
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN 

Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava 

IČO 603 422 

 
Bratislava, 25.11.2014 

Pozvánka 
 

Pozývam Vás týmto na  ustanovujúce zasadnutie  miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 08.12.2014 o 18:00 hod. 

 

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín 

 

1.Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného miestneho zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, 

prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva 

f) Vystúpenie novozvoleného  starostu 

 

2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

3. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín 

4. Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 

5. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej      

časti Bratislava-Devín na rok 2015 

6. Návrh Programového  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2015 

a výhľad na roky 2016 a 2017 

7. Návrh na vyhlásenie VOS č. 12/2014 na krátkodobý prenájom voľných 

záhrad na dobu 5 rokov 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Ing. Ľubica Kolková 

starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 



 

c) 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného miestneho zastupiteľstva 
 
Výsledky komunálnych volieb  v mestskej časti Bratislava-Devín 2014 

Miestna volebná komisia v Bratislava-Devín  podľa § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb starostu a poslancov miestneho a mestského zastupiteľstva. 

 

zvolený kandidát na starostu     

Ľubica Kolková, Ing.                   355                SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

 

nezvolený kandidát na starostu 

Gabriel Drobniak, Ing. arch.        297                NEKA 

 

zoznam zvolených poslancov do miestneho zastupiteľstva 

 

Elena Cenká                                397                SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

Katarína Šulovská, Ing.               318                NEKA 

Igor Prieložný, Bc                       290                SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

Peter Distler, Ing.                        283                SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

Peter Gucký                                277                NEKA 

Rastislav Kunst, Mgr.                 277                EDS 

Štefan Kilarský, Ing.                   276                SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

 

 

 

náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva 

 

Lukáš Roller, Ing.                       256               SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

Marián Schmied                          256               NEKA 

Michal Němec                             249               NEKA 

Pavol Murín, Ing.                        247               SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

 

zvolený poslanec do mestského zastupiteľstva 

 

Ignác Kolek, Ing                         204               KDH,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé  

                                                                         Osobnosti, Zmena z dola, DÚ ,NOVA, OKS,  

                                                                         KDS, SMK-MKP 

 

náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Michal Němec                            123               NEKA 

Igor Prieložný, Bc                      110               SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

Rastislav Kunst, Mgr.                103                EDS 

Ľubica Maťková                          32                LEPŠIA ŠTVRŤ 

Ivan Bielik, PhDr., PhD,             28                ĽS Naše Slovensko 

Peter Kapusta                                5                SMER-SD, SNS, SZS 

 

 

V Bratislave dňa 16.11.2014 

                                                                                                Marcela Ďurďáková 

                                                                                             Predseda volebnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, 

prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

novozvoleným starostom 

 

 

SĽUB STAROSTU 

 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti Bratislava-Devín a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Ľubica Kolková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva 

 

Novozvolený poslanec Peter Gúcky sa rozhodol poslanecký mandát  listom zo 

dňa 21.11.2014 neprijať. 
 

 

SĽUB POSLANCA 

 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti Bratislava-Devín, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri  výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devín ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. 

 

Elena Cenká   

                               

Peter Distler, Ing.   

                       

Štefan Kilarský, Ing.   

 

Rastislav Kunst, Mgr.    

               

Igor Prieložný, Bc     

                    

Lukáš Roller, Ing.     

                                  

Katarína Šulovská, Ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

A. berie na vedomie 

 

1. výsledky voľby starostu  a volieb do  miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devín 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že  

 

1. novozvolená starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica 

Kolková zložila  zákonom prepísaný sľub starostky mestskej časti 

Bratislava-Devín 

2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devín zložili zákonom predpísaný sľub poslanca miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín: 

Elena Cenká                                 

Peter Distler, Ing.                         

Štefan Kilarský, Ing.   

Rastislav Kunst, Mgr.                  

Igor Prieložný, Bc                        

Lukáš Roller, Ing.                                      

Katarína Šulovská, Ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devín 

 
Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Zodpovedný: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Spracovateľ: Marta Kurtová 

 
Návrh uznesenia 

 

Uznesenie č. 2 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

poveruje 

 

1. poslanca .............................................. zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

4.Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín 

 

Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Zodpovedný: DADON, s. r. o. 

Spracovateľ: Marta Kurtová 

 
Návrh uznesenia 

Uznesenie č. 3 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

určuje 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Ing. Ľubici 

Kolkovej vo výške 1. 632,- € 

 

 

 

 

 



 

5. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2015 

 
Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Zodpovedný: Ing. Lenka Satinová, prednostka 

Spracovateľ: Marta Kurtová 

Uznesenie č. 4 

 
Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

schvaľuje 

 

Termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, 

Kremeľská 39, ktoré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Devín na rok 2015 nasledovne: 

 

26. január 2015  o 18:00 hod. 

