kancelárske priestory   35€ /1m2/1rok

výrobné priestory   53€ /1m2/1rok

priestory pre lotérie
a iné pod. hry

150€ /1m2/1rok

skladové priestory   25€ /1m2/1rok

 
 
2. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dojednávajú v zmysle platných právnych predpisov.
3. Započítavanie vložených finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov z dohodnutej výšky nájomného je
 prípustné iba výnimočne, po predchádzajúcom schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín, v ktorom bude
zhodnotenie presne vyšpecifikované.“
 
 
ČASŤ DRUHÁ
 
§ 3
Nájomné za prenájom pozemkov
 

1. Nájomné za prenájom pozemkov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2  pre jednotlivé druhy
pozemkov je nasledovná:
 
 

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50€ /1m2/1rok

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok

pozemok pod stavbou
garáže

1  € /1m2/1rok

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok

pozemok pod
rodinným domom

4 € /1m2/1rok

pozemok užívaný ako
dvor

0,60€ /1m2/1rok
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2. Minimálna ročná výška nájomného za prenájom pozemkov pod informačnými a inými reklamnými zariadeniami sa určuje
nasledovne:
 

do 10 m2 reklamnej
plochy             

33 € /1 ks/1rok

nad 10 m2 reklamnej
plochy           

165€ /1ks/1rok

 
3. Výšku nájomného za prenájom iných pozemkov ako sú uvedené v §2 a § 3 tohto VZN určí v individuálnych prípadoch Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín.
 
 
ČASŤ TRETIA
 
§ 4
Spoločné ustanovenia
 
1.  V prípade, že výška ročného nájomného stanoveného podľa tohto VZN presiahne sumu:
            -     100 € môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  polročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného polroka (t. j. I., VII.)
            -     170 € môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  štvrťročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného štvrťroka (t. j. I., IV. VII., X.)
  
2.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  znížiť výšku nájomného
uvedenú v §  2  až na symbolickú sumu  1 €  za celý predmet prenájmu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov.
3. V prípade, ak bude  mať záujem o prenájom nebytových priestorov alebo pozemkov  viac žiadateľov, uskutoční sa verejná
obchodná súťaž, podmienky ktorej určí  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín. Nájomné bude určené na základe
výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom výška nájomného nesmie byť nižšia ako minimálna sadzba nájomného uvedená v § 2, §
3 tohto VZN. Predmetom verejnej obchodnej súťaže nemôžu byť pozemky, ktoré dlhodobo užívajú fyzické osoby na základe nájomnej
zmluvy a riadne si plnia povinnosti z nej vyplývajúce.
5. Výšku nájomného za prenájom objektu ako celku určí v individuálnych prípadoch Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Devín.
 
§ 5
 Záverečné ustanovenia
 
1.  Dňom  účinnosti  tohto  VZN  sa ruší VZN č. 3/2008 schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín dňa
16.12.2008 v znení uznesenia č. 150/2008. 
 
2.  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín č.2 /2013 bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 09.12.2013 uznesením č......... /2013.
 
3.   Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Ľubica Kolková                                      
                                                                                               starostka Mestskej časti Bratislava – Devín
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom
záhrad, nájomníci: Narcisa Čatlošová, Jana Florkova a Martin Medveď, Pavel

Kúkeľ, Eva Mihálková, Viera Mitterpachová, Ján Orel, Alžbeta Sihocká,
Eva Šuranová, Lýdia Tomášková ako prípady hodné osobitého zreteľa

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Čermáková Referát OŽP MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
schvaľuje
 
predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov:     

Por. č. Nájomca Číslo parcely Výmera

1. Narcisa Čatlošová 1515/1 454 m2

2. J. Florkova+M.Medveď 495 51,5 m2

3. Pavel Kúkeľ 663 271 m2

    664 378 m2

4. Eva Mihálková 25 388 m2
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5. Viera Mitterpachová 224 384 m2

6. Ján Orel 74 532 m2

7. Alžbeta Sihocká 56 13 m2

    57 450 m2

8. Eva Šuranová 22/8 307 m2

    22/7 19 m2

9. Lýdia Tomášková 271 335 m2

    272 11 m2

 
 
ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, resp. na LV č. 27, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, od 1.1.2014
na dobu 5 rokov do 31.12.2018. Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č.
2/2013.
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava–Devín zabezpečiť vypracovanie a  uzavretie  nájomných zmlúv o nájme pozemku.  

