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

IČO 603 422

Bratislava, 27.06.2012

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2012 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. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011
3. Protokol z kontroly II. polrok 2011, kontrola príjmov a výdavkov za II. polrok 2011
4. Návrh na prenájom skúšobne v DK Bratislava - Devín ako prípad hodný osobitého zreteľa
5. Návrh na krátkodobý opakovaný prenájom veľkej sály v DK Bratislava - Devín Martinovi Rucelovi prevádzkovateľovi kina ako

prípad hodný osobitého zreteľa
6. Návrh na odpustenie dĺžnej sumy za nájom Domu kultúry za II. polrok 2011 a január až apríl 2012
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, podávania alebo

požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín o poskytovaní sociálnych služieb
9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
10. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely podľa výsledku obchodnej verejnej

súťaže
11. Návrh na predĺženie nájmu časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24 využívanej ako stolárska dielňa ako prípad hodný

osobitého zreteľa
12. Informácia o rozhodnutí súdu v prospech žalobcu JUDr. Igora Baba
13. Návrh na odpredaj pozemku v kat. území Devín, parc.č. 1204/27 o výmere 30 m2
14. Návrh na odpredaj pozemku v kat. území Devín, parc.č. 1204/26 o výmere 29 m2
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných priestorov v DK Devín do konca roka 2012
16. Rôzne
17. 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 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

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 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2011

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
ARISAN, s.r.o.

Spracovatelia:

Meno Funkcia
ARISAN, s.r.o.

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

1. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín

 
schvaľuje
 
I.1   ZÁVEREČNÝ ÚČET MČ Bratislava – Devín a celoročné hospodárenie za rok 2011 podľa ustanovenia § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
a)      bez výhrad,
b)      s výhradami.
 
I.2   Použitie rozpočtového prebytku za rok 2011 v sume 4 678 EUR v zákonom stanovenom limite tvorby rezervného fondu – 10% t. j.
467 EUR a 90 % na zníženie záväzkov Mestskej časti Devín v súlade s ustanovením § 19 ods. 22 zákona 4 211 EUR.
 

1. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
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2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2011
 

3. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

Stanovisko núteného správcu k záverečnému účtu za rok 2011

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie za príslušný
kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

1. Rozbor hospodárenia Mestskej časti Devín za rok 2011

Rozbor hospodárenia Mestskej časti Devín za rok 2011 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej priebežnej kontroly a informovanosti
o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Devín a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu Mestskej časti - Devín.
Rozpočet Mestskej časti - Devín na rok 2011 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia:

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a ostatné súvisiace právne normy.

Z hľadiska metodickej správnosti rozpočet na rok 2011 rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu pre rok 2011 v zmysle opatrenia MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa  ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
 
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného
účtu obce.
 
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení nesk. predpisov. Pri overení účtovnej závierky audítorom overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných finančných
zdrojov financovania.
 
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú
situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom
pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s
verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie.
Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečenia základných činností obec zabezpečovala aj
pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce.
 
Záverečný účet za rok 2011 obsahuje:
 

I. Hodnotenie o plnení rozpočtu MČ Devín za obdobie roka 2011
II. Rozbor rozpočtového hospodárenie obce za rok 2011
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
IV. Návrh uznesení

 
Kompletné znenie záverečného účtu, ktoré sa bude prejednávať, s opravami po pripomienkach audítora je v prílohe
"Zaverecny_ucet_2011-opraveny_dna_27.6.2012.rtf".
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Prílohy
1. Zaverecny_ucet_2011.doc
2. prijmy_2011.pdf
3. vydavky2011.pdf
4. suvaha_vnutro.pdf
5. suvaha_vnutro2.pdf
6. vzas_vnutro.pdf
7. Zaverecny_ucet_2011-opraveny_dna_27.6.2012.rtf
8. prehlad_zmien.rtf
9. zdovodnenie_mensieho_rozpoctoveho_prebytku.rtf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

3. Protokol z kontroly II. polrok 2011, kontrola
príjmov a výdavkov za II. polrok 2011

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová hlavná kontrolórka

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín
 
žiada starostku
prijať opatrenia na kontrolou zistené nedostatky.
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Alžbeta  Kaňová
hlavná kontrolórka
Bratislava – Devín
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                              P R O T O K O L       Z     K O N T R O L Y
 
 
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:                                 Kontrola príjmov a výdavkov
Kontrolované obdobie:                   II. polrok 2011
Kontrolu vykonala:                          Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly:                       Apríl – Máj 2012
 
 
V súlade s  ,,Plánom  kontrolnej činnosti na I. polrok 2012  bola vykonaná kontrola faktúr, pokladničných, bankových , peňažné
prostriedky v hotovosti a účtovných dokladov.
 
Platné predpisy :   Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov ...
                                Zákon o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z.
                                Zákon č. 311/2001 Z.z. - ZP
                                Zákon o finančnej kontrole č. 502/2001 Z.z.
                                Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 
Vnútorná – interná smernica na vedenie účtovníctva,obeh dokladov , evidencie majetku a vykonanie inventarizácie
majetku mi nebola napriek upozorneniam adítora a kontrolórky  predložená do 31.12.2011.

I. Fakturácia :
Kniha došlých  a odoslaných faktúr / dodávateľské a odberateľské faktúry / - vedená na počítači.   Údaje podľa
predtlače sú všetky vyplnené.
 