20. apríl 2015   o 18:00 hod. 

15. jún 2015   o 18:00 hod 

7. september 2015  o 18:00 hod. 

9. november 2015  o 18:00 hod 

7. december 2015  o 18:00 hod.  

 
 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov 

s odvolaním sa na § 12 citovaného zákona a v súvislosti s rokovacím poriadkom miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, predkladáme návrh riadnych zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva na rok 2015 v týchto termínoch: 

26. január 2015  o 18:00 hod. 

20. apríl 2015   o 18:00 hod. 

15. jún 2015   o 18:00 hod 

7. september 2015  o 18:00 hod. 

9. november 2015  o 18:00 hod 

7. december 2015  o 18:00 hod.  

 

 

 

 

 

 



6.  Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 

2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 

 

Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Zodpovedný: Ing. Lenka Satinová, prednostka 

Spracovateľ: DADON, s. r. o. 

Uznesenie č. 5 

 
Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

schvaľuje 

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2015 a strategické rozpočty na 

rok 2016 a 2017 

- s výhradami 

- bez výhrad 

Dôvodová správa: 

 

Programový rozpočet MČ-DEVÍN  na roky 2015 – 2017 je zostavený v súlade s 

nasledovnými právnymi normami : 

 

• so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov 

• so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

• so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

• s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 

23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 . 

 

Programový rozpočet MČ-DEVÍN na rok 2015 je vyrovnaný , rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami je 0. 

 

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 je vo výške : 608 844  € 



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 2014 zostane na nezmenenej úrovni.  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 nepredpokladá  

zvýšenie nakoľko nedošlo k  zmene sadzieb za prenájmy pozemkov a záhrad.  

 

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z  programov. 

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTSKEJ ČASTI 

Zámer: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy 

mestskej časti tak, aby slúžila občanom mestskej časti a podnikateľom v mestskej časti 

pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mestskej 

časti a jej organizácií na základe platných právnych predpisov. 

 

Cieľ : Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace 

s činnosťou miestneho úradu, miestneho zastupiteľstva a komisií pri MZ. Zabezpečiť 

spravodlivé odmeňovanie zamestnancov mestskej časti za efektívne a kvalitné 

vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, 

evidencie a správy majetku mestskej časti, životného prostredia, stavebného konania, 

služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, 

sociálnej starostlivosti, financovania štátneho a súkromného školstva, správy obecných 

nájomných bytov, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami , kontroly miestneho 

úradu, súkromných školských zariadení, umožnenie prevádzky ambulancie všeobecnej 

lekárky a vedenia mestskej časti. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov , prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a 

konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so 

správou úradu. Zabezpečenie informovanosti občanov a verejnosti o aktivitách MČ 

a subjektoch pôsobiacich v MČ Bratislava – Devín.  

 

 

            BEŽNÉ VÝDAVKY:  334 091 EUR                  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 

---------------------------------------------------------------- 

CELKOVÉ VÝDAVKY:  334 091 EUR 

 

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VÝDAJOV SPOJENÝCH SO SPRÁVOU MESTSKEJ 

ČASTI A SPOSOB ICH VÝPOČTU: 

 

1. MZDOVÉ NÁKLADY MÚ :  

Pri výpočte sa vychádzalo z aktuálnych platných tarifných platov, výšky osobného 

hodnotenia ako aj podpísaných platných dohôd o vykonaní práce. V uvedenej skupine 

nákladov sú zahrnuté aj súvisiace odvody platieb do sociálneho a zdravotného 

poistenia, ako aj náklady na stravné lístky a tvorbu sociálneho fondu. Pri výpočte sa 



nepočítalo s predpokladanou valorizáciou, zmeny oproti minulému roku sú dané 

najmä personálnymi zmenami na miestnom úrade. Mierne sa navýšili náklady na 

odmeny na základe dohôd, čo je spôsobené nutnosťou zamestnať na dohodu 

pracovníka na oddelení územného plánovania, zamestnancov na verejných WC a na 

stavebnom úrade.   

 

 

MZDOVÉ VÝDAVKY MÚ:   247 623 EUR 

 

2. ENERGIE A KOMUNIKÁCIA MÚ: 

 

Jednotlivé položky uvedenej skupiny boli kalkulované na základe priemernej 

skutočnej spotreby roku 2014 .V položkách energie sa počíta s nárastom cien o 2 %.  

 

ENERGIE A KOMUNIKÁCIE MÚ:                           24 174 EUR 

(bez DK) 

 

3. KANCELÁRIA MÚ: 

 

Sú tu rozpočtované základné prostriedky na zabezpečenie „chodu“ kancelárií 

Miestneho úradu. Prostriedky na obnovu výpočtovej techniky a ostatných prístrojov, 

kancelárske a hygienické potreby ako aj odbornú tlač. Pri výpočte sa vychádzalo 

z priemeru roku 2014. V tejto skupine nákladov sa tak isto počíta s 2% inflačným 

navýšením. 

