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

IČO 603 422

Bratislava, 15.11.2012

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 19.11.2012 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. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle č. 103 ods. 1 štatútu
5. Návrh na zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý znižuje minimálnu mieru

solidarity z 3% na 2%
6. Správa z finančnej kontroly
7. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 pre OZ

Scéne pre Devín, so sídlom Brigádnická 3, 841 10 Bratislava a Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na
prenájom nebytových priestorov - pivnice o výmere 361,60 m2, nachádzajúcich sa v objekte súp. č. 817 (Kremeľská ul. č. 36 -
objekt MŠ)

8. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - rozdelenie pôsobnosti veterinárnej starostlivosti
9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2012
10. Návrh na schválenie zmluvy na prenájom pozemku pod vybudovanou komunikáciou spoločnosti Lomnická s.r.o.
11. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva pozemku v správe mestskej časti ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
13. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely
14. Rôzne
15. 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 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

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 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

2. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých
opatreniach miestneho úradu 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

mestskej časti Bratislava-Devín
Ing. Ľubica Kolková starostka miestneho úradu

mestskej časti Bratislava-Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka miestneho úradu

mestskej časti Bratislava-Devín
Dr.h.c. doc.Ing. Ján Jasovský, PhD. predseda, Najvšší kontrolný

úrad Slovenskej republiky

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestkej časti Bratislava-Devín
 
berie  na vedomie
 
1. Správu Najvyšieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od
zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov.
 
2. Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
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Prílohy
1. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 01
2. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 02
3. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 03
4. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 04
5. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 05
6. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 06
7. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 07
8. Sprava o vysledkoch kontroly NKU 08
9. NKU napravne opatrenia
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Hlavné mesto SR Bratislava

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu
 
odporúča
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
- bez pripomienok
- s pripomienkami

Prílohy
1. bod c.3-dovod sprava 01
2. bod c.3-dovod sprava 02
3. bod c.3-dovod sprava 03
4. bod c.3-VZN o odpadoch 01
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5. bod c.3-VZN o odpadoch 02
6. bod c.3-VZN o odpadoch 03
7. bod c.3-VZN o odpadoch 04
8. bod c.3-VZN o odpadoch 05
9. bod c.3-VZN o odpadoch 06
10. bod c.3-VZN o odpadoch 07



Stránka 7 z 28

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

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

4. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v zmysle č. 103 ods. 1 štatútu

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
Hlavné mesto SR Bratislava

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu
odporúča
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok štatútu
1. doplnenie čl. 56 ods. 4 v znení Bratislava poskytne mestským častiam raz za štvrťrok k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po  uplynutí
štvrťroka zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa na území príslušnej mestskej časti, za ktoré bola vyrubená daň z nehnuteľnosti s
uvedením výšky vyrubenej dane a s jej výpočtom
 
2. doplnenie čl. 57 ods. 3 Mestská časť oznámi Bratislave raz za štvrťrok rozdiely vo vyrubení dane za nehnuteľnosti nachádzajúce sa
na území mestskej časti, zistené na základe svojej evidencie a zoznamu predloženého Bratislavou podľa čl. 56 ods. 4
 
s pripomienkami
bez pripomienok

Prílohy
1. bod c.4-01
2. bod c.4-02
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

5. Návrh na zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, ktorý znižuje minimálnu mieru solidarity z 3% na 2%

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
Hlavné mesto SR Bratislava

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní  materiálu
nesúhlasí s takto upraveným štatútom a neodporúča
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh na zmenu čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý znižuje minimálnu mieru solidarity z 3 % na 2 %

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

.

