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

IČO 603 422

Bratislava, 19.04.2012

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 23.04.2012 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Devín

Program:

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín
3. Správa z kontroly - tvorba a použitie sociálneho fondu
4. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
5. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v k. ú. Devín
6. Informácia o projekte Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG)
7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012
9. Návrh na odpustenie časti nájomného za prenájom časti záhrady parc.č. 235, o výmere 197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1, o

výmere 180m2
10. Rôzne
11. Interpelácie

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 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva -
určenie zapisovateľa, 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 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka miestneho

úradu MČ Bratislava – Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Marta Kurtová sekretariát

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín
A. berie na vedomie
Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Kataríny Čambalovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
B. vyhlasuje
Podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Petra
Vitteka za poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín
C. konštatuje že,
Zložil zákonom prepísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom
D. volí
Poslanca za predsedu športovej komisie mládeže a športu
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mgr. Katarína Čambalová, bytom Rímska 8, 841 10 Bratislava bola v komunálnych voľbách v novembri 2010 riadne zvolená ako
kandidát koalície SMER-SD, Prosperita Slovenska, Strana zelených Slovenska, Občianski kandidáti  s počtom platných hlasov
216. Poslankyňa Mgr. Katarína Čambalová sa listom zaevidovaným dňa 13.04.2012 pod č. 581/2012 vzdala mandátu poslankyne
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín ku dňu 13.04.2012.
Týmto sa naplnila skutková podstata zániku poslaneckého mandátu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni v
miestnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási miestne zastupiteľstvo do 15
dní po tom, čo sa uprázdni mandát.
Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 27.11.2010 do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín uvedených
v zápisnici miestnej volebnej komisie vyplýva, že najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí získal náhradník:
1. Jaroslav Proft, PaedDr., 46-ročný, bytom Brigádnická 10, 841 10 Bratislava, štátny zamestnanec, koalícia SMER-SD, Prosperita
Slovenska, Strana zelených Slovenska, Občianski kandidáti  s počtom platných hlasov 207.
Po oslovení v zmysle zákona sa pán Jaroslav Proft PaedDr.  písomne vzdal mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Devín
2. Zdenka Janotová, 55-ročna, bytom Hutnícka 1, 841 10 Bratislava, riaditeľka MŠ, koalícia SMER-SD, Prosperita Slovenska, Strana
zelených Slovenska, Občianski kandidáti  s počtom platných hlasov 203.
Po oslovení v zmysle zákona sa pani Zdenka Janotová   písomne vzdala mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Devín 3.  Zuzana Hanzlovičová, 45-ročna, bytom Slovanské nábrežie 10, 841 10 Bratislava, učiteľka, Nezávislé Fórum  s
počtom platných hlasov 179.
Po oslovení v zmysle zákona sa pani Zuzana Hanzlovičová písomne    vzdala mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Devín4. Gabriel Drobniak Ing. arch., 50-ročný, bytom Devín 4283, 841 10 Bratislava, architekt, koalícia SMER-SD,
Prosperita Slovenska, Strana zelených Slovenska, Občianski kandidáti  s počtom platných hlasov 177.Po oslovení v zmysle zákona sa
pán Gabriel Drobniak Ing. arch  písomne vzdal mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín
5. Peter Vittek, 55-ročný, bytom Mládežnícka 20, 841 10 Bratislava, podnikateľ, koalícia SMER-SD, Prosperita Slovenska, Strana
zelených Slovenska, Občianski kandidáti  s počtom platných hlasov 169.
Po oslovení v zmysle zákona  pán Peter Vittek, písomne potvrdil, že prijíma mandát poslanca miestneho zastupiteľstva a požiadal, aby
mohol zložiť sľub na riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 23.04.2012.

Prílohy
1. Zapisnica.pdf
2. Proft.pdf
3. Janotova.pdf
4. Hanz.pdf
5. Drob.pdf
6. Vit.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

3. Správa z kontroly - tvorba a použitie sociálneho fondu

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Alžbeta Kaňová Hlavná kontrolórka Hlavný kontrolór

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 splniť prijaté opatrenia na nápravu kontrolou zistených nedostatkov.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Alžbeta  Kaňová
miestna kontrolórka
m.č. Bratislava- Devín
 
 

S P R Á V A   Z    K O N T R O L Y
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Podnet  na vykonanie kontroly :   Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2012
Kontrolovaný subjekt :                  Miestny úrad Bratislava - Devín
Zodpovednosť za subjekt :            Ing. Ľubica Kolková - starostka mestskej časti
Účel  kontroly  :                              Tvorba a použitie sociálneho fondu
Kontrolované obdobie :                  Rok 2011
Kontrolu vykonala :                       Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly :                    Február - marec 2012
 
 
V súlade s ,, Plánom kontrolnej činnosti " na I. polrok 2012 bola vykonaná kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu.
Kontrola bola schválená na riadnom zasadnutí MZ  dňa 14.11.2011 uznesením č. 49/2011.
 