 

KANCELÁRIA MÚ:       15 145 EUR 

(bez DK) 

 

4. DOPRAVNÉ A ULIČNÉ ZNAČENIA: 

 

Daná položka zahŕňa náklady na kúpu súpisných čísiel, úrdržbu dopravného značenia 

a vypracovanie projektov dopravného značenia.   

 

DOPRAVNÉ A ULIČNÉ ZNAČENIA:    816 EUR 

 

 

 

5. AKTÍVNA ČINNOSŤ MÚ: 

 

Sú tu rozpočtované prostriedky na činnosť jednotlivých komisií MÚ. Najväščí 

rozpočet má najmä kultúrna komisia, ktorá zastrešuje najväčší počet akcií 

organizovaných miestnym úradom a to pre deti, dospelých aj dôchdcov.  

 

AKTÍVNA ČINNOSŤ MÚ:      11 737 EUR 

 

6. EXTERNÉ PORADENSTVO A POSUDKY: 

 

V tejto časti sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie auditu v zmysle platných 

právnych predpisov. Ďalej sú tu naplánované prostriedky na zabezpečenie chodu 

ekonomického oddelenia ako aj právneho oddelenia, ktoré je riešene dodávateľským 



spôsobom. V podpoložke štúdie expertízy a posudky je naplánovaných 4202 EUR na 

statické a iné posudky. 

 

EXTERNÉ PORADENSTVO A POSUDKY :      31 202 EUR 

 

7. SKUPINA 637. SPOLU: 

 

Sú tu rozpočtované prostriedky na bežné poplatky – notárske, súdne a bankové.  Sú 

kalkulované na základe priemeru roku 2014. 

 

637. SPOLU  431 EUR 

 

 

8.  ODVOZ ODPADU RADNICA: 

 

Prostriedky sú kalkulované na základe priemeru roku 2014.  

 

ODVOZ ODPADU:       423 EUR 

 

9.  SOCIÁLNA VÝPOMOC: 

 

Výdavky sú oproti roku 2014 navýšené o 540 €. 

 

SOCIÁLNA VÝPOMOC:   2540 EUR 

 

 

 

2. PROGRAM: DOKONČENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – DEVÍN 1 

 

Zámer: Dokončenie územného plánu Zóny – DEVÍN 1. Ide o dokončenie programu, 

ktorý začal v roku 2010 a pokračoval v roku 2011. Zatiaľ nie je známy termín 

finálneho schválenia UPZ Devín 1.  

 

BEŽNÉ VÝDAVKY:          0 EUR 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:         0 EUR 

---------------------------------------------------------------- 

CELKOVÉ VÝDAVKY:          0 EUR 

 

3. PROGRAM: PREVÁDZKA A SPRÁVA DK 

 

Zámer: Zabezpečenie plynulej prevádzky DK, ktorý má slúžiť potrebám MČ a jej 

občanov. (organizovanie volieb, klub dôchodcov, ambulancia všeobecného lekára, 

cvičenia pre obyvateľov Devína) a umožniť fungovanie jednotlivých komisií 

v predmetných priestoroch.  (kultúrna, športová) Zároveň zabezpečiť možnosť 

krátkodobého prenájmu DK súkromným subjektom s cieľom získania finančných 

prostriedkov na krytie nákladov spojených s prevádzkou DK. Počíta sa s 2% 

inflačným nárastom na jednotlivých položkách.  

 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIA DK:            9180 EUR 



PLYN DK                                                 11929 EUR 

VODNÉ A STOČNÉ DK                           612 EUR 

ČISTIACI, DESINF. MAT DK                918 EUR        

           

4. PROGRAM: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 

 

Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie pracovníkov zelene, kosenie pozemkov 

zverených MČ a dôsledné vymáhanie dodržiavania VZN o čistote a poriadku v MČ. 

Starostlivosť o vysadené zelené plochy, ich polievanie v čase sucha a rozmiestnenie 

a pravidelné vyprázdňovanie košov na odpadky a psie exkrementy. Jesenný zber lístia 

z pozemkov zverených do správy MČ a zimná údržba. Prevádzka kontajnera na zber 

bioodpadu a zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov MČ na jar 

a na jeseň. Veľký pokles na tejto položke je spôsobený ukončením splácania 

multikáry, ktorú bude mať MČ prenajatú od 1.2.2015 za 1 € ročne.  