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadatelia, Narcisa Čatlošová, Jana Florkova a Martin Medveď, Pavel Kúbel, Eva Mihálková, Viera Mitterpachová, Ján Orel, Alžbeta
Sihocká, Eva Šuranová, Lýdia Tomášková uzavreli v roku 2008 s MČ Bratislava – Devín nájomné zmluvy na prenájom záhrad. Platnosť
nájomných zmlúv končí dňom 31.12.2013. Žiadatelia požiadali písomnými žiadosťami o predĺženie platnosti zmlúv.
Ani jeden z nájomníkov nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starajú sa o ne ako riadni
hospodári a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa.
Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 
 
Jedná sa o tieto parcely:

Por. č. Nájomca Číslo parcely Výmera Náj. za 1m2/rok

1. Narcisa Čatlošová 1515/1 454 m2 0,35 €

2. J. Florkova+M.Medveď 495 51,5 m2 0,175 €

3. Pavel Kúkeľ 663 271 m2 0,35 €

    664 378 m2 0,35 €

4. Eva Mihálková 25 388 m2 0,35 €

5. Viera Mitterpachová 224 384 m2 0,175 €

6. Ján Orel 74 532 m2 0,175 €

7. Alžbeta Sihocká 56 13 m2 0,35 €

    57 450 m2 0,175 €

8. Eva Šuranová 22/8 307 m2 0,35 €

    22/7 19 m2 0,70 €

9. Lýdia Tomášková 271 335 m2 0,175 €

    272 11 m2 0,35 €

Prílohy
1. 05



Stránka 16 z 37

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

6. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Mestskej
časti Bratislava-Devín v časti Dolné Koruny.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín
 
   schvaľuje  
 
návrh na bezodplatnú zámenu pozemkov patriacich záhradkárom Ing. Bujnovi, Ing. Oravcovi a p. Tiršelovi za pozemky vo vlastníctve
hl. mesta SR Bratislavy
 
    ukladá 
 
starostke  mestskej časti Bratislava-Devín povinnosť zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Sktutkový stav:
Záhradkári Ing. Bujna, Ing. Oravec, Tiršel bez právneho nároku využívajú parcely hl. mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej
časti Bratislava-Devín a majú na nich umiestnené rôzne stavby, ako oporné múry, schody, oplotenie atď, čím znemožnili využívanie
týchto parciel verejnosťou na peší prechod. Na základe výzvy petičného výboru za obnovu verejného chodníka, MČ požiadala
záhradkárov o návrh riešenia vzniknutej situácie, inak bude požadovať uvedenie pozemkov patriacich hl. mestu do pôvodného stavu.
Dohodnuté riešenie zámeny pozemkov hore uvedených záhradkárov za pozemky hl. mesta SR Bratislavy  má za cieľ zosúladiť právny
stav so skutočnosťou s cieľom obnovenia verejného pešieho chodníka.
 