 
Platné predpisy :
                              Zákon o sociálnom fonde č. 152/1994 Zb. a o zmene  a doplnení
                              zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z prijmov...
                              Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z....
                              Zákon o finančnej kontrole č. 502/2001 Z.z.
                              Kolektívna zmluva a Dodatky č.1 a2.
 
 
 

I. Tvorba fondu - § 3
(1) Fond sa tvorí ako úhrn
a) povinného prídelu vo výške 0.6% až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 citujem :
,, Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za kalendárny rok.
Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za
príslušný kalendárny mesiac ...
 
Kontrolné zistenia :
Mestská časť Bratislava- Devín tvorí povinne fond vo výške 1 % z hrubých miezd zamestnancov MÚ.
Mestská časť ročné zúčtovanie prídelu do fondu § 3 nerobí.
 
 
 

II. Tvorba fondu a čerpanie fondu - § 6
1) sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
- tvorba sa vedie na samostatnom analytickom účte fondu
Za rok 2011 celková tvorba fondu : 1 258,82  EUR
 
Kontrolné zistenia :
Mestská časť Bratislava- Devín je v nútenej správe  a preto v banke osobitný účet fondu nemôže mať.
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2) Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných
termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý
kalendárny mesiac.
Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dohodnutom dni na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca
kalendárneho mesiaca.
 
Kontrolné  zistenia :
Kontrolou účtu  221 010 - SF som zistila, že za mesiac november 2011 nebola naúčtovaná tvorba  v sume  119,00 EUR.
 
Vyjadrenie : pri preúčtovaní prostriedkov došlo k nesprávnemu zaúčtovaniu dátumu účtovného
        - prijaté opatrenie
 
 
 

III. Použitie fondu - § 7
1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na :  stravovanie, dopravu,
kultúru a šport, rekreácie a služby, zdravotnú starostlivosť ,sociálnu výpomoc ,starostlivosť o zamestnancov...
 
Kontrolné zistenia :
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na stravovanie 0,20 centov na jednu stravnú poukážku.
Pracovníčkam MŠ (okrem p. Bédiovej) zamestnávateľ neposkytuje príspevok na stravu.
 
Vyjadrenie : aktualizácia Kolektívnej
       - prijaté opatrenie
 
 
 
Poč. stav fondu              385,41  EUR                      Stravné príspevok  560,20 ( 2 801 x 0,20)
 
Tvorba SF                   1 258,82  EUR                     TESCO poukážky 940,00 EUR
 
 
 
Príjem spolu :            1 644,23 EUR                      Výdavky spolu : 1 500,20
 
Zostatok SF                  144,36  EUR
 
 
 
Na bankovom účte  221 010  Sociálny fond je zostatok  144,36 EUR
Rozdiel ( poč. stav a tvorba ) po odpočítaní výdavkov je 0,33 centov.
 
Vyjadrenie : vzniknutý rozdiel bude odstránený  opravou
                - prijaté opatrenie
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Z á v e r
 
 
 
Kontrolou  boli zistené nedostatky konkretizované v texte .
Písomné vyjadrenia,  vysvetlivky boli predložené v termíne.
Súčasťou vyjadrení boli aj predložené  opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 
Kontrolné zistenia boli predložené starostke - MČ dňa  20.03.2012
 
 
Kontrolu vykonala : Alžbeta Kaňová
V Bratislave dňa  20.03.2012
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

4. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. arch. Patrik Martin referát OŽP MČ BA - Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   schvaľuje
 
prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín,
 

1.) parc.č. 1217, záhrady, o výmere 418m2 pre p. PhDr Alenu Vičíkovú, bytom Adámiho 8, 841 05 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby nájmu
 

2.) parc.č. 2038, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25m2, a parc.č. 2039, záhrady, o výmere 585m2 pre p. Juraja Lehotského,
bytom Líščie údolie 12, 841 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu zmeny nájomcu zo starého otca na vnuka
 
za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava –  Devín,
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a
 