Chýbajú faktúry por.č. 185,362,363,364,365,366    - žiadam predložiť.
 
- za  kontrolované obdobie II. polrok  2011 je evidovaných         217 faktúr – dodávateľské faktúry
                                                                                                          7 faktúr - odberateľské
- za rok 2011 boli zaevidované dodávateľské faktúry celkom     389 faktúr
- priemer na deň necelé 2 faktúry                                                     
                 

II. Faktúry
1. Fa č. 177 / 18.07.2011  MESSER s.r.o nájom za fľaše  suma  25,92 EUR
Fa č. 211/  18.08.2011  MESSER    -,, -                          suma  26,78  EUR
Fa č. 234/  20.09.2011  MESSER     -,, -                         suma  26,78  EUR
Kontrolné zistenie                                                                       
- nájom za oceľové fľaše nie je zdokladovaný ,kto ich prevzal a načo sa používajú
- výdavok je nepreukázateľný
Nedodržanie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5 ods. 1 a 2 .  
2.Fa č. 199/19.07.2011 Mountfield,             suma      985,50  EUR
Kontrolné zistenie :
- chýba inv.číslo zaradenie do majetku obce
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- chýba kto kosačku prevzal                                     
3.Fa č. 219/ 15.08.2011 Školská jedáleň   suma    1 629,81  EUR
- stravné deti a zamestnanci MŠ za 03-06/ 2011
Kontrolné zistenie :
- chýba zoznam detí a zamestnancov – za prevzatú stravu
- nie je uvedená stravná jednotka
- nie je poskytnutý príspevok za SF                                 
– výdavok je nepreukázateľný
4. Fa č.224/ 23.08.2011 Profis  spol.s.r.o.     suma   220,69 EUR   
 - kontrola hasiacich prístrojov
Kontrolné zistenie :
 - zaplatená vysoká čiastka za cestovné  24, 00 EUR
 - ako bola vyberaná firma , ktorá ma sídlo v Holíči
 - žiadam zdôvodniť
Stanovisko Ing. Radovej  :
Firma má oprávnenie na kontrolu všetkých typov hasiacich prístrojov v MČ,kontrolu vykonáva niekoľko rokov.
5.Fa č. 244 /05.10.2011 EDENRED s. r.o     suma  3 300,00 EUR
6.Fa č. 245 /11.10.2011 Rozhlas.a tel.spol.   suma     222,96 EUR
Kontrolné zistenie :
- u oboch faktúr nie je ako doklad priložená originál faktúry   - vyžiadať a predložiť
- nie je zdokladované prevzatie  1 000 ks stravných poukážok
 - výdavok je nepreukázateľný
7.Fa č. 257/17.10.2011 ZSE –elektrina     suma     274,04  EUR
Kontrolné zistenie :
 - predložiť stanovisko zodpovedného pracovníka a stavebného dozoru, aké konkrétne práce sa       robili na objekte Hradná 2
v čase od 22.03.2011 – 12.09.2011
- vysoká čiastka za elektrinu
- stavba bola pozastavená
Vyjadrenie pracovníčky : Spotreba el.energie  zahŕňa aj spotrebu v kolkárni, kde majú pracovisko pracovníci zelene.
8. Fa č. 272/09.11.2011  AUDIT ALLIANCE s.r.o.   suma 1 440,00  EUR
Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2010 cit.: ,, Čl. III .bod 2.
- audit sa uskutoční u odberateľa ....
- termín ukončenia a odovzdania správy audítora je 10.06.2011
Kontrolné zistenie :
Mal byť vypracovaný dodatok k zmluve.
Správa audítora bola predložená až v mesiaci október 2011.
Nedodržanie Čl .III. bod 2
9. Fa č. 276/ 23.10.2011  Arisan ,s.r.o.   suma   1 080,00 EUR
Kontrolné zistenie :
Na faktúrach predkladaných na úhradu MÚ chýba podpis vyhotoviteľa.
V zmysle Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb Čl.I. bod 2 cit.: ,,
- pís. c) vedenie evidencie a inventarizácia hmotného a nehmotného majetku  
- pís. i) príprava a spracovanie rozpočtu, vrátane prípravy a evidencie rozpočtových opatrení, vypracúva správy o plnení rozpočtu
za štvrťrok kalendárneho roka“.  
Čl. III. bod 2 cit. :,,Poskytovateľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať v priestoroch klienta do
20-teho po uplynutí mesiaca, v ktorom boli poskytovateľovi odovzdané účtovné doklady, nasledovné výstupné zostavy
z programového vybavenia použitého na vedenie účtovníctva klienta :
- účtovný a peňažný denník
- výpis z hlavnej knihy
- prehľad nákladov a výnosov s vyčísleným hrubým hospodárskym výsledkom,.
- stav pohľadávok a záväzkov k poslednému dňu príslušného mesiaca
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Kontrolné zistenie :
Podľa pracovnej náplne, ktorý výkonný a zodpovedný pracovník úradu preberá  prácu vykonanú účtovníckou firmou .
Kto za prácu zodpovedá ,keď firma nepredkladá výstupné zostavy  v zmysle podpísanej zmluvy.
Firma predkladá faktúru za práce, ktoré nevykonáva!
Citované body sa neplnia podľa Zmluvy ...
Žiadam dohodnutú paušálnu odmenu za služby prehodnotiť.
10.Fa č. 279/07.11.2011 SPP, a.s.   suma 285,41 EUR
Uvedená suma je vyúčtovanie za byt Kremeľská 2 p. Kusý.
- vyúčtovanie plynu za obdobie 19.10.2010 – 18.10.2011
- celková spotreby ,fakturovaná čiastka      1 231,41 EUR
prijaté platby                                                 946,00 EUR
                                                                 
