
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN 

Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava 

 

Pozvánka 

 
V zmysle § 12 ods. 7 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

10. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 27. júna 2016 o 18:00 hod. 

 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39 

 

Program: 

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh plánu  kontrolnej  činnosti  na II. polrok 2016  

3. Kontrola príjmov a výdavkov za II. polrok 2015.  

4. Návrh na schválenie Záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2015 

5. Rozpočtové opatrenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 4 na rok 2016 

6. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1503/7 o výmere 

367 m2 pre Štefániu Krčovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa   

7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 326/2, záhrada 

o výmere 282 m2 pre Dášu Hoďovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

8. Návrh na udelenie predbežného súhlasu s predajom pozemku parc. č. 495/2 o výmere 9 m2 

a 495/3 o výmere 9 m2 žiadateľovi GEODET TEAM s.r.o.  ako prípad hodný osobitého 

zreteľa 

9. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na zámenu pozemkov v pomere1:1 p. č. 309/19 

o výmere 20 m2 za  pozemky  p.č. 311/6 o výmere 12 m2 a p.č. 311/5 o výmere 8 m2 ako 

prípad hodný osobitého zreteľa žiadateľovi Ivanovi Gajdošovi 

10. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2016 

11. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 34/2015 zo dňa 22.06.2015 a Návrh voľby zodpovednej 

redaktorky občasníka DEVÍNČAN pre občanov mestskej časti Bratislava-Devín a členov 

redakčnej rady 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady --  žiadosť o zaujatie stanoviska 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho 

zastupiteľstva 

14. Návrh dodatku štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 87 a čl. 89 

15. Návrh dodatku štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 14 

16. Rôzne 

17. Interpelácie 

18. Záver 

 

Ing. Ľubica Kolková 

starostka mestskej časti Bratislava-Devín 

 