3.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15m2 a časť parc.č. 67, záhrady, o výmere 335m2 pre p. Patrika Martina, bytom
Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava,
 

za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej súťaži vo výške 0,80 Euro/m2 za rok (pozemok pod chatou) a 0,40 Euro/m2 za rok
(pozemok záhrady),
 
na dobu určitú – do 31.12.2016, na záhradkárske a rekreačné účely.
 
b)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o nájme pozemku v zmysle podstatných
náležitostí schválených v bode a) a s podmienkou možnej aktualizácie výšky nájomného počas nájomného vzťahu v prípade zmeny
výšky nájomného na základe VZN  č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

K bodu 1.)
Pani PhDr. Alena Vičíková požiadala listom zo dňa 13.02.2012, č.j.: 259/2012 o predĺženie zmluvy o nájme časti pozemku parc.č.
1217, záhrady, o výmere 418m2 zvereného Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. Pozemok
sa nachádza nad Slovanským nábrežím pri vstupe do zastaveného územia mestskej časti. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný
osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So žiadateľkou bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku.
 
K bodu 2.)
Pán Ing.arch. Milan Hlatký požiadal listom zo dňa 05.03.2012, č.j.: 336/2012 o prevedenie prenájmu záhrady na pozemku parc.č.
2038, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25m2 a parc.č. 2039, záhrady, o výmere 585m2 v správe Mestskej časti Bratislava
– Devín z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu na svojho vnuka Juraja Lehotského, ktorý prejavil o prenájom záhrady záujem
listom zo dňa 05.03.2012, č.j.: 337/2012. Pán Juraj Lehotský preukázal príbuzenský vzťah rodnými listami. Zámer bol zverejnený ako
prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So žiadateľom bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku.
 
K bodu 3.)
Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Devín z 13.02.2012 sa v priebehu februára 2012 uskutočnila
obchodná verejná súťaž na prenájom dvoch pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely, parc.č. 66  a časť parc.č. 67
a časť parc.č. 235 a časť parc.č. 237/1. Do súťaže bol zaslaný 1 návrh cenovej ponuky na prenájom. S uchádzačom bude uzatvorená
zmluva o nájme pozemku.
 
 

Prílohy
1. Prenajom zahr_Vicikova.jpg
2. Prenajom zahr_Lehotsky.jpg
3. Prenajom zahr_Martin.jpg
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

5. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v k. ú. Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. arch. Patrik Martin referát OŽP MČ BA - Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   schvaľuje
 
prenájom nehnuteľností v k. ú. Devín,
 

1.) parc.č. 1241/32, trvalé trávnaté porasty, o výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávnaté porasty, o výmere 240m2 pre p.
Jaroslava Jančeka, bytom Priibišova 39, 841 05 Bratislava a Jeanette Zimkovú, bytom Adámiho 22, 841 05 Bratislava, ako prípad
hodný osobitného zreteľa - z dôvodu zosúladenia stavby rodinného domu s Územným plánom hl.m. SR Bratislavy, na záhradkárske
a rekreačné účely, na dobu určitú – do 31.12.2016,
 

2.) parc.č. 1204/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59m2 pre p. Ing. Petra Halásza, bytom Muránska 4, 841 10 Bratislava, ako
prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu stavby rodinného domu na priľahlom pozemku v jeho vlastníctve bez priameho napojenia
na verejnú komunikáciu, na účely zriadenia príjazdovej komunikácie a napojenia priľahlého pozemku na inžinierske siete, na dobu
určitú – do 31.12.2016
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3.) časť objektu postavenom na pozemku parc. č. 1029/1, nachádzajúci sa na Kozičovej ul. č. 24 (súp. č. 993), o výmere 20m2 pre
p. Zuzanu Bachorikovú, bytom Kremeľská 13, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu krátkodobého
prenájmu nehnuteľnosti, na skladovacie účely, na dobu určitú – do 31.12.2012
 
za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava –  Devín
 
b)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o nájme pozemku v zmysle podstatných
náležitostí schválených v bode a) a s podmienkou možnej aktualizácie výšky nájomného počas nájomného vzťahu v prípade zmeny
výšky nájomného na základe VZN  č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