nedoplatok                                                  285,41  EUR
Kontrolné zistenie :
Celá výška faktúry nebola predpísaná nájomcovi do pohľadávok k 31.12.2011..
Koľko dlhoval pán Kusý k 31.12.2011 za plyn  nevedela p. Sanderson ani pracovníčka Arisanu.
Nedodržanie zákona č. 431/2002 Z.z. § 8 ods.1.
11.Fa č. 293/03.11.2011 ARCH-I-BALD, s.r.o.    suma      390,00 EUR
-  za výkon stavebného dozoru za mesiac október 2011
- oprava  havarijného stavu strechy Domu kultúry nad priestormi sály
- oprava havarijného stavu severnej steny Domu kultúry
    Fa č. 294/03.11.2011  ARCH- I- BALD,           suma      480,00 EUR
- za výkon stavebného dozoru a inžinierskej činnosti za mesiac október 2011
   na stavbe  Požiarnej zbrojnice
  Fa č. 339/07.12.2011  ARCH-I- BALD ,           suma      230,00 EUR
- za výkon stavebného dozoru  oprava strechy DK a severnej steny DK za mesiac november 2011
  Fa č. 340/ 07.12.2011  ARCH-I-BALD,           suma       110.00 EUR
- za výkon stavebného dozoru a inž. činnosti  Požiar. zbrojnice za mesiac november  2011
  Fa č. 370 /21.12.2011  ARCH-I-BALD,          suma        260,00 EUR
- za výkon stavebného dozoru a inž. činnosti za mesiac december na stavbe Požiarnej  zbrojnice
  Fa č. 16/ 09.01.2012     ARCH-I-BALD          suma         113,71  EUR
- za použitie motor. vozidla  za október, november, december 2011 
  Fa č. 17/09.01.2012     ARCH-I-BALD          suma          160,00  EUR
- za výkon stavebného dozoru a príprava stavby ,komunikácia Lomnická
Kontrolné zistenie :
- celková  suma za október – december 2011                   1 743,71 EUR
- z pohľadu kontroly sa na Požiarnej zbrojnici v mesiacoch október – december nepracovalo
-  hodinová suma za inž. činnosť nebola vysúťažená
- podľa akého zákona bola uvedená suma stanovená?  
Výkonní a zodpovední pracovníci MÚ nemajú na hodinu 20 EUR !
Nerešpektovanie príslušného ustanovenia  zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.§ 4  ods. 5 a ods. 4 pís.a) a b)
a § 102 ods. 1,2 a 4.
12.Fa č. 387/28.12.2011  SKANSKA , SK a.s.   suma       135 000,00  EUR   
- rekonštrukcia Lomnickej ul.
- Dodatok č. 1  z 23.12.2011
- Lomnická ul.   suma 107 939,32    EUR
- Slovienska ul. suma   36  291,78   EUR
- DPH 20 %     suma    24 038, 52   EUR
Spolu :                        144 231,10    EUR
- zmluva podpísaná  22.12.2011
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Čl. II – odovzdanie staveniska  do 5- tich pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluva a zaplatení prvej splátky
ceny diela  
- začatie prác  do 15- tich pracovných dní po odovzdaní staveniska                                                          
- ukončenie prác postupne do 5 mesiacov po odovzdaní staveniska
  Čl. III – zmluvná cena  107 939,32 s DPH sa považuje za cenu konečnú.
- dňa 29.12.2011 zaplatená suma 135 000,00 EUR
Kontrolné zistenie :
Faktúra uhradená dňa 29.12.2011
-Poskytnutý preddavok nebol  finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka ...
-Suma  zaplatená skôr ako bolo odovzdané stavenisko
V schválenom rozpočte na rok 2012 na opravu budovy požiarnej zbrojnice, Lomnickej ulice a oporného múru MŠ je
rozpočtovaných  128 003, 00 EUR.
- Na Lomnickú boli použité nerozpočtované finančné prostriedky.
Nedodržanie zákona č. 523/2004 Z.z. § 19 ods. 8 a10 a § 31 bod 1 pís. l .
Nedodržanie finančnej disciplíny.
Fa č.13 /343 15.12.2011 NEOMEDIA          suma   1 069,20 EUR - nákup počítač a príslušenstva
Kontrolné zistenie :
- chýba zaradenie do majetku
- chýba prevzatie počítača
- priložená objednávka s dátumom vystavenia až 01.03.2012
Výdavok  je nepreukázateľný.
Obec je povinná hospodáriť s majetkom obce, podľa zákona č. 138/1991 Zb.§ 7 ods. 1 a 2
Fa č. 14/379/ 27.12.2011 ALFASTAVBA, dvere do DK  suma 1 477,27 EUR
Kontrolné zistenie :
-  splatnosť faktúry 10.01.2012
- dvere zaplatené  29.12.2011
- objednávka vystavená dňa 29.02.2012
- chýba dátum osadenia a prevzatia dverí  na DK
- čas plnenia nie je písomne preukázaný- žiadam predložiť
- stanovisko Ing. Arch. Lapšanský : realizácia dverí bola prevedená v požadovanej kvalite
V prípade pokiaľ existuje pochybnosť o čase dodania dverí ,bolo by preukázateľným dokladom písomne prehlásenie
konkrétnych zodpovedných osôb.
Stanovisko kontrolórky :
Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb. § - 4 Finančné limity ods.5 a § -102 Zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami – povinnosť zverejňovať.
 
