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

IČO 603 422

Bratislava, 31.10.2013

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 11.11.2013 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. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 (november).
3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2012 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.
4. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 Mestskej časti Bratislava-Devín o určovaní nájomného za

prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín, ktorým sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov
zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín

5. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad,nájomníci:
Aringer,Blaho,Bory,Cicáková,Cisár,Cziko,Čorný,Danielčáková,Dohorák,Drnzík,
Droberjár,Frajdtová,Gábriková,Galát,Gáplovský,Guláš,Gulis,Janovičová,Jánošík, Janták,Helman,
Horváth,Chalupa,Kanazirev,Karvaš,Kutlach,Lancík,Lamošová, Lukáčik,Majer,Andreánska,Malich,Martin,Mjartan,Mikloško,Nemec,
Patáková ,Plesník,Polák,Polák,Polyaková,Pošvancová,Prepiora, Soros,Sedlár,Spevár,Šúlovský ,Tunega,Weiglová

6. Návrh na zmenu mena nájomcu nájomných zmlúv a predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, pre
nájomníkov: Valéria Brtáňová, Zdenko Kastler, Oľga Koprlová, Elena Pošvancová ako prípady hodné osobitého zreteľa

7. Stanovisko k odpredaju časti parcely p.č. 914 – Marek Šťastný
8. S p r á v a z kontroly výberu miestnych daní a poplatkov.
9. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do

obecných školských rád
10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Záver

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 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

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: -



Stránka 3 z 35

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

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 (november).

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
Entus s.r.o Firma poverená vedením účtovníctva

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín
 
   Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2013
 
a)       bez výhrad
b)      s následovnými výhradami

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Príjmová časť rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2013 je oproti rozpočtovému opatreniu č. 1 schválenému v apríly roku 2013
navýšená najmä na položke podielových daní. Je to dané najmä vyšším ako plánovaným výberom daní za prvé 3 štvrťroky roku
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2013. Ostatné príjmy sú približne na úrovni rozpočtového opatrenia č. 1. Príjem na položke Ostatné poplatky sa oproti pôvodnému
rozpočtovému opatreniu zdvojnásobil, v dôsledku veľkého množstva konaní stavebného úradu.
 
Vo výdavkovej časti rozpočtového opatrenia č. 2 prišlo k miernemu navýšeniu mzdových nákladov v dôsledku presunu niektorých
zamestnancov do vyšších platových tried a personálnym zmenám uskutočneným v priebehu roka.
V časti energie a komunikácie je rozpočtové opatrenie č. 2 prakticky na úrovni pôvodného rozpočtového opatrenia. K navýšeniu došlo
na položke vodné, stočné, kde miestny úrad obdržal vyúčtovaciu faktúru za vodu v požiarnej zbrojnici (rekonštrukcia). V budúcnosti
by už spotreba vody mala byť vyrovnaná.
V sekcii kancelária MÚ sa mierne navýšila položka výpočtová technika, kde sa plánuje výmena servera na sekretariáte MÚ z dôvodu
jeho poruchovosti. Ostatné položky zostávajú na pôvodnej úrovni.
K zmene neprišlo ani pri položke dopravné a uličné značenia, kde sa bude uhrádzať faktúra za osadenie nového dopravného značenia
a nákup orientačných čísiel.
Opravy a údržba MÚ. K najvýraznejšiemu navýšeniu prišlo na položke údržba budov, priestorov a objektov. V tomto roku sa ešte
plánuje, dokončenie opravy havarijného stavu verejných WC, oprava havarijného stavu Štrbská a výmena okien na ZŠ, ktoré sú
v havarijnom stave.
V časti aktívna činnosť MÚ je mierne navýšenie na položkách Výkon požiarnej techniky a všeobecné služby, kde sa nachádzajú
výdavky za povodne tohto roka. MČ stále čaká na transfer týchto peňazí od štátu.
Položka Štúdie, expertízy a posudky sa znížila v dôsledku neukončenia prác na územnom pláne.
Všeobecný materiál grant predstavujú peniaze poskytnuté spoločnosťou Pontis na projekt sanácie amfiteátru pod Hradom Devín.
Navýšenie na položke palivá, mazivá a oleje je taktiež spôsobené vyššími nákladmi v dôsledku povodní.
 
Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2013 za Materskú škôlku zostáva oproti pôvodnému rozpočtovému opatreniu prakticky
nezmenené.
 
Príloha č. 1. Rozpočtové opatrenia č. 2 pre rok 2013 v členení rozpočtovej klasifikácie MF SR a ich porovnanie s pôvodným
rozpočtovým opatrením na rok 2013.

Prílohy
1. 02-Rozpočtové opatrenia112013web.xls
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia
za rok 2012 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.