K bodu 1.)
Pán Jaroslav Janček a pani Jeanette Zimková požiadali listom zo dňa 09.02.2012, č.j.: 225/2012 o prenájom pozemku parc.č. 1508/4,
o výmere 288m2, na záhradkárske a rekreačné účely, z dôvodu stavby rodinného domu na susedných pozemkoch parc.č. 1507/1 a
1508/3 a splnenia požiadavky minimálnej výmery pozemku pre stavbu rodinného domu podľa platného Územného plánu hl.m. SR
Bratislavy pre lokalitu Dolné Koruny. Predmetný pozemok nie je priamo prístupný z verejnej komunikácie.
Pozemok nie je vedený v registri C na Katastrálnom úrade v Bratislave, v registri E ho tvoria dva pozemky - parc.č. 1241/32, trvalé
trávnaté porasty, o výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávnaté porasty, o výmere 240m2, ktoré sú vo vlastníctve hl.m. SR
Bratislavy a v správe MČ Bratislava – Devín. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So
žiadateľmi bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku.
 
K bodu 2.)
Pán Ing. Peter Halász požiadal listom zo dňa 27.03.2012, č.j.: 489/2012 o prenájom časti  pozemku parc.č. 1204/18, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 59m2, zvereného Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, na účely
príjazdovej komunikácie k stavbe rodinného domu na priľahlom pozemku v jeho vlastníctve. Predmetný pozemok tvorí areál školy.
Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So žiadateľom bude uzatvorená zmluva o nájme
pozemku.
 
K bodu 3.)
Pani Bachoriková požiadala o krátkodobý prenájom skladovacích priestorov v objekte postavenom na pozemku parc. č. 1029/1,
nachádzajúcom sa na Kozičovej ul. č. 24 (súp. č. 993), o výmere 20m2 v správe Mestskej časti Bratislava – Devín, z dôvodu
sťahovania ateliéru. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So žiadateľkou bude uzatvorená
zmluva o nájme nebytových priestorov.
 
 

Prílohy
1. Prenajom iny_Jancek.jpg
2. Prenajom iny_Halasz.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

6. Informácia o projekte Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG)

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. arch. Patrik Martin referát OŽP MČ BA - Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu
 
berie na vedomie
 
informáciu o projekte Sandbersko-pajštúnského geoparku (SAPAG) a súhlasí
s účasťou v projekte.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:
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Predmetom materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín je informácia Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ) v Bratislave ohľadne projektu geologickej úlohy č. 10 11 Sandbersko – pajštúnsky geopark
(SAPAG). Projekt bol schválený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) dňa 27. 6. 2011 a jeho realizácia je
plánovaná do 31. 12. 2013.
 
Pod geoparkom (v zmysle medzinárodnej definície UNESCO) sa rozumie územie s určitým počtom geologických lokalít (geotopov)
zvláštneho významu z hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, estetickej príťažlivosti a výchovnej hodnoty. Lokality sú
prezentované v závislosti od regiónu, geologickej histórie a procesov, ktoré ich formovali. Geoparky nezahŕňajú iba striktne
geologickú náplň, ale aj významné geomorfologické (krajinotvorné), montanistické (banícke), kultúrne a historické objekty, ktoré
komplexne vykresľujú dané územie pre geoturistické účely.
 
Základným koncepčným dokumentom v oblasti zriaďovania geoparkov na Slovensku je Koncepcia geoparkov SR, schválená
uznesením Vlády SR č. 740 z 15. 10. 2008, kde sa predpokladá zriaďovanie ďalších geoparkov a navrhuje sa systém ich trvalo
udržateľného fungovania v národnej sieti geoparkov. Projekt v zmysle koncepcie ráta so zriadením geoparku aj v širšom okolí
Bratislavy. Atraktivita územia je primárne daná veľmi pestrou geologickou stavbou na malom území, ktorej výsledkom sú rozmanité
formy reliéfu v juhozápadnej časti Slovenska. Navyše je predmetný región súčasťou chránených krajinných oblastí Malé Karpaty
a Záhorie. Územie má dobre vybudovanú turistickú infraštruktúru (sieť chodníkov, cyklotrás, ubytovacie a stravovacie možnosti
a pod.) a vzhľadom na blízkosť metropoly Slovenska a malú vzdialenosť od okolitých krajín (Rakúsko, Maďarsko, Česko) je turisticky
veľmi známe a navštevované.
 
Ciele projektu:
- vybudovanie geoparku v dvoch prepojených oblastiach – Devínska Kobyla (Sandberg) a Prepadlé - oblasť Marianka, Borinka, Lozorno
(Pajštún),
- hlavný výstup: informačné panely; knižný sprievodca geoparkom s geologickou mapou v mierke 1: 25 000, interaktívne CD,
informačné brožúry a letáky, webová stránka.
 