Prílohy
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1. 30_Dodatok_statutu.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

6. Správa z finančnej kontroly

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
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín
 
žiada
 
starostku prijať opatrenia na nápravu kontrolou zistených nedostatkov

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Alžbeta  Kaňová
hlavná kontrolórka
Bratislava- Devín
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                                        S P R Á V A       Z     K O N T R O L Y
 
 
Podnet na vykonanie kontroly:                      Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2012
Kontrolovaný subjekt:                                   Miestny úrad Bratislava - Devín
Zodpovednosť za subjekt:                              Ing. Ľubica Kolková -starostka mestskej časti
Účel kontroly:                                                 Finančná kontrola 
Kontrolované obdobie:                                  I. polrok 2012
Kontrolu vykonala:                                        Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly:                                     September – október  2012
 
 
Platné predpisy : - Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
                                niektorých zákonov  – účinnosť od  1.1. 2002 – trvá
  - Smernica o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov – účinnosť od 11.11.2011
 
Predbežná finančná kontrola:
Povinnosť vykonávať predbežnú finančnú kontrolu vyplýva zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, § 9, ods. 1) cit.: ,,
 Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu“.
 
§ 9, ods.2) cit.: „ Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy
a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru 
finančnej operácie“.
 
§ 9, ods. 3) cit.: „ Vykonanie  predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou
operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade
s rozpočtom ...“
Spôsob vykonávania finančnej kontroly v podmienkach m.č. je rozpracovaný  v Smernici o finančnej
kontrole a obehu účtovných dokladov  mestskej časti Bratislava – Devín s platnosťou od 11.11.2011.
V zmysle „ Smernice “ sa „ Predbežnou finančnou kontrolou  overuje , či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzavretými zmluvami  alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Predbežnú finančnú kontrolu  na miestnom úrade vykonávajú vedúci útvarov a prednosta miestneho
úradu. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby vlastnoručným podpisom dokladu.
 
Kontrolné zistenie :
Pokladňa :
Predbežná finančná kontrola chýba na všetkých 718 pokladničných dokladov .
Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  § 9, ods. 1                       - prijať opatrenie
Faktúry :
Predbežnú finančnú kontrolu na všetkých faktúrach podpísala starostka m.č. v rozpore so zákonom.
Porušenie § 9, ods.2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole                       - prijať opatrenie  
 
Vedúci pracovníci  MÚ nemajú poverenie vykonávať predbežnú finančnú kontrolu a ani zamestnanci zodpovední za rozpočet, správu
majetku a verejné obstarávanie, nepotvrdzujú na faktúrach ani pokladničných dokladoch predbežnú finančnú kontrolu , potvrdzujú
len prevzatie nákupov t.j. kancelárske , čistiace potreby , pohonné hmoty ...                                               – prijať opatrenie
Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole § 9 , ods. 3
 
V Smernici  o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov časť 3 – Finančná kontrola,  sú citované všeobecné formálne frázy
a súbor skutočnosti (3.2) súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou ...bez uvedenie zodpovednej osoby ,ktorá potvrdzuje
predbežnú finančnú operáciu , ktorá svojim vlastnoručným podpisom na doklade súhlasí s úhradou.
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Zmluvy :
Predložené uzatvorené Zmluvy o nájme bytov, budovy školy,nebytových priestorov, záhrad , služieb a prác  neboli overené
predbežnou finančnou kontrolou a nie je potvrdený súlad z rozpočtom.
Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole § 9, ods. 2                     - prijať opatrenie
 
Interné doklady :
Predpis poplatkov – stavebný úrad, pokuty, nájomné, dane, odpustenie predpisu, súdny zmier DNV...
doklady o zaúčtovaní miezd a dohôd za I. polrok 2012 neboli predložené.
Z pohľadu kontroly sa predpis miezd, odvody poisťovniam,daní a ostatných zrážok (výplatná listina )
  nerobí a finančná kontrola a súlad z rozpočtom nie je kontrolovaný v zmysle citovaného zákona
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                               - prijať opatrenie
Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole § 9, ods. 1
 
Vzhľadom k opakovaným nedostatkom , treba prijať účinné opatrenia a v Smernici ...vymenovať poverených a zodpovedných
pracovníkov za finančnú kontrolu.
Ani v jednom kontrolovanom prípade zamestnanci za predbežnú finančnú kontrolu nekonštatovali, že by kontrolovaná finančná
operácia mala závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať ,alebo v nej pokračovať v zmysle
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole § 9 , ods. 4.
 