Dňa 5.11.2013 sa v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Devín uskutočnilo stretnutie hore uvedených záhradkárov,
zástupkyne petičného výboru Ing. Burclovej, PhD., núteného správcu MČ JUDr. Tuhovčáka, starostky MČ Ing. Ľubice Kolkovej
a prednostky MÚ MČ Ing. Lenky Satinovej. Na stretnutí sa dohodol nasledovný postup riešenia.
Na základe geometrického plánu vypracovaného geodetom Ing. Danielom Turcárom je navrhovaná výmena parcely označenej ako
č. 4 vo vlastníctve hl. mesta za parcelu č. 2 vo vlastníctve p. Oravca, obe parcely o rozlohe 25 m2. Ďalej zámena parcely označenej
ako č. 5 vo vlastníctve hl. mesta za parcelu č. 1 vo vlastníctve p. Bujnu o rozlohe 14 m2 a výmena parcely vo vlastníctve hl. mesta
priliehajúcej k parcele p. Tiršela (v geometrickom pláne neoznačená) za parcelu o rozlohe 10 m2 vo vlastníctve pána Tiršela.
Navrhovanými zámenami sa zabezpečí spriechodnenie parciel vo vlastníctve hl. mesta.
 Nakoľko terénne podmienky neumožňujú okamžité využívanie chodníka vzniknutého po zámene, predstavitelia petičného výboru
berú na vedomie, že nakoľko sa Mestská časť Bratislava-Devín nachádza v nútenej správe, musia si takto vzniknutý chodník
spriechodniť na svoje náklady. Všetci účastníci výmeny sa zaväzujú umožniť realizáciu spriechodnenia chodníka.
Žiadatelia o zámenu pozemkov berú na vedomie, že náklady na vypracovanie geometrického plánu budú uhrádzať priamo geodetovi
na základe dohody priamo s ním. Zároveň berú na vedomie, že všetky náklady súvisiace so zanesením týchto zmien do katastra
nehnuteľností, a prípadné ďalšie náklady súvisiace so zmenou vlastníckych práv budú znášať na vlastné náklady.
Miestny úrad MČ Bratislava-Devín sa zaväzuje, že predloží materiál o zámene pozemkov do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Devín na schválenie a  rozhodnutie o schválení (resp. neschválení) navrhovanej zámeny pozemkov doručí Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy.
Okrem hore uvedenej zámeny pozemkov, bolo dohodnuté, že p. Oravec, ktorý momentálne využíva aj  časť parcely č. 1460/5, si
požiada o prenájom časti parcely po prvú kaskádu a svoje oplotenie presunie na túto hranicu. Zároveň odstráni oplotenie z parcely
1460/5 a 1432/1, ktoré budú naďalej slúžiť pre verejnosť. MČ berie na vedomie, že na parcele 1460/5 sa nachádza vodovodná
šachta p. Ing. Bujnu, Ing. Oravca a Ing. Badina, ktorá zaberá cca 2 m2. Nakoľko táto časť parcely musí zostať verejná, aby nedošlo
k prerušeniu verejného chodníka, MČ dáva súhlas na využívanie šachty bez nájomnej zmluvy. MČ takisto berie na vedomie, že pod
schodiskom, ktoré je momentálne ešte vo vlastníctve Ing. Oravca, vedú vodovodné a elektrické prípojky pre Ing. Bujnu, Ing. Oravca
and Ing. Badina. MČ nemá námietky na využívanie týchto inžinierskych sietí ani po zámene pozemkov. Zároveň MČ berie na vedomie,
že na rozhraní parciel č. 1460/5 a 1432/1 na betónovom múriku sa nachádzajú EN skrinky p. Oravca a p. Bujnu. Nakoľko p. Oravec
upozornil, na možný statický problém na parcele č. 1460/5, bude pri vstupe na tento pozemok osadená tabuľa, pozor, riziko zosuvu
pôdy. Zároveň pri vstupe na parcelu č. 1460/6 z parcely č.1392 bude osadená dopravná značka zákaz státia.
Príloha č.1
Geometrické zameranie navrhovanej zámeny pozemkov vypracované geodetom Ing. Turcárom

Prílohy
1. 06
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

7. Návrh na schválenie cenníka prác za poskytované
služby občanom mestskej časti Bratislava-Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MÚ MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje  
 
Cenník prác za poskytované služby občanom Mestskej časti Bratislava-Devín
 
 1)     Kosenie trávnatých porastov (na verejných priestranstvách) cena za 1m2     0,07 €
2)     Použitie motorového vozidla na dovoz a odvoz materiálu v rámci MČ Bratislava-Devín   25 €
 
Mestská časť si vyhradzuje právo rozhodnúť, či požadovanú prácu z kapacitných dôvodov vykoná. 
 
 
 
Schválené miestnym zastupiteľstvom dňa:                                                     
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                                                                                                                        Ing. Ľubica Kolková
                                                                                                    starostka Mestskej časti Bratislava-Devín
 
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava-Devín zamestnáva dvoch pracovníkov údržby verejných priestranstiev, ktorý majú na starosti hlavne údržbu
zelene v správe MČ, kosenie pozemkov v správe MČ, polievanie zelene v čase sucha, prevádzku biokontajnera, zber odpadkov
a vyprázdňovanie smetných košov a košov na psie exkrementy. V zime sa starajú o údržbu komunikácii zverených do správy MČ.
V roku 2012 bola formou nájomnej zmluvy zaobstaraná kosačka 4*4, ktorá umožňuje aj údržbu väčších trávnatých porastov. Nakoľko
sa v MČ  nachádzajú aj verejné priestranstvá v súkromnom vlastníctve, je cieľom MČ zabezpečiť, aby aj tie boli starostlivo udržiavané.
Mnohí vlastníci však nemajú na ich údržbu vhodné materiálno-technické prostriedky. MČ preto poskytuje služby (kosenie) aj na
súkromných pozemkoch za odplatu. Preto Vám touto formou predkladáme na schválenie cenník prác za poskytované služby občanom
mestskej časti Bratislava-Devín.
 