Mestská časť Bratislava - Devín, vzhľadom na bohatú históriu nielen ako jedno z najstarších sídiel na Slovensku, ktoré sa spomína
v písomných materiáloch už v roku 864 pod názvom Dowina, má aj bohatú a v regióne výnimočnú geologickú históriu nielen v podobe
devínskeho hradného brala nad sútokom Moravy a Dunaja, ale aj v katastri obce – na juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly.
Lokalita Devín je tak častým bodom exkurzií geovedných odborníkov takmer všetkých domácich a medzinárodných geologických
podujatí a praktickým študijným objektom poslucháčov geológie na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského.  
 
V rámci realizácie jedného z hlavných výstupov geoparku – informačných panelov je Devín jedným z kľúčových miest, nakoľko tu
sú geologické fenomény sústredené na malej ploche v prezentovateľnej podobe. Ide napr. o pestrú geologickú skladbu devínskeho
hradného vrchu, opustené kameňolomy vo svahu Devínskej Kobyly, alebo odkryvy hornín pozdĺž Devínskej cesty a cesty smerom
na Devínsku Novú Ves. Cieľom zaradenia lokality do geoparku je medializácia a teda aj záchrana týchto geologických objektov  pred
prípadným zastavaním, neuváženou sanáciou, zánikom.
ŠGÚDŠ chce preto v úzkej súčinnosti s mestskou časťou (ďalej MČ) umiestniť dve až tri informačné tabule s odborným turisticko
– informačným obsahom o opisovaných významných lokalitách (geológia devínskeho hradného brala, geológia lomu „Geologické
múzeum“  - hneď za obcou, pri ceste smerom na Devínsku Novú Ves, prípadne geológia západného svahu Devínskej Kobyly  s opisom
ich geologickej pozície, zloženia, veku a nálezov skamenelín (fosílií), krasovými javmi).
V prípade schválenia mestskou časťou umiestnenie panelov by bolo prispôsobené požiadavkám MČ tak, aby informačné tabule
boli súčasťou intravilánu MČ na mieste, ktoré bude verejne prístupné, navštevované a nebude prekážať pri iných aktivitách. Podľa
možnosti by tabule mali byť umiestnené priamo pri opisovanej lokalite, spresnenie by bolo až po návšteve konkrétnych miest.    
                
               Ekonomické zhodnotenie:
- finančné náklady na projekt a realizáciu informačných panelov sú zabezpečené z
   rozpočtu geologickej úlohy;
- zo strany MČ Bratislava - Devín nevzniknú pre prípravu a realizáciu projektu žiadne  
   finančné náklady;
- rozmery, dizajn a použitý materiál na výrobu informačných panelov budú špecifikované po uzavretí celkového počtu panelov (aj na
iných lokalitách geoparku);
 
Ďalšie náležitosti by boli obsahom zmluvnej dohody medzi zhotoviteľom (ŠGÚDŠ) a užívateľom (MČ, obec, iný subjekt), ktoré by
obsahovali napr.:
- informačný panel / panely by po inštalácii boli bezodplatne odovzdané MČ, obci, prípadne iným subjektom, ktoré by sa následne
starali o ich minimálnu údržbu (napr. kosenie trávy v blízkom okolí, odburinenie, menšie opravy a nátery);
- v prípade rozsiahlejšieho poškodenia obsahovej časti panelu by táto časť bola vymenená na náklady zhotoviteľa, o ostatné výmeny
častí panelu (napr. rám a stojky) by sa postaral užívateľ;
- do obsahovej časti panelu by bolo možné umiestniť okrem loga geoparku a ŠGÚDŠ aj logo MČ, obce, prípadne iného subjektu, ktorý
by prevzal panely do užívania;
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- v prípade umiestnenia drobnej reklamy na informačný panel by časť nákladov na výrobu a inštaláciu panela hradil reklamný partner.
 