                                                                                  Z á v e r
 
Kontrolou boli zistené nedostatky konkretizované v texte.
     V zmysle Zákona o kontrole žiadam predložiť k uvedeným zisteniam  písomne  vyjadrenia , vysvetlivky, prípadne námietky.
 V prípade odstránenia nedostatkov predložte informáciu preukazujúcu ich odstránenie.
Na informatívne a ospravedlňujúce formulácie ,ktoré nevyvracajú výsledky kontroly sa neprihliada.
 
Súčasťou vyjadrení majú byť aj opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré žiadam predložiť
v termíne do  10.10.2012   - opatrenia neboli predložené.
Písomné vyjadrenia, vysvetlivky ani námietky neboli predložené do 18.10.2012.
Kontrolné zistenia boli predložené starostke – MČ  dňa 22.10.2012
 
 
 
Kontrolu vykonala : Alžbeta  Kaňová
V Bratislave dňa   22.10.2012.   
 
 
 
 
 
 

Prílohy
1. bod c.7-01
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

7. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Devín č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 pre OZ

Scéne pre Devín, so sídlom Brigádnická 3, 841 10 Bratislava a
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na

prenájom nebytových priestorov - pivnice o výmere 361,60 m2,
nachádzajúcich sa v objekte súp. č. 817 (Kremeľská ul. č. 36 - objekt MŠ)

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

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

Spracovatelia:

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

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
 
a) schvaľuje
 
Zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 takto:
 
text v znení
1. na dobu určitú - do 31.12.2014
2. doba budúceho nájmu: 5 rokov
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sa nahrádza textom v znení
1. na dobu určitú - do 31.12.2021
2. doba budúceho nájmu: 10 rokov
 
b) žiada
 
text v znení
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy o nájme časti pivničných nebytových
priestorov v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) odsek 1. a vypracovanie a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
o spoločenských nebytových priestorov v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) odsek 2 najneskôr do 30.11.2011
 
 
sa nahrádza textom v znení
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy o nájme časti pivničných nebytových
priestorov v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) odsek 1. a vypracovanie a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o
spoločenských nebytových priestorov v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) odsek 2 najneskôr do 30.11.2012
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Názov materiálu
Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 44/2011 zo dňa 14.11.2011 pre OZ Scéne
pre Devín,  so sídlom Brigádnická 3, 841 10 Bratislava a Návrh na schválenie prípadu hodného  osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov - pivnice  o výmere 361,60 m2, nachádzajúcich sa v objekte súp. č. 817 (Kremeľská ul. č. 36 - objekt MŠ)

Predmet žiadosti
Žiadosť OZ Scéne pre Devín o predĺženie prenájmu nebytových priestorov - pivnice o výmere 361,60 m2, nachádzajúcich sa v objekte
súp. č. 817 (Kremeľská ul. č. 36 - objekt MŠ) z 5 rokov na 10 rokov z dôvodu zmeny využitia časti pivnice na kultúrno-spoločenské
účely
 
Účel nájmu
kultúrno - spoločenské účely

Prílohy
1. bod c.7-01
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

8. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
- rozdelenie pôsobnosti veterinárnej starostlivosti

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
Hlavné mesto SR Bratislava

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu
 
súhlasí
nesúhlasí
 
s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tykajúceho sa rozdelenia pôsobnosti v oblasti veterinárnej
starostlivosti medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

Prílohy
1. bod c.8-01
2. bod c.8-02
3. bod c.8-03
4. bod c.8-04



Stránka 16 z 28

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

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2012

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
Arisan, s.r.o Firma poverená vedením účtovníctva

pre MÚ MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   Schvaľuje Rozpočtové opatrenia na rok 2012
 
a)       Bez výhrad
b)      S následovnými výhradami

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:
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Návrh rozpočtových opatrení na rok 2012 vychádzal z predpokladu, že daňové príjmy v roku 2012 dostane MČ v pôvodne plánovanej
výške a prispôsobil výdavky skutočnému čerpaniu a pripravovaným projektom. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Konkrétne
príjmy a výdavky v klasifikácii MF nájdete v prílohe č. 1
 