Príloha č. 1 Návrh cenníka prác za poskytované služby občanom Mestskej časti Bratislava-Devín.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

8. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-devín na rok 2014

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, ktoré sa budú konať vo veľkej
szasadačke miestného úradu v čase o 18:00 hod. na rok 2014 nasledovne:
10. február 2014
21. apríl 2014
16. jún 2014
08. september 2014
10. november 2014
08. december 2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s odvolaním sa na § 12 citovaného zákona a v
súvislosti s rokovacím poriadkom miestneho zastpiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín Vám predkladáme návrh riadnych zasadnutí
miestneho zastupiteľstva na rok 2014 v týchto termínoch:
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10. február 2014
21. apríl 2014
16. jún 2014
08. september 2014
10. november 2014
08. december 2014
v čase o 18:00 hod.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

9. Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestných komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné

parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Hlavné mesto SR Bratislavy

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
nemá pripomienky
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavcného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestných
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe
preukázania jej zaplatenia

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:
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V súvislosti s pripravovaným všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestných komunikáciách nás Hlavné mesto SR Bratislavy po zapracovaní zmien opätovne požiadalo o
zaujatie stanoviska k citovanému návrhu všeobecne záväzného nariadenia

Prílohy
1. 09
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

10. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za
prenájom záhrad zverených do správy mestskej časti Bratislava – Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
schvaľuje  
účtovnú opravu chybne vystavených predpisov za prenájom záhrad za roky 2010, 2011 a 2012.
 
 
ukladá
starostke mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vykonanie opráv v účtovnej evidenci za nájom záhrad zverených do správy
mestskej časti Bratislava – Devín.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Kontrolou účtovných dokladov a zasielaním upomienok za nezaplatený nájom za prenájom záhrad  sme  zistili u nasledovných
nájomcov nesprávne vystavený predpis v účtovnej evidencii.         
 
Návrh na odpis pohľadávok za prenájom pozemku (záhrady)            - chybný predpis       
 


nájomca bytom pohľadávka /EUR
(predpis – nájom)

za rok: Dôvod návrhu na
odpis pohľadávky
(oprava predpisu)

Pietrzyková
Magdaléna
Par.č.1966/273m2

Devínska
cesta 100,
841 04 Bratislava

  95,55 2012 Pozemok bol odkúpený
od magistrátu
do osobného
vlastníctva od roku
2012
Zánik nároku na
nájom.

Martin Patrik
Par.č.66,67

H. Meličkovej12
841 05 Bratislava

  48,56 2012
 

Nesprávny predpis
Nebola zohľadnená
alikvotná časť
nájomného (01-04
2012)
ZM platná od 1.5.2012.

Mišík Radoslav
Par.č.38/1-287m2

Haydnova 19
811 02 Bratislava

107,62 2012 Ukončenie nájmu
30.09.2012.
Zánik nároku na nájom
za 10,11,12/2012.

Mišíková Elena
Par.č.38/1-420m2

Haydnova 19 
811 02 Bratislava

105,00 2012 Ukončenie nájmu
30.09.2012.
Zánik nároku na nájom
za 10,11,12/2012.

Vlčková Valéria
 

Kremeľská 80
841 10 Bratislava

  54,38 2010 Vystavený predpis
na neprevzatú
a nepodpísanú zmluvu.

Studená Alexandra
Par.č.1336

Daxnerovo nám.4
821 08 Bratislava

    7,57 2012 ZM prepísaná
z manžela na
manželku
ZM platná od
15.10.2012
Predpísaný nájom
(10,11,12/2012 bol
zaplatený v predpise
na manželovu zmluvu.)

Ďuriš Peter
Par.č. 1336

Ševčenková 18
851 01 Bratislava

   88,67 2011 ZM skončená dňa
26.04.2011.
Alikvotná časť
88,67 EUR – chybne
vystavený predpis
po skončení platnosti
zmluvy.

