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11. riadne zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Devín 
 

UZNESENIE 

č. 127- 136 /2012 

zo dňa 14.12.2012 
Program: 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, 

návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh rozpočtov na rok 2013, 2014 a 2015. 

Uzn. č. 127/2012 

3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2011 medzi veriteľov 

MČ Bratislava - Devín. 

Uzn. č. 128/2012 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2012 o 

miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín 

Uzn. č. 129/2012 

5.  Návrh ZÁSAD HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava - Devína s 

majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Devín 

Uzn. č. 130/2012 

6. Návrh na predĺženie nájmu časti Domu kultúry Devín využívanej spoločnosťou 

Slovak Telekom, a. s. za účelom prevádzky technologického zariadenia na šírenie 

signálu rádiotelefónnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa 

Uzn. č. 131/2012 

7.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v DK Devín 

Uzn. č. 132/2012 

8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

Uzn. č. 133/2012 

9.  Správa z kontroly - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

Uzn. č. 134/2012 

10.  Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devín na rok 2013 

Uzn. č. 135/2012 

11. Predloženie Správy z vládneho auditu č.57/NZ-03/2012. 

Uzn. č. 136/2012 

12.  Rôzne 

13.  Interpelácie 
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Návrh rozpočtov na rok 2013, 2014 a 2015. 

 

Uznesenie č. 127/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje Rozpočet na rok 2013 a strategické rozpočty na roky 2014 a 2015 

 

-  bez výhrad 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

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

Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2011 medzi veriteľov MČ 

Bratislava - Devín. 

 

Uznesenie č. 128/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

a) schvaľuje 

 

prerozdelenie čiastky 5148,0 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – 

Devín za rok 2011 a transfér z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy za predaj majetku medzi 12 

veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 30.11.2012 a to rovnakou sumou 429 €. 

 

b) ž i a d a 

 

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených 

na čiastočné uspokojovanie veriteľov MČ Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s 

jednotlivými veriteľmi a vinkulovať čiastku určenú pre spoločnosť BRNO TRUST a.s na 

účte MČ Bratislava – Devín až do času, kým nebude mestskej časti predložené právoplatné 

rozhodnutie súdu alebo iný vierohodný úradný doklad, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, 

na aký účet má byť dlh plnený. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2012 o 

miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín 

 

Uznesenie č. 129/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2012 o miestnych 

daniach na území mestskej časti Bratislava–Devín 

 

- bez zmien 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Návrh ZÁSAD HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava - Devína s 

majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Devín 

 

Uznesenie č. 130/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava – Devín a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Devín 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh na predĺženie nájmu časti Domu kultúry Devín využívanej spoločnosťou Slovak 

Telekom, a. s. za účelom prevádzky technologického zariadenia na šírenie signálu 

rádiotelefónnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa 

 

Uznesenie č. 131/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

schvaľuje 

 

predĺženie prenájmu 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 18 m2 

b) ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa od 1.1.2013 za nájomné 

predstavujúce sumu 1987,89 € do 31.12.2020 s tým, že ročná suma prenájmu bude 

každoročne valorizovaná o výšku oficiálnej miery inflácie vyhlásenej Slovenským 

štatistickým úradom. 

 

Ukladá 

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory so spoločnosťou Slovak Telekom. 

Termín: najneskôr do 31.12.2012 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v DK Devín 

 

Uznesenie č. 132/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
 
a)   s c h v a ľ u j e  
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v DK Devín 
 
b)    ž i a d a  
starostku, aby vyhlásila v deň schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 28.12.2012 
 
o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 



5 

 

 
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok: 
 

Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom častí objektu – nebytových priestorov – Domu 
kultúry Devín na Rytierskej ul. č. 1 zapísanom na LV č. 1744 v k.ú. Devín postaveného na 
pozemku parc. č. 716/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980 m2, zapísanom na LV č. 
1 v k. ú. Devín, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava - Devín..  
 
Doba nájmu - do 31.12.2017 
 
Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť:  

3.1 služby (napr. masér/ka, kozmetik/čka, kaderník/čka, opravy odevov/ krajčírska dieľňa...) 
3.2 kancelária 
3.3 sklad 

 

Poschodie Číslo 
miest. 

Veľkosť 
(m2) 

Súčasné využitie Možné využitie Zaradenie 

*) miestnosť s príslušenstvom (WC, sprcha) 
 
1. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle 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 pre dané 
využitie nižšia ako suma uvedená v tabuľke: 

 

priestory pre služby 17 € (512,14 Sk)/1m2/1rok 

 

5. Prenajímateľ každú ponuku vyhodnotí pridelením bodov podľa nasledujúcich pravidiel: 

a) maximálny počet bodov je 100 

b) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.1 je 60 bodov  
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c) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.2 a 3.3 je 40 bodov  

d) za najvyššiu ponúknutú cenu nájmu je 40 bodov 

e) počet bodov za každú nižšiu cenu nájmu je vypočítaný podľa vzorca:  

počet bodov = 40 / najvyššia cena * ponúknutá cena nájmu. 

f) ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov bude označená ako víťazná.  

6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi 

vo výške 3 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti 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. Súťažiaci prijíma podmienku hradiť vyhlasovateľovi počas trvania nájomného vzťahu náklady spojené s 
užívaním spoločných priestorov a náklady za spotrebu energie v prenajatých priestoroch v celkovej 

paušálnej výške 30,- € mesačne. 
 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 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 Mestskej  časti Bratislava – 

Devín. 

c)    m e n u j e  

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

1. člen Pavol Murín 

2. člen Peter Distler 

3. člen Igor Prieložný 

d)   ž i a d a 

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 

1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,  

2.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazmi súťaže. 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

 

Uznesenie č. 133/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

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

 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 

 

 

Správa z kontroly - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

 

Uznesenie č. 134/2012 
zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín 

 

žiada starostku 

 

prijať opatrenia na kontrolou zistené nedostatky s termínom a zodpovednosťou 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Prítomní: 5         Áno: 5                   Nie: 0                           Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0    
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Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devín na rok 2013 

 

Uznesenie č. 135/2012 

zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 

schvaľuje 

 

termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, 

Kremeľská 39, ktoré sa budú konať vo veľkej sále miestneho úradu v čase o 18:00 hod. na rok 

2013 nasledovne: 

11. február 2013 

22. apríl 2013 

17. jún 2013 

16. september 2013 

11. november 2013 

9. december 2013 

 

Uznesenie bolo prijaté 

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

 

 

 

Predloženie Správy z vládneho auditu č.57/NZ-03/2012. 

 

Uznesenie č. 136/2012 

zo dňa 14.12.2012 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

 

a) berie na vedomie 

Správu z vládneho auditu č. 57/NZ-03/2012 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 17.12.2012 

 

 

 

       Ing. Ľubica Kolková  

      starostka mestskej časti Bratislava-Devín 