Príjmy:
Rozpočtové opatrenie za rok 2012 predpokladá príjmy vo výške 542 307€, čo je o 7777 € viac, ako sa plánovalo v rozpočte na rok
2012. Tento nárast je spôsobený najmä poskytnutým grantom „Pohoda za mestom“ vo výške 5 200€, ktorý MČ Bratislava – Devín
získala v priebehu roka a vyššou daňou za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú MČ dostáva vo forme transféru z Hl.
mesta Bratislavy. Zároveň došlo k zmene metodiky účtovania, nakoľko táto daň bola v pôvodnom rozpočte nesprávne plánovaná na
položke príjem z ostatných transférov. Tak isto aj príjmy zo ŠR musia byť plánované a vykazované na samostatnom účte Zo štátneho
rozpočtu. Príjmy boli v rozpočtovom opatrení ešte navýšené na položke Krátkodobý prenájom DK vo výške 3 488 € a položke Pokuty
za porušenie predpisov vo výške 6 580 € a príjem za predaj výrobkov a služieb. Pri daňových príjmoch sa výrazne nemení ich celková
výška, nakoľko solidarita väčších MČ s malými, ktorú naša MČ poberá, má byť do konca roka zachovaná v pôvodnej plánovanej výške.
Výpadok príjmov oproti pôvodnému rozpočtu je na položkách Príjem z prenajatých budov a priestorov, hlavne v dôsledku zrušenia
nájmu DK a na položke Príjem z predaja pozemkov, kde nedôjde tento rok k plánovanému odpredaju kolkárne.
 
Výdaje MÚ:
Výdaje rozpočtového opatrenia pre MÚ sú vo výške 485 569 €, čo je o 954 € viac ako v pôvodnom rozpočte na rok 2012. Mzdové
náklady zostávajú nezmenené až na položku odmeny na základe dohôd, kde došlo k navýšeniu hlavne v dôsledku prijatia pracovníka
zabezpečujúceho priestupkovú agendu, a pracovníkov pracujúcich na dohodu zabezpečujúcich upratovanie a správu DK, ktorý je od
mája 2012 opäť v správe MČ. Pri výdavkoch Energie a komunikácie MÚ a DK je navýšenie o nové položky elektrická energia DK, plyn
DK a stočné DK, ktoré bude čiastočne kompenzované príjmom na položke Príjem za predaj výrobkov a služieb. Poštovné MÚ sa zvýšilo
v dôsledku hromadného rozposielania listov s oznámením o zmene účtu.
V zložke Kancelária MÚ vzrástli Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia na základe plánovaného nákupu nádoby na vodu a čerpadla
na vodu, technického vysávača pre DK, ručného zariadenia na odhŕňanie snehu a merača vzdialenosti pre potreby SÚ. Na položke
všeobecný materiál sa plánuje nákup informačných tabúľ so zakreslením podnikateľských subjektov Devína (1800€), náradie pre
pracovníkov zelene, skríň na pracovné oblečenie pre pracovníkov zelene, výmena žiaroviek v DK, ktoré spĺňajú normy EU a ďalšie
bežne plánované výdavky. Ostatný materiál sa zvýšil na základe plánovaného nákupu permanentne umiestnených košov na
separovaný odpad.  Do položky dopravné a uličné značenia bolo nutné zahrnúť projekty dopravného riešenia problematických úsekov
dopravy a nákup z toho vyplývajúcich dopravných značiek. Opravy a údržba MÚ sa celkovo znížili až na 60% z pôvodného rozpočtu
hlavne vďaka zníženiu na položke Údržba, budov, priestorov a objektov, kde sa plánuje riešenie havarijného stavu plotu  a dvora PZ,
výmena okien na DK a oprava havarijného stavu strechy školy. Aktívna činnosť MÚ sa mierne znížila v dôsledku zníženia plánovaných
nákladov na Devínske noviny, nakoľko budú v roku 2012 vydané len 4 čísla. Pri položke Externé poradenstvo a posudky, ide hlavne
o zmenu účelu, kde sa v rozpočte pôvodne plánovalo minúť 10629 € na tlač nového územného plánu zóny. Namiesto tohto zámeru
by sa malo z týchto peňazí financovať vypracovanie projektu pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia – oprava havarijného stavu
MŠ – rozšírenie“.  Na položke dane zohľadňuje reálny stav predaja nehnuteľného majetku. Najvýraznejší nárast na skupine Ostatné
predstavuje zvýšenie výdavkov Nájom strojov a prístrojov, kde sa plánuje prenájom samochodnej kosačky na kosenie vysokej trávy
v celkovej hodnote 6291 € zaplatených v roku 2012. Čerpanie ostatných položiek odráža aktuálny stav.
Splácanie úveru je pre rok 2012 naplánované vo výške 12750 € na základe uznesenia MZ č. 112/2012 z 17.09.2012.
 