 

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

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. arch. Patrik Martin Referát OŽP MČ BA - Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   s c h v a ľ u j e
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
 
b)    ž i a d a
 
starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlásila v termíne do 5 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do
20.05.2012 podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:
 
1.       Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely

časť parc.č. 235, záhrady, o výmere 197m2 a časť parc.č. 237/1, záhrady, o výmere 180m2,
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2.       Súťažiaci   sú   povinní   pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3
EURO, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devín.
3.       Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné
účely, ktorá nesmie byť nižšia ako výška nájomného stanovená VZN č. 3/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti  Bratislava – Devín,  ktorá je 0,35 €/1m2/1rok.
4.       Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov je celková ponúknutá výška nájomného.
5.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
6.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu
súťažného návrhu.
7.       Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu určitú - do 31.12.2016.
8.       Súťažiaci prijíma  podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe
zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava - Devín, ktoré stanoví  sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností.
9.       Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať  predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
10.   Súťažiaci prijíma podmienku zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu vyplývajúceho z príslušných VZN hl.m. SR
Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
11.   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 obchodnej verejnej súťaže v zložení:
-         
-         
-         
 
d)   ž i a d a
 
starostku zabezpečiť následne po skončení obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu zmluvy o nájme pozemkov s víťazom
súťaže.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predkladáme návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
za podmienok uvedených v návrhu uznesenia.
 

Obchodná verejná súťaž sa bude týkať záhrady na časti pozemkov parc.č. 235, záhrady, o výmere 197m2 a parc.č. 237/1, záhrady, o
výmere 180m2, o ktorú v predchádzajúcej súťaži neprejavil nikto záujem.

Prílohy
1. OVS8_235.jpg
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

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
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012
 
-          bez pripomienok
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín
 
č. 1/2012
 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok
2012.
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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 a  § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
 
§ 1
Úvodné ustanovenie
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie  určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2012.
 
§ 2
Vymedzenie pojmov
 
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1.  Dotácia na mzdy – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu  výdavkov definovaných
     Ministerstvom financií SR v ekonomickej  klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
     610 -  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
     620 - poistné a príspevok do poisťovní.
2.  Dotácia na prevádzku – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov definovaných
     Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
     630 - tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie).
        
 
 
 
§ 3
Výška dotácie
 
Výška minimálnej dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy na rok 2012 sa určuje v sume  2 627,1 EUR.
 
§ 4
Záverečné ustanovenia
 
1.  Toto    všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej časti    
     Bratislava – Devín dňa 24.04.2012 uznesením č.
 
2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava
– Devín.
 
 
 
                                                                                                                Ing. Ľubica Kolková
                                                                                                 starostka Mestskej časti Bratislava - Devín
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
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MČ Bratislava – Devín na základe § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určí všeobecne záväzným nariadením výšku
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na príslušný
kalendárny rok. Podkladom pre výpočet príspevku na žiaka na rok 2012 bol rozpočet MČ Bratislava – Devín pre Materskú školu na
rok 2012 schválený uznesením č.55/2011 z 15.12.2011 a počet detí, ktoré sú evidované v materskej škole  k 15.9.2011 t.j. 19 detí.
Príspevok na mzdové náklady činní  1851,1€ na dieťa a na prevádzkové náklady predstavuje sume 776 € na dieťa. Celkový príspevok
je teda 2627,1 € na dieťa navštevujúce materskú školu.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 7. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 23.04.2012

9. Návrh na odpustenie časti nájomného za prenájom časti záhrady parc.č.
235, o výmere 197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1, o výmere 180m2

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

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
 

odpustenie časti nájomného predstavujúce 80% z dlžnej sumy t. j. 232€ za prenájom časti záhrady parc.č. 235,  o výmere 197m2

a časti záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2  pani Melišovej za roky 2010 a 2011.
 
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť administratívne vykonanie odpustenia časti nájomného.
 
Termín: najneskôr do 31.5.2012
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 20.02.2012 bola na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Devín doručená žiadosť pani Melišovej o odpusteneie nájomného
vo výške 290 € za časti záhrady parc.č. 235,  o výmere 197m2 a časti záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2, ktoré mala prenajaté
v období od 2010 do 2011. V žiadosti uvádza, že po prenajatí záhrady zistila, že je záhrada ťažko dostupná a nebola schopná ju
využívať. Jedná sa o matku, ktorá sa stará o syna s Dawnovým syndrómom, žije sama v podnájme a poberá len sociálne dávky.
Nemajúc dostatočné právne vedomie, nevypovedala zmluvu o prenájme, lebo predpokladala, že ak záhradu nevyužíva a nedostáva
žiadne šeky, nemusí za ňu platiť. Nakoľko sa jedná o osobu, ktorá má obmedzené príjmy a je otázne, či vymáhanie dlžného
nájomného by nespôsobilo nemožnosť riadne sa starať o postihnuté dieťa navrhujeme, aby jej bolo odpustené nájomné vo výške 80%
z dlžnej sumy t. j. 232€.