Opakovane upozorňujem :
Zamestnanci mestskej časti Bratislava – Devín sú povinní pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytovanie služieb a súťažiacich návrhov postupovať
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
 
V nadväznosti na zákon č. 58/2011 Z.z,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam vydať formou smernice alebo  príkazu
starostky postupy pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. § 102 , Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami ...
Mestská časť Bratislava – Devín citované zákony nedodržuje.
 

III. Kontrola pokladničných  dokladov:
Pokladničnú agendu vedie na počítači p. Marta Kurtová.
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- za II. polrok  2011 bolo vyhotovených  spolu  668 príjmových a výdavkových  dokladov
- za rok bolo vyhotovených celkom                1 133  dokladov
- priemer na deň necelých  5 pokladničných dokladov
 
                                                               
Inventarizácia pokladne za kontrolované obdobie bola vykonaná štvrťročne v súlade so zákonom o účtovníctve.
Kontrolné zistenie :        
- kontrolou  konečných a začiatočných stavov nebol v pokladničnej knihe zistený rozdiel
                                                                                                                                                   
 
VPD č. 844/ 21.9.2011 Požiarny Zbor - súťaž         suma  20,00  EUR
VPD č. 855/ 28.9.2011 Požiar zbor – štartovné       suma  15,00 EUR
k citovaným dokladom chýba zoznam  súťažiacich (účastníkov) - nepreukázateľný výdavok   
Nákupy :                                                                                                 
VPD č. 891/05.10.2011 MŠ – krájač  na chlieb      suma     59,99 EUR
VPD č. 916/14.10.2011 MÚ- nákup kanc.kresla    suma     65,00 EUR
VPD č. 1104/01.12.2011 MŠ – nákup Canon  a fotopapier  82,76 EUR
Kontrolné zistenie :
Uvedené nákupy nemajú čísla pod akými  sú zaevidované do majetku obce.
 
Dňa  03.04.2012 sme s p. Sanderson vykonali kontrolu evidencie majetku v MŠ.
Zistili sme, že zakúpená Canon  kopírka sa v MŠ nenachádzala už  niekoľko mesiacov a je u riaditeľky MŠ doma.
Finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole chýba na príjmových pokladničných dokladoch.
                   
Schválený denný pokladničný limit je 995  EUR. 
Citovaný pokladničný limit bol prekročený : za mesiac september 2011   1 591,95  EUR 
                                                     

IV. Prevod peňazí do banky:
- pri odvode finančných prostriedkov do banky – neboli zistené nedostatky
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                

V. Stravné poukážky :
Kontrolné zistenie :
Ing. Suneková  čerpala v dňoch  06.12. – 09.12. 2011 OČR  a za uvedené dni prevzala neoprávnene 4 ks stravných
poukážok , ktoré jej počas OČR neprináležia.
Aký bol dôvod, že  stravné poukážky dostala? Takmer pri každej kontrole u menovanej pracovníčky na toto
poukazujem.
Vyjadrenie p. Sanderson , referát správy  : Ing. Suneková prevzala stravné poukážky na základe pochybenia
pracovníčky referátu.
 
Účet 213- Stravné lístky a iné ceniny sa nedajú odsúhlasiť na hlavnú knihu , pretože nebola urobená a predložená
inventarizácia cenín.
 

VI. Mzdy , dochádzka :
Podkladom pre výpočet miezd je pracovný výkaz, z ktorého je spracovaná mesačná evidencia dochádzky. 
Kontrolné zistenia :
Dochádzka :
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Predložené pracovné výkazy všetkých pracovníkov ,(okrem Ing.Maťašovskeho p. Divílekovej, p.Zigmunda
a p.Ledvényiho )neevidujú pracovný čas v zmysle Zákona č. 311/ 2001 Z.z. § 99.
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce....
Nedodržanie Zákona č. 311/2001 Z.z. § 99
Mzdy :
-  na predloženom vyúčtovaní miezd za mesiace november 2011 je iné suma ako sú skutočne odvedené mzdy na účty
jednotlivých pracovníkov MÚ – je tam rozdiel  za stravné lístky
- Nedostatočná kontrola miezd.                                                                   
Rekapitulácia miezd : nebola ku kontrole predložená, predpis miezd je v skutočnosti účtovný doklad v zmysle zákona
o účtovníctve .                                                          
 

VII. Bankové výpisy :
Kontrolné zistenia : Pri kontrole bankových výpisov nebol zistený nesúlad.

X. Účtovné  knihy :  
Účtovná jednotka účtuje v Hlavnej knihe a denníku (Zákon o účtovníctve § 12) .
Kontrolné zistenia :
Pri kontrole účtu 211 – Pokladnica  nebol zistený rozdiel.
 