Ďuriš Peter
Par. č. 1336

Ševčenková 18
851 01 Bratislava

133,00 2012 ZM skončená dňa
26.04.2011.
Alikvotná časť
88,67 EUR – chybne
vystavený predpis
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po skončení platnosti
zmluvy.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

11. Správa z kontroly pokladničných dokladov

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
žiada
 
starostku mestskej časti Bratislava- Devín
- prijať opatrenia s termínom a zodpovednosťou  na kontrolou zistené nedostatky
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

 Alžbeta Kaňová
miestna kontrolórka
m.č. Bratislava – Devín
 
 
                         Správa z kontroly pokladničných dokladov .
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Podnet na vykonanie kontroly    :    Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Kontrolovaný subjekt :                     Miestny úrad Bratislava - Devín
Zodpovednosť za subjekt :               Ing. Ľubica Kolková – starostka mestskej časti
Účel kontroly :                                   Kontrola pokladničných dokladov a toky peňazí
Kontrolované obdobie :                    I. polrok 2013
Kontrolu vykonala :                         Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly :                     Október – november  2013
 
 
 
     Uznesením č. 158/2013 zo dňa 24.06.2013 bola do Plánu kontrolnej činnosti zahrnutá kontrolná akcia: Kontrola pokladničných
dokladov, peňažné prostriedky v hotovosti a toky peňazí...
 
Listom č.j. 1414 zo dňa 17.09.2013  som požiadala starostku o súčinnosť pri výkone  kontroly a predloženie podkladov ku kontrole
v termíne do 01.10.2013.
 
Platné predpisy : Zákon  č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách
                              Zákon č.  502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole
                              Zákon č.  431/2002 Z.z.  o účtovníctve
Vnútorná – Smernica o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov.
 
I. Kontrola pokladničných dokladov a toky peňazí :
Za I. polrok 2013  bolo vyhotovených spolu 749 príjmových a výdavkových dokladov.
Kontrolné zistenie :
VPD č. 587/09.05.2013 Kubíček Štefan – soc .finančná výpomoc  suma        562,11 Eur
- žiadosť o poskytnutie príspevku na pohreb zo dňa 25.06.2012
- zápisnica zo sociálnej  komisie dňa 08.02.2013
- p.Kubíčkova  zomrela 16.05.2012
- u koho ležala nevybavená žiadosť takmer rok ?
- kto robil na doklade predbežnú finančnú kontrolu ?
Stanovisko kontrolórky:
- účtovným obdobím je kalendárny rok
- účtovná jednotka účtuje náklady v období , s ktorým časovo súvisia
- rozpočtom obce sa riadi financovanie obce v príslušnom roku
- rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom
- uvedený výdavok nie je v súlade z rozpočtom na rok 2013
- opakovaný nedostatok                                                                  - prijať opatrenie
 
1.) Inventarizácia pokladničnej hotovosti bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve a predpísanou formou (Zákon o účtovníctve §
29 ods. 3 ).
 
2.) Kontrolou konečných a začiatočných stavov v pokladničnej knihe  nebol zistený rozdiel.
 
- Smernica o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov ,,Štvrtá hlava : Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ BA- Devín  bol
stanovený denný pokladničný limit vo výške  995 eur. Hotovosť prevyšujúcu túto sumu odvedie zamestnanec sekretariátu najneskôr
do piatich pracovných dní na účet MČ Devín.                                                                  
3.) Pokladničný limit :
Kontrolné zistenie :
Pokladničný  limit  30.04.2013  v sume    1 341,19  eur prekročený o 346,09 eur
Pokladničný limit   30.06.2013  v sume    1 451,89  eur prekročený o 456,89 eur
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nebol odvedený v zmysle schváleného  Uznesenia MZ a Smernice o obehu dokladov..
                                                                                                             - prijať opatrenie 
4.) Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho
zaúčtovanie – zákon č. 431/2002 Z.z. § 10 ods. 1 pís. f .
Kontrolné zistenie :
Podpisový záznam v zmysle cit. zákona nebol na pokladničných dokladoch za mesiac jún 2013 od čísla 669 – 749 t.j. 81
dokladov                                       - prijať opatrenie   
Porušenie zákona č.431/2002 Z.z.
 
5.) Predbežná  finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 § 9 ods. 1 o finančnej kontrole znie : Predbežnou finančnou kontrolou
sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom ...
Kontrolné zistenie :
Počas kontroly boli chýbajúce podpisy doplnené na pokladničných dokladoch.
 