Výdaje MŠ:
Jediné zmeny oproti rozpočtu MŠ predstavujú upravenie čerpania na základe skutočného stavu na položkách elektrická energia
a vodné a stočné a výrazný nárast na položke údržba budov, priestorov a objektov, kde bola vykonaná oprava havarijného stavu
schodiska vedúceho na dvor MŠ vo výške 4968 €.
 
 
 

Prílohy
1. bod c.9-01
2. bod c.9-02
3. bod c.9-03
4. bod c.9-04
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

10. Návrh na schválenie zmluvy na prenájom pozemku pod
vybudovanou komunikáciou spoločnosti Lomnická s.r.o.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

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

Spracovatelia:

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

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pod komunikáciou A1 v predloženom znení
 
   žiada
 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Devín o uzavretie zmluvy do konca roka 2012.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Spoločnosť Lomnická s.r.o. vybudovala prístupovú komunikáciu označovanú ako „ Komunikácia A1“ a k nej prislúchajúce siete na
základe rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. 97-98/4541/53/F1/08H zo dňa 22.4.1998. Nakoľko časť pozemkov na ktorých boli stavby
umiestnené  neboli vo  vlastníctve zhotoviteľa, nebolo možné zmienené stavby skolaudovať. MČ Bratislava-Devín bola požiadaná
spoločnosťou Lomnická s.r.o. o dlhodobý prenájom zmienených pozemkov za symbolickú cenu 1€ ročne za účelom dokončenie
stavieb, ich skolaudovania a dania do užívania a zároveň sa zaviazala, že do 15 pracovných dní od vydania kolaudačného rozhodnutia
na hore uvedené stavby, požiada oddelenie správy nehnuteľností Hl. mesta Bratislavy o bezodplatné prevzatie vybudovanej
komunikácie A1do majetku Hl. mesta SR Bratislavy. Presné podmienky nájmu pozemkov sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý Vám
predkladáme na schválenie. (príloha č. 1)
 

Prílohy
1. bod c.10-01
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

11. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva pozemku v
správe mestskej časti ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Peter Vittek poslanec miestneho zastupiteľstva

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Peter Vittek poslanec miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava Devín
 
 
I.  S c h v a ľ u je
 
      z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov medzi vlastníkom stavby a vlastníkom zastavaného pozemku prevod vlastníctva  -
odpredaj
 
 

1. parcely č. 1205/1, zastavaná plocha o výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 1  vedenom na  Katastrálnom úrade v Bratislave,
Správa katastra pre hl. m. SR Bratislava, Mgr. Zvonimírovi Bartovičovi a manž. JUDr. Janke Bartovičovej, rod. Jamborovej,
bytom Bratislava Kremeľská 4 .