V zmysle Konsolidačného programu schváleného uznesením č. 55/2007 zo dňa 20.04.2007 v znení Dodatku č. 1
schváleného uznesením č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009 sa MČ BA Devín zaviazala :

1. zabezpečiť úsporný spôsob hospodárenia s rozpočtovanými príjmami ...
2. pristúpiť k predaju majetku len v prípade, že nedokáže zabezpečiť prebytok ...
3. podniknúť opatrenia na zefektívnenie výnosov ...
4. považovať veriteľov za rovnocenných
5. aktívnym rokovaním s veriteľmi dosiahnuť zníženie dlhu...
6. harmonogram splácania dlhu zabezpečiť v každom rozpočtovom roku splatenie časti dlhu vo výške minimálne

7 000 EUR

Podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov   MČ BA Devín v roku 2011 nesplatila veriteľom dlh z hospodárskeho výsledku za rok 2010.
Nedodržanie Konsolidačného programu vyplývajúceho zo  zákona č. 583/2004 Z.z.
 
 
 
 
 
                                                            Z á v e r
 
Vykonanou kontrolou boli zistené citované  nedostatky  konkretizované v texte  a nedôsledné dodržiavanie zákonných noriem.
Niektoré nedostatky boli počas kontroly odstránené.
    V zmysle Zákona o kontrole žiadam predložiť k uvedeným zisteniam  písomné vyjadrenia , vysvetlivky, prípadne námietky.
V prípade odstránenia nedostatkov predložte informáciu preukazujúcu ich odstránenie. Na informatívne a ospravedlňujúce
formulácie ,ktoré nevyvracajú výsledky kontrola sa neprihliada.
Vyjadrenia ku kontrole boli predložené dňa 07.06.2012 a boli zapracované do kontrolných zistení.
Súčasťou vyjadrení majú byť aj opatrenia na odstránenie nedostatkov .               
Opatrenia neboli predložené.
Kontrolne zistenia boli predložené starostke – MČ  dňa 13.06.2012  
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Kontrolu vykonala :  Alžbeta Kaňová
V Bratislave  dňa  13.06.2012.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

4. Návrh na prenájom skúšobne v DK Bratislava
- Devín ako prípad hodný 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
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
prenájom skúšobne v suteréne DK o rozlohe  14,35 m2 za cenu 75 € mesačne na obdobie od 1.5.2012 do 31.12.2012 Petrovi
Potúčkovi, Hradištná 21,841 07, Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy s Petrom Potúčkom
 
Termín: najneskôr do 30.7.2012
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Firma C&K Partners, s.r.o. mala na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 102-NP-Meč/2010 zo dňa 30.09.2012 a Dodatku
č. 1 v prenájme celý DK Bratislava – Devín, Rytierska č.2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1 na parcele č. 716. Vlastníkom nehnuteľnosti
je Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1. Nakoľko konateľka spoločnosti Iveta Sapáková požiadala o ukončenie nájomného
vzťahu dohodou a jej žiadosti bolo vyhovené k 1.5.2012, DK je momentálne v správe MČ Bratislava – Devín. V priestoroch DK v
suteréne sa nachádza skúšobňa o rozlohe 14,35 m2, ktorú si od firmy C&K Partners, s.r.o. podnajímala hudobná skupina Estradin,
zastúpená Petrom Potúčkom, Hradištná 21, 841 07, Bratislava za 75 € mesačne.  Nakoľko hudobná skupina má naďalej záujem
o prenájom priestorov DK, navrhujeme prenajať zmienené priestory za 75 € mesačne ako prípad hodný osobitého zreteľa. Nájom
zahŕňa aj možnosť využívania spoločných priestorov nevyhnutný pre prevádzku skúšobne a ceny energií za vykurovanie a spotrebu
elektrickej energie. Nájomné za rok 2012 bude  zahŕňať obdobie od 1.5.2012 do 31.12.2012 teda 600 € za rok 2012. Zároveň
odporúčame usporiadať výberové konanie na prenájom priestorov od 1.1.2013.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

5. Návrh na krátkodobý opakovaný prenájom veľkej
sály v DK Bratislava - Devín Martinovi Rucelovi

prevádzkovateľovi kina ako prípad hodný 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
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
bezodplatný opakovaný krátkodobý prenájom veľkej sály DK a premietacej kabíny za účelom prevádzky kina Martinovi Rucelovi,
Hviezdoslavova 1239/4, 900 27 Bernolákovo ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie zmluvy s Martinom Rucelom, ktorá mu umožní bezodplatný prenájom
veľkej sály a premietacej kabíny v DK za účelom prevádzky kina  
 
Termín: najneskôr do 30.7.2012



Stránka 17 z 38

 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dom Kultúry v MČ Bratislava-Devín je od 1.5.2012 opätovne v správe MČ. Aby bolo možné zabezpečiť plynulé fungovanie DK, miestne
zastupiteľstvo na 8. mimoriadnom zasadnutí schválilo VZN č. 2/2012 o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom
nebytových priestorov zverených do správy MČ Bratislava-Devín. Toto VZN umožňuje bezodplatný krátkodobý opakovaný prenájom
veľkej sály v DK pre podujatia s verejnoprospešným charakterom ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 
 