 

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU OSTATNÉ:                                    16128 EUR 

BEŽNÉ VÝDAVKY ODVOZ ODPADU KONTAJNERY:       20037 EUR 

 

 

5. PROGRAM: OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU ZVERENÉHO DO SPRÁVY 

MČ-DEVÍN. 

 

Zámer: Výška výdavkov na opravy havarijných stavov je odvodená od plánovaných 

príjmov rozpočtu. Najväčším plánovaným výdavkom na rok 2015 je oprava 

havarijného stavu ľavého krídla MŠ s cieľom vytvorenia novej triedy MŠ. Mestská 

časť už má právoplatné stavebné povolenie a prebieha proces verejného obstarania 

dodávateľa pre danú stavbu.  Pri ostatných položkách sa predpokladá inflačný nárast 

o 2 percentá. 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY:    145 797 EUR 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:             0 EUR 

---------------------------------------------------------------- 

CELKOVÉ VÝDAVKY:     145 797 EUR 

 

6. PROGRAM: ČINNOSŤ MŠ 

 

Zámer: Efektívne fungovanie MŠ so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti 

dieťaťa. Zatiaľ nepočítame s výraznejším nárastom v dôsledku vzniku druhej triedy 

MŠ.  

 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY:   60 152 EUR 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 

---------------------------------------------------------------- 

CELKOVÉ VÝDAVKY:   60 152 EUR 

 

 

7. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA 

 

Zámer: Plnenie záväzkov  v zmysle schváleného konsolidačného plánu. 



 

BEŽNÉ VÝDAVKY:    10 000 EUR 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:           0 EUR 

---------------------------------------------------------------- 

CELKOVÉ VÝDAVKY:    10 000 EUR 

 

 

ROKY 2015 a 2016. 

 

Pre rok 2016 sa počíta s inflačným nárastom na všetkých položkách o 2% v porovnaní 

s rokom 2015 a pre rok 2017 sa počíta s nárastom o 2% v porovnaní s rokom 2016.  

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Návrh na vyhlásenie VOS č. 12/2014 na krátkodobý prenájom voľných 

záhrad na dobu 5 rokov 

 
Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

Zodpovedný: Ing. Ľubica Kolková , starostka                                                                                                     

Spracovateľ: Ing. Marta Čermáková, ref. životného prostredia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uznesenie č. 6 

Návrh uznesenia 

 
 

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 30.01.2015 

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. 257/1-diel č. 7 s výmerou 226 m2 

1.2 parc. č. 265-diel č. 4 s výmerou 304 m2 

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

Mestskej časti Bratislava – Devín 

1.3 parc. č. 59/1-diel č. 1 s výmerou 245 m2 

1.4 parc. č. 59/2 s výmerou 23 m2 

1.5 parc. č. 66 s výmerou 15 m2 

1.6 parc. č. 67-diel č. 2 s výmerou 335 m2 

1.7 parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2 

1.8 parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2 

1.9 parc. č. 1336/1-diel č. 7 s výmerou 380 m2 

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

Mestskej časti Bratislava – Devín 

2. Doba nájmu - do 28.02.2021    



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. 2/2013 o určovaní 

nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej 

časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden 

rok     

5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.  

6. Ak viacerý uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje 

právo vybrať jedného alebo vyhlásiť ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia 

s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu sumu, alebo si 

vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného. 

7. 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. 

8. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 10 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu 

podľa podmienok vyplývajúcich z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej 

zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka 

bola  vyhodnotená ako druhá v poradí. 

9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet  nájmu  do podnájmu alebo 

inej dispozície tretej osobe bez  predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť 

obchodnú   

    verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie 

podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže, alebo  ochraňujúce záujmy MČ 

Bratislava – Devín. 

c)    m e n u j e  

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

1. člen ................................... 

2. člen ................................... 

3. člen ................................... 



d)   ž i a d a starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 

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

mestskej časti,  

14.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže. 

Dôvodová správa 
 

Mestská časť Bratislava – Devín ponúka vo forme obchodnej verejnej súťaže na  prenájom na 

dobu 5 rokov tieto parcely využiteľné ako záhrady: 

 

 

Por. č. 
Parc. č.  Druh poz. Výmera m2 

1. 59/1 diel č. 1 záhrada 245 

 59/2 chata 23 

2. 66 chata  15 

 67 diel č. 2 záhrada 335 

3. 143-diel č. 1 záhrada 313 

4. 146-diel č. 1 záhrada 359 

5. 257/1-diel č. 7 záhrada 226 

6. 265-diel č. 4 záhrada 304 

7. 1336/1 diel č. 7 vinice 380 

 

 

Všetko v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, č. 27, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe 

Mestskej časti Bratislava – Devín 

Podrobnosti sú uvedené v návrhu uznesenia. 

 
8.Rôzne 

 

 

9. Záver 

 



 