6.) Prevod peňazí do banky :
Kontrolné zistenie :
Pri odvode a výbere finančných prostriedkov – neboli zistené nedostatky
 
7.) Bankové výpisy :
Kontrolné zistenie :
Pri kontrole bankových výpisov za I. polrok 2013  nebol zistený rozdiel , nesúlad medzi bankovým výpisom a hlavnou knihou.
 
8.) Účtovné knihy :
Účtovná jednotka  účtuje v sústave podvojného účtovníctva § 12 ods.1
a) v denníku , v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých dokladov...
b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky  a preukazuje sa zaúčtovanie všetkých
účtovných prípadov ...
 Kontrolné zistenie:
- Ku kontrole nebola predložená hlavná kniha za marec- chýbala.
Počas kontroly na požiadanie bola vytlačená  a predložená.
 
- Pri kontrole účtov 211- Pokladnica a 221- Bankový účet nebol zistený rozdiel .
- Účet 261- Peniaze na ceste na konci účtovného obdobia bol zistený rozdiel 40,50 eur.
Rozdiel 40,50 eur na konci účtovného obdobia nebol zúčtovaný a vysporiadaný, preniesol sa v počiatočnom stave roku
2013                                 - prijať opatrenie
 
Písomne vyjadrenia predložte v termíne  do    19.11.2013.
 
 
                                                            Z á v e r
 
Kontrolou boli zistené nedostatky citované v texte.
Niektoré  nedostatky boli odstránené počas kontroly.
V zmysle zákona o kontrole žiadam k uvedeným zisteniam písomné vyjadrenia , vysvetlivky, prípadne námietky.
Na informatívne a ospravedlňujúce formulácie , ktoré nevyvracajú výsledky kontroly sa neprihliada.
Písomne vyjadrenia k výsledkom kontroly neboli predložené.
 
Kontrolné zistenia boli predložené starostke – MČ dňa  27.11.2013.
 
Kontrolu vykonala : Alžbeta Kaňová
V Bratislave dňa  27.11.2013.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová miestna kontrolórka

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová miestna kontrolórka

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
 
berie na vedomie - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 
- bez pripomienok

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, predkládam kontrolné akcie:
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- Centrálna evidencia sťažností za rok 20132
- Kontrola vybavovania sťažností
(zákon č. 9/2009)
 
- Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
(Zákon č. 369/2004 Z.z. § 18 f)
 
Kontrola: Mzdy, odvody, dochádzka, stravné,  príjmov a výdavkov za rok 2013
(Zákon č. 502/2001 Z.z. a zákon č. 431/2002 Z.z.)
 
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013
(Zákon č. 583/2004 Z.z. a zákon č. 369/1991 Zb.)
 
 
 
Vypracovala: Alžbeta Kaňová
V Bratislave dňa 22.11.2013
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

13. Návrh na schválenie rozhodnutí o zániku daňového nedoplatku na dani za
psa v mestskej časti Bratislava – Devín u nasledovných daňových subjektov.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
shvaľuje 
rozhodnutia o zániku daňových nedoplatkov za daň za psa u daňových subjektov v sumách uvedených v tabuľke č. 1.
 
 
ukladá
starostke mestskej časti Bratislava–Devín zabezpečiť vypracovanie rozhodnutí o odpustení daňových nedoplatkov a ich zaúčtovanie
do účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava–Devín.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava – Devín eviduje v účtovnej evidencii nedoplatky za vyrubenú daň za psa. Časť týchto nedoplatkov bola
chybne vyrubená alebo sa stala nevymáhateľnou.  Na základe usmernenia externého právnika mestskej časti Bratislava–Devín je
možné daňové nedoplatky nesprávne vyrubené,  prípadne nevymožiteľne riešiť podľa  § 84 odst. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok).
 
Podľa § 84 odst. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ak suma dočasne nevymožiteľného daňového
nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou daní a jeho vymáhaním u daňového subjektu nepresiahne 20,00 eur, môže
správca dane rozhodnúť o zániku daňového nedoplatku.
 
Týmto Vám predkladáme na schválenie nasledovné rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku, ktoré spĺňajú kritéria stanovené v §
84 odst. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní.
 

Prílohy
1. 13
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

14. Rôzne

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
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Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

15. Interpelácie

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 17. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 09.12.2013

16. Záver

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -