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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      II.  Ž i a d a
 
starostku mestskej časti
 
a)      navrhnúť cenu za m2 v zmysle cenových predpisov a postupu platných pre mestskú časť
b)      zabezpečiť vypracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Objekt Základnej školy Kremeľská 2, Bratislava bol bezodplatne zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devín „Protokolom
o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0022 03 00“,
podpísaný primátorom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 4. 2003 a starostom mestskej časti dňa 20. 3. 2003.
Medzi súvisiacimi právami a záväzkami  boli uvedené

Nájomná zmluva č. 47/2001 zo dňa 29.10.2001 medzi SR OÚ BA IV a Júliusom Slávikom, doba nájmu končí 30.9.2006.
Nájomná zmluva č. 5/2002 zo dňa 20.2.2002 medzi SR OÚ BA IV a Petrom Prusákom, doba nájmu končí 1.2.2007.
Nájomná zmluva č. 38/2001 zo dňa 1.10.2001 medzi SR OÚ BA IV a Mgr. Zvonimírom Bartovičom, doba nájmu končí
31.8..2006

 
Predmetom nájmu uvedených nájomných zmlúv boli pozemky  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti
zastavané garážami vo vlastníctve jednotlivých nájomcov.
           
            Dňa 15.10.2003 nájomcovia Mgr. Zvonimír Bartovič a PhDr. Peter Prusák požiadali mestskú časť o odkúpenie prenajatých
pozemkov. Mestská časť Bratislava Devín listami zn. č. 496/03-Ra/1153  a č. 497/03-Ra/1154 zo dňa 27.11.2003  oznámila
žiadateľom, že definitívne stanovisko k odpredajú dotknutých pozemkov  oznámi až na základe výsledkov vyhodnotenia
pripravovaného ponukového konania na prenájom nehnuteľného majetku školského objektu na Kremeľskej ul. č. 2.
            Mestská časť Bratislava Devín  dňa 26.3.2004 uzavrela Zmluvu o nájme školy s obchodnou spoločnosťou Allied
Communications, s.r.o. Predmetom nájmu tejto zmluvy boli tiež pozemky, zastavané plochy, v nájme Júliusa Slávika, Mgr. Zvonimíra
Bartoviča a PhDr. Petra Prusáka. Protiprávne konanie mestskej časti – uzatvorenie duplicitného nájmu bolo odstránené na podnet
poslancov miestneho zastupiteľstva uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme školy zo dňa 28.9.2004, ktorý tiež riešil postup
zmluvnej úpravy užívacích vzťahov k dotknutým pozemkom v primeranom čase pred skončením platnosti nájomných zmlúv.
            Rokovania  dotknutých zmluvných strán sa neuskutočnili. Uplynutím doby nájmu skončila platnosť nájomných zmlúv. Mestská
časť , zamestnanci miestneho úradu sa neunúvali ani odpovedať na urgenciu pánov Bartoviča a Prusáka z 12.mája 2004.
            Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava Devín  na riadnom zasadnutí dňa 8.3.2005 prijalo uznesenie č. 216/2005, ktorým berie
na vedomie návrh na odpredaj pozemkov , medzi ktorými boli i dotknuté pozemky. Miestny úrad odpredaj navrhnutých pozemkov
nezrealizoval.
            Podľa ust. § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nájomcovia užívali pozemky aj po skončení nájmu za tých istých podmienok,
za akých bola nájomná zmluva dojednaná pôvodne až do prijatia uznesenia č. 65/2007 na 7. riadnom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva MČ BA – Devín konaného dňa 05.06.2007.
Citovaným uznesením miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom dotknutých pozemkov žiadateľom - doterajším nájomcom do
31.augusta 2017 a mestská časť – miestny úrad zaradil žiadosti p. Mgr. Zvonimíra Bartoviča, p.PhDr. Petra Prusáka a p. Júliusa Slávika
o odkúpenie zastavaných pozemkov garážami v ich vlastníctve do zoznamu nehnuteľností v správe mestskej časti určených na predaj
predkladaných starostkou na schválenie miestnemu zastupiteľstvu ( Č.j. 1043/07-Ra).
 