Martin Rucel, Hviezdoslavova 1239/4, 900 27 Bernolákovo,  Ičo: 41020928 oslovil MÚ s požiadavkou pokračovania prevádzky kina vo
veľkej sále DK. Vo svojej žiadosti uviedol:
 
„Kino v DK Devín sme nefunkčné sprevádzkovali v roku 12/2007. Od januára 2008 ho prevádzkujeme a premietame filmy pre deti,
dospelých a v neposlednom rade aj filmy pre náročného diváka.
Techniku , kinorám , si udržiavave a servisujeme na vlastné náklady. Od začiatku do dnešného dňa to mestskú časť nestálo ani cent.
Pani Sapáková nám priestory zapožičiavala bezplatne ako službu obyvateľstvu. Preto by sme boli radi, ak by sme mohli s kinom
pokračovať za týcho podmienok aj naďalej. Nakoľko prípadný nájom by bol pre kino likvidačný a s prevádzkou by sa muselo skončiť.
Nakoľko za filmovú kópiu sa platí približne 50 Euro a  poštovné je v dnešnej dobe 7,30 E za jednu filmovú kópiu.“
 
 
MČ má záujem na pokračovaní prevádzky kina v priestoroch DK, preto odporúčame prenajať formou opakovaného krátkodobého
prenájmu priestory veľkej sály a premietacej kabíny pánovi Martinovi Rucelovi bezodplatne ako prípad hodný osobitého zreteľa, za
podmienky, že bude pravidelne mesačne nahlasovať pracovníčke MÚ pani Sanderson plánované filmové predstavenia.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

6. Návrh na odpustenie dĺžnej sumy za nájom Domu
kultúry za II. polrok 2011 a január až apríl 2012

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brtaislava-Devín
A/ súhlasí
 s odpustením dlžnej sumy za nájom Domu kultúry

1. za II. polrok 2011 vo výške 3.502,65 EUR
2. za obdobie január až apríl 2012 vo výške 2.335,10 EUR

B/ nesúhlasí
s odpustením dlžnej sumy za nájom Domu kultúry

1. za II. polrok 2011 vo výške 3.502,65 EUR
2. za obdobie január až apríl 2012 vo výške 2.335,10 EUR
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 30.05.2012 pod poradovým číslom 830/2012 bola zaregistrovaná na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devín žiadosť  od
spoločnosti C – K Partners, s.r.o., Slovanské nábrežie 10, 841 10 Bratislava.
Žiadosť sa týka odpustenia dlžnej sumy za nájom Domu kultúry:

1.  za II. polrok 2011 vo výške 3.502,65 EUR
2. za obdobie január až apríl 2012 vo výške 2.335,10 EUR

Spoločnosť C – K Partners, s.r.o. uvádza že dlh vznikol vysokým nákladom za energie.
Z dôvodu  neriešenia urgencií a návrhov o zníženie nájmu alebo odsúhlasenia príspevku mestskej časti Bratislava-Devín na Dom
kultúry za rok 2011, 2012 sa spoločnosť dostala do platobnej neschopnosti.
Príloha: Žiadosť o odpustenie

Prílohy
1. Ziadost_o_odpustenie_najomneho_001.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, podávania

alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného
stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brtaislava-Devín po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, podávania alebo
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy
s pripomienkami
bez  pripomienok
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devín zaregistroval  dňa 17.05.2012 pod poradovým číslom 758/2012 žiadosť  Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava o zaujatie  stanoviska  miestneho zastupiteľstva k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
 
 
Prílohy: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o úprave podmienok predaja, podávania alebo
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo iných verejne prístupných miestach na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Prílohy
1. VZN_hl._mesta_001.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Devín o poskytovaní sociálnych služieb

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
A/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
B/zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č. 2/2010 zo dňa 18.05.2012 o opatrovateľskej službe, spôsobe
určenia a výške úhrady za jej poskytovanie
 

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

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v
k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

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, parc.č. 1471, záhrady, o výmere 473m2 pre p. Pavla Blahu, bytom Dolné Koruny
4280, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu neprístupnosti pozemku z verejnej komunikácie, na
záhradkárske a rekreačné účely, 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, na dobu určitú – do 31.12.2016.
 
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
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Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Pán Pavol Blaho požiadal listom zo dňa 16.04.2012, č.j.: 590/12 o prenájom záhrady na pozemku parc.č. 1471, záhrady, o výmere
473m2, v správe Mestskej časti Bratislava – Devín, ktorá susedí s pozemkom parc.č. 1470 v prenájme jeho syna a parc.č. 1468/1 v
jeho vlastníctve.
Nájomca 1. časti predmetného pozemku (½ pozemku) pán Michal Hanus požiadal listom zo dňa 17.04.2012, č.j. 596/12 o ukončenie
prenájmu. Nájomca 2. časti predmetného pozemku (½ pozemku) pani Ružena Križanová požiadala listom zo dňa 26.04.2012, č.j.
652/12 o ukončenie prenájmu.
Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli z dôvodu neprístupnosti pozemku z verejnej
komunikácie. So žiadateľom bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku.
Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, v dôsledku čoho zanikla pôvodná svojpomocne vybudovaná prístupová cestička k
pozemku v strmom svahu z verejnej komunikácie. Svah bol pôvodne spevnený betónovým múrom, ktorý sa odtrhol a
teraz dochádza k ešte väčšej erózii svahu. Obnova pôvodnej prístupovej cestičky by znamenala celkovú sanáciu svahu,
čo by pravdepodobne nebolo vo vzťahu k získaným finančným prostriedkom z víťaznej ponuky obchodnej verejnej
súťaže návratnou investíciou. V prílohe je fotodokumentácia.
 

Prílohy
1. pozemok.jpg
2. Prenajom_zahrad_29-06-12.doc
3. svah1.jpg
4. svah2.jpg
5. 1471.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

10. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske
a rekreačné účely podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

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 – časť pozemku v k. ú. Devín, parc.č. 235, záhrady, o výmere 197m2 a parc.č. 237/1, záhrady, o výmere
180m2 pre p. Bc. Miriam Dobrovodskú, bytom Blumentálska 8, 811 07 Bratislava, za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej
súťaži vo výške 1,50 Euro/m2, 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
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Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Devín z 23.04.2012 sa v priebehu mája 2012 uskutočnila obchodná
verejná súťaž na prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely, časť parc.č. 235 a časť parc.č. 237/1. Do súťaže
boli zaslané 3 návrhy cenovej ponuky na prenájom. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku.
 

Prílohy
1. Prenajom_zahrad_29-06-12_OVS.doc
2. 235.pdf



Stránka 27 z 38

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

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

11. Návrh na predĺženie nájmu časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č.
24 využívanej ako stolárska dielňa ako prípad hodný 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
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti o rozlohe 131,7m2 parcela číslo 1029/1 budova súpisné číslo 993, pozemok parcela číslo
1029/1 na ďalších 5 rokov od ukončenia platnosti teraz platnej zmluvy t.j. od 1.7.2012 za cenu 109.54 € ročne MČ Karlova Ves.
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie Dodatku č. 1 o predĺžení doby nájmu
 
Termín: najneskôr do 30.7.2012
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

MČ Bratislava-Devín má uzavretú nájomnú zmluvu č. 01/2007 s MČ Karlova Ves, na základe ktorej časť nehnuteľnosti  v budove
súpisné číslo 993 na parcele 1029/1 a pozemku 1029/1 je prenajatá MČ Karlova Ves. Rozloha prenájmu: 85,4 m2 stolárska dielňa,
19,3 m2 šatńa a hygienické zariadenie a jedno parkovacie miesto 27m2. Nájom predstavuje 109,54 € ročne, pričom náklady za
úhradu energií si hradí nájomca samostatne.  Nakoľko platnosť tejto zmluvy končí 30.6.2012 MČ Karlova Ves požiadala o predĺženie
nájomnej zmluvy. Súčasťou zmluvy je aj podmienka, že táto stolárska dielňa poskytuje svoje služby aj pre školské zariadenia v MĆ
Bratislava-Devín v profesiách murár, vodár, stolár, elektrikár a zároveň je možné ju vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou
lehotou 3 mesiace. Preto odporúčame schváliť predĺženie nájmu o ďalších 5 rokov ako prípad hodný osobitého zreteľa za tých istých
podmienok ako v doteraz platnej zmluve.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

12. Informácia o rozhodnutí súdu v prospech žalobcu JUDr. Igora Baba

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
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   berie na vedomie
 
Informáciu o zaradení JUDr. Igora Baba do zoznamu veriteľov MČ Bratislava-Devín
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 10. mája 2011 vydal Okresný súd Bratislava IV vo veci navrhovateľa JUDr. Igora Baba rozsudok
8 C 2/2004-424 v ktorom rozhodol, že MČ Bratislava-Devín je povinná zaplatiť navrhovateľovi peňažnú sumu vo výške 17 023,97€
spolu s úrokom z omeškania vo výške 17% z dlžnej sumy od 10.11.2001 až do zaplatenia. Zároveň je MČ povinná uhradiť trovy
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konania vo výške 5810,85€ a trovy odvolacieho konania vo výške 851,10 €. MČ podala dňa 5.12.2003 proti platobnému rozkazu
odpor. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zo dňa 26.2.2010 pod č. k. 8 Co 96/2008-127 napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil
na ďalšie konanie.
 
MČ dňa 22.5.2012 obdržala rozsudok Krajského súdu v Bratislave 8Co 180/2011-454, ktorý potvrdzuje rozsudok súdu prvého stupňa.
Vo výrokoch o náhrade trov konania napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa mení tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi
náhradu trov konania vo výške 851,10€ a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 5174,32€, k rukám právneho zástupcu
navrhovateľa.
 
Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné a tak MČ na základe tohto rozsudku zaradí JUDr. Igora Baba do zoznamu veriteľov
MČ.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

13. Návrh na odpredaj pozemku v kat. území
Devín, parc.č. 1204/27 o výmere 30 m2

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 Jozefa Radová Referát výstavby a územného plánovania

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo  Bratislava – Devín
 
 
berie na vedomie návrh
 
 
na odpredaj pozemku  v kat. území Devín:
 
 
-        parc.č. 1204/27 o výmere  30 m²,  (parcela vznikla odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 o celkovej výmere 6236 m²)
 
 
Za odpredaj predmetnej nehnuteľnosti navrhuje kúpnu cenu, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku.
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Kupujúci:  Ing. Peter  Halász a manž. PharmDr. Katarína Halászová, obaja  bytom Muránska 3738/4,  841 10  Bratislava
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na základe predloženej žiadosti Ing. Petra  Halásza, bytom Muránska 3738/4, Bratislava predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu návrh
na odsúhlasenie predaja pozemku v katastrálnom území Devín, ktorý je vo vlastníctve  Hlavného mesta SR  Bratislavy, protokolom č.
23/03  zverený do správy  MČ  Bratislava – Devín.
 
                  Predmetom odpredaja je pozemok parc.č.  1204/27 o výmere cca  30,0 m², ktorý vznikol na základe  GP č. 33/2012 zo dňa
7.6.2012  odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 kat. územie Devín zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1 ako zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 6236 m².
 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely zriadenia príjazdovej komunikácie
na pozemok parc.č. 1230/4, ktorý je na základe výpisu z katastra nehnuteľností na LV č. 2472 vo vlastníctve Ing. Petra Halásza a
PharmDr. Kataríny Halászovej.
 
 
            V prípade udelenia súhlasu Miestneho zastupiteľstva k predmetnému odpredaju budú zabezpečené podklady  potrebné pre
vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy – overený  geometrický plán,  znalecký posudok a predchádzajúci súhlas primátora.
 
 
Pozn.:
 
                                                       Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30,0m² v odôvodnených prípadov vo veci
majetkoprávneho vysporiadania alebo dorovnania pozemkov bol schválený uznesením  č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009, ktoré tvorí
dodatok č. 1 k Programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia mestskej časti  Bratislava – Devín.
 
 
 

Prílohy
1. Halasz_001.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

14. Návrh na odpredaj pozemku v kat. území
Devín, parc.č. 1204/26 o výmere 29 m2

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 Jozefa Radová Referát výstavby a územného plánovania

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

N á v r h   u z n e s e n i a
 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  Bratislava – Devín
 
 
berie na vedomie návrh
 
 
na odpredaj pozemku  v kat. území Devín:
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-        parc.č. 1204/26 o výmere  29 m²,  (parcela vznikla odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 o celkovej výmere 6236 m²)
 
 
Za odpredaj predmetnej nehnuteľnosti navrhuje kúpnu cenu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku.
 
 
 
Kupujúci:  Kristína Roller, MBA a Ing. Lukáš Roller, obaja  bytom Lomnická 19,  841 10  Bratislava
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na základe predloženej žiadosti Kristíny Roller, MBA a Ing. Lukáša Rollera, bytom Lomnická 19, Bratislava predkladáme Miestnemu
zastupiteľstvu návrh na odsúhlasenie predaja pozemku v katastrálnom území Devín, ktorý je vo vlastníctve  Hlavného mesta SR 
Bratislavy, protokolom č. 23/03  zverený do správy  MČ  Bratislava – Devín.
 
                  Predmetom odpredaja je pozemok parc.č.  1204/26 o výmere  29,0 m², ktorý vznikol na základe  GP č. 33/2012 zo dňa
7.6.2012  odčlenením od pozemku parc.č. 1204/18 kat. územie Devín zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1 ako zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 6236 m².
 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa na účely zriadenia príjazdovej komunikácie
na pozemok parc.č. 1234/3, ktorý je na základe výpisu z katastra nehnuteľností na LV č. 3549 vo vlastníctve Ing. Lukáša Rollera a
Kristíny Roller.
 
 
            V prípade udelenia súhlasu Miestneho zastupiteľstva k predmetnému odpredaju budú zabezpečené podklady  potrebné pre
vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy – overený  geometrický plán,  znalecký posudok a predchádzajúci súhlas primátora.
 
 
Pozn.:
 
                                                       Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30,0m² v odôvodnených prípadov vo veci
majetkoprávneho vysporiadania alebo dorovnania pozemkov bol schválený uznesením  č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009, ktoré tvorí
dodatok č. 1 k Programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia mestskej časti  Bratislava – Devín.
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Príloha
žiadosť o odkúpenie pozemku
situácia s vyznačením predmetu   kúpy
 
 

Prílohy
1. Roller_001.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 8. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 28.06.2012

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý
prenájom voľných priestorov v DK Devín do konca roka 2012

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   s c h v a ľ u j e
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných priestorov v DK Devín do konca roka 2012.
 
b)    ž i a d a
starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 31.07.2012
 
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:
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1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom časť 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..
 
2. Doba nájmu - do 31.12.2012    
 
3. Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na:
 

3.1     administratívu
Veľká kancelária - 15m2
Malá kancelária s príslušenstvom (WC, sprcha) – 15m2
Malé podkrovie 1 - 43m2

 
3.2     sklad
Veľké podkrovie  - 203m2
Malé podkrovie 2 - 98m2

 
4. 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 nižšia ako 35 eur/m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.1 a nesmie byť nižšia ako 25 eur/
m2/rok v prípade účelu nájmu podľa bodu 3.2 .
 
5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.
 
6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 5 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. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
 
9. 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 ...................................
 
2. člen ...................................
 
3. člen ...................................
 
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,
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2.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava – Devín na základe zmenených nájomných vzťahov ponúka na krátkodobý prenájom do konca roka 2012
vo forme obchodnej verejnej súťaže časť objektu 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.
Podrobnosti sú uvedené v návrhu uznesenia.