 
            Vzhľadom

na schválený program konsolidácie rozpočtového hospodárenia, ktorý umožňuje prevod vlastníctva pozemkov do výmery 30
m2 doterajším nájomcom,
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 z dôvodu, že záujmová parcela je časťou pozemku, ktorý nie je už využívaný na výchovno-vyučovací proces, ale ako prístup
z verejnej komunikácie pre vjazd a parkovisko dopravných prostriedkov,
že stavba bez súpisného čísla „pavilón“ (doteraz „tančiareň“) je tiež vyňatá z nájmu školy,
z dôvodu zabezpečenia právnej istoty – zachovania  osobného vlastníctva stavby, usporiadania vlastníckych vzťahov medzi
vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku

 
navrhujem na základe žiadosti Mgr. Zvonimíra Bartoviča a JUDr. Janky Bartovičovej, bytom Kremeľská 4, 841 10  zo dňa 4.9.2012, na 
MÚ MČ BA Devín podanej 5.9.2012 pod č. 1226/12 (  príloha materiálu)  ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
schváliť prevod vlastníctva  pozemku v katastrálnom území Devín
 

1. parcela č. 1205/1, zastavaná plocha o výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 1  vedenom na  Katastrálnom úrade v Bratislave,
Správa katastra pre hl. m. SR Bratislava, Mgr. Zvonimírovi Bartovičovi a manž. JUDr. Janke Bartovičovej, rod. Jamborovej,
bytom Bratislava Kremeľská 4 .

 
Na uvedenom pozemku je od roku 1972 umiestnená  stavba -  garáž
 
- súpisné číslo 4308, parc. č. 1205/1, vo vlastníctve Mgr.Zvonimíra Bartoviča,  Kremeľská 4 (LV 2524).
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Prílohy
1. bod c.11-01
2. bod c.11-02
3. bod c.11-03
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

12. 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 7 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do
07.12.2012 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

a.) časť parc.č. 22/1, záhrady, o výmere 281m2 a parc.č. 22/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23m2
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b.) časť parc.č. 22/1, záhrady, o výmere 281m2

1. 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.

2. 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.

3. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov je celková ponúknutá výška nájomného.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu

súťažného návrhu.
6. Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu určitú - do 31.12.2017.
7. 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.

8. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať  predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

9. 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.

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 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 dvoch záhrad na ulici Lomnická, ktoré neboli prenajaté.

Prílohy
1. bod c.12-01
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 19.11.2012

13. 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 nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Devín,
 

1.) časť parc.č. 257/1, záhrady, o výmere 203m2 pre p. Ernesta Németha, bytom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa – z dôvodu vlastníctva záhradnej chaty na pozemku,
 

2.) parc.č. 197, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27m2 a parc.č. 198, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11m2 a časť
parc.č. 196, záhrady, o výmere 750m2 pre p. Mariana Bilica, bytom Šintavská 12, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa – z dôvodu uplynutia riadnej doby nájmu,
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3.) parc.č. 1241/32, trvalé trávnaté porasty, o výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávnaté porasty, o výmere 240m2, E register,
pre p. Ing. Mateja Ceconíka, bytom Kresánkova 1, 851 04 Bratislava, a p. Ing. Evu Ceconíkovú, bytom Kresánkova 1, 851 04
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu neprístupnosti predmetného pozemku z verejnej komunikácie, vlastníctva
priľahlého pozemku a platného stavebného povolenia,
 

4.) časť parc.č. 29/3, záhrady, o výmere 372m2 pre p. Danicu Bittnerovú, bytom Tbiliská 29, 831 06 Bratislava a pre p. Boženu
Krížikovú, bytom Gajova 13, 811 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu úmrtia otca, ktorý bol nájomcom,
 

5.) časť parc.č. 1204/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18m2 pre p. Ing. Ľubicu Švolíkovú, bytom Uhrova 7, 831 01
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu úmrtia otca, ktorý bol nájomcom a z dôvodu vlastníctva garáže na
pozemku,
 

6.) parc.č. 2048, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 66m2a parc.č. 2049, záhrady, o výmere 536m2, pre p. Ľubicu Barnovú,
bytom Devínska cesta 90, 841 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu vlastníctva rodinného domu na
pozemku,
 
na dobu určitú – do 30.06.2017, 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.
 
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 Ernest Németh požiadal listom zo dňa 28.03.2012, č.j.: 503/12 o prenájom pozemku, časť parc. č. 257/1, záhrady, o výmere
278m², k.ú. Devín, zvereného Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, z dôvodu vlastníctva
záhradnej chaty nachádzajúcej sa na uvedenom pozemku. K žiadosti bola priložená kúpna zmluva z 23.03.2012, jej prílohou bolo
neplatné užívacie povolenie pôvodného vlastníka. Z tohto dôvodu bol vyzvaný k obnoveniu užívacieho povolenia, doklad doložil k
žiadosti dňa 15.10.2012.
Pozemok sa nachádza v lokalite Merice. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. Vzhľadom na
splnenie podmienky bude so žiadateľom uzatvorená zmluva o nájme pozemku na záhradkárske a rekreačné účely.
 
K bodu 2
Pán Marian Bilic požiadal listom zo dňa 15.10.2012, č.j.: 1400/12 o predĺženie zmluvy o nájme pozemkov parc.č. 197, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 27m2 a parc.č. 198, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11m2 a časť parc.č. 196, záhrady, o výmere
750m2, k.ú. Devín, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín,
Pozemok sa nachádza v lokalite Merice. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So žiadateľom
bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
K bodu 3
Pán Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková požiadali listom zo dňa 31.10.2012 , č.j. : 1476/12 o prenájom pozemku parc.č.
1241/32, trvalé trávnaté porasty, o výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávnaté porasty, o výmere 240m2, k. ú. Devín, E register,
zvereného Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, bez prístupu z verejnej komunikácie, z dôvodu
vlastníctva priľahlého pozemku a vydaného stavebného povolenia z 25.06.2012 na výstavbu rodinného domu.
Pozemok sa nachádza v lokalite Dolné Koruny. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli. So
žiadateľom bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku na záhradkárske a rekreačné účely. 
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K bodu 4
Pani Danica Bittnerová listom zo dňa 05.11.2012, č.j.: 1485/12 a jej sestra pani Božena Krížiková listom zo dňa 08.11.2012, č.j.:
1533/12 požiadali o zmenu zmluvy o nájme časti pozemku parc.č. 29/3, záhrady, o výmere 372m2 z dôvodu úmrtia ich otca p.
Ondreja Blaška, ktorý bol nájomcom uvedeného pozemku. Úradu predložili kópiu úmrtného listu a potvrdenie o rodinnej príslušnosti.
Pozemok sa nachádza nad kostolom (zo strany Lomnickej ulice). Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na
úradnej tabuli. So žiadateľkami bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku na záhradkárske a rekreačné účely.
 
K bodu 5
Pani Ing. Ľubica Švolíková požiadala listom zo dňa 02.10.2012, č.j.: 1350/12 o o zmenu zmluvy o nájme pozemku parc.č. 1204/19,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18m2  k. ú. Devín, zvereného Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti
Bratislava – Devín, z dôvodu úmrtia otca p. PhDr. Petra Prusáka, ktorý bol nájomcom uvedeného pozemku.
Pozemok sa nachádza v areáli školy a je na nej garáž. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli.
So žiadateľkou bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku. 
 
K bodu 6
Pani Ľubica Barnová je vlastníčkou rodinného domu na pozemku v k.ú. Devín, parc.č. 2048, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
66m2, ku ktorému prináleží pozemok parc.č. 2049, záhrady, o výmere 536m2, oba pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín.
Pozemky sa nachádzajú v lokalite Zlaté Schody. S vlastníčkou bude uzatvorená zmluva o nájme pozemku na záhradkárske a
rekreačné účely. Zámer bol zverejnený ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli.

Prílohy
1. bod c.13-01
2. bod c.13-02
3. bod c.13-03
4. bod c.13-04