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
 
a)   schvaľuje
 
prerozdelenie čiastky 23159,03 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2012 po odvedení zákonom
stanovenej čiastky do rezervného fondu medzi 12 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2012 a to rovnakou sumou 
1929,92 €.    
 
 
b)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov
Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V roku 2012 Mestská časť Bratislava – Devín ušetrila v rámci rozpočtového hospodárenia sumu 25732,25 €, schválenú uznesením
č. 157/2013 zo dňa 24.06.2013.  Z toho 2573,22 € sa použilo na tvorbu rezervného fondu a 23159,03 € je určených na oddlženie
veriteľov Mestskej časti Bratislava-Devín. Na základe programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava –
Devín  bodu 4 sú všetci veritelia z hľadiska poradia oddlžovania považovaní za rovnocenných, takže budú všetci oddlžovaní rovnakou
sumou.  Celková suma 23159,03 € určená na oddlženie bude rozdelená medzi  12 veriteľov, ktorých MČ Bratislava – Devín eviduje
v účtovníctve k 31.12.2012. Na každého veriteľa teda pripadá suma  1929,92 €. Táto suma bude zaslaná veriteľom na ich účty,
odsúhlasené s MČ Bratislava – Devín.
 
Zoznam veriteľov evidovaných MČ Bratislava – Devín k 31.12.2012
 

Číslo účtu Popis  

478 100 ASSET - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

320 931,93

478 110 ASSET - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky

600 050,17

478 120 ASSET - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ostatné náklady

3 869,08

478 200 Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

900 165,82

478 210 Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na - úhradu -
úroky

663 846,73

478 220 Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ostatné náklady

24 176,63

478 300 Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

288 393,32

478 310 Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky

1 795 183,89

478 320 Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ostatné náklady

11 648,92

478 400 Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

1 316 749,50

478 410 Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky

1 033 887,06

478 420 Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ostatné náklady

23 824,37

     

Číslo účtu Popis  

479 100 Ostatné dlhodobé
záväzky - BONUSÁCI

44 479,84
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479 110 Ostatné dlhodobé
záväzky - Havlíčkovci

2 997,06

479 300 protip. dot. MFSR -
istina

216 119,75

479 310 protip. dot. MFSR - úrok 445 560,37

479 400 dot. MVRRSR - istina 323 751,83

479 410 dot. MVRRSR - úrok 660 823,95

479 510 Ing. Mornár - úrok 18 311,26

479 600 BCI Žilina - istina 105 436,35

479 610 BCI Žilina - úroky 340 275,74

479 620 BCI Žilina - ostatné
náklady

9 273,19

479 700 DNV - istina 4 544,28

479 800 Krtilová - istina 20 842,77

479 810 Krtilová - úroky 45 006,24

479 820 Krtilová - ost.náklady 2 994,98

479 900 Babo - istina 17 023,97

479 910 Babo - úroky 32 247,13

479 920 Babo - ost.náklady 6 025,42
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

4. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 Mestskej
časti Bratislava-Devín o určovaní nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava
Devín, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa
16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov

a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín

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
Čermáková Referát OŽP MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
 
 
Schvaľuje
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov
a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR            č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
 
 
 
§ 1
Úvodné ustanovenie
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku minimálneho nájomného za prenájom nebytových
priestorov  a  pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín  (ďalej len „mestská časť).
 
ČASŤ PRVÁ
§ 2
Nájomné za prenájom nebytových priestorov
 

1.  Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2 podlahovej
plochy (bez cien služieb) je pre jednotlivé priestory nasledovná:  
 
 

obchodné priestory,
priestory pre banky,
príp. poisťovne

  90 € /1m2/1rok

priestory pre služby
(napr. čistiareň,
manikúra)

  17 € /1m2/1rok

reštauračné priestory   50 € /1m2/1rok

kancelárske priestory   35 € /1m2/1rok

výrobné priestory   53 € /1m2/1rok

priestory pre lotérie
a iné pod. hry

150 € /1m2/1rok

skladové priestory   25 €/1m2/1rok

 
 
2. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dojednávajú v zmysle platných právnych predpisov.
3. Započítavanie vložených finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov z dohodnutej výšky nájomného je
 prípustné iba výnimočne, po predchádzajúcom schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín, v ktorom bude
zhodnotenie presne vyšpecifikované.“
§ 3
Krátkodobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov
1. Krátkodobým a jednorazovým prenájmom v zmysle tohto VZN sa rozumie užívanie nebytových priestorov v správe mestskej časti
vo vymedzenom časovom období, spravidla kratšom ako 28 dní, alebo v cyklicky sa opakujúcich použitiach nepresahujúcich rozsah
10 hodín denne.
2. Výška nájomného za prenájom nebytových priestorov na krátkodobé a jednorazové účely je 14 € /1 hod. (napr. zasadacia
miestnosť na miestnom úrade, nebytové priestory v stavbe OKÁL)
 
 
ČASŤ DRUHÁ
 
§ 4
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Nájomné za prenájom pozemkov
 

1. Nájomné za prenájom pozemkov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2  pre jednotlivé druhy
pozemkov je nasledovná:
 
 

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50€ /1m2/1rok

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok

pozemok pod stavbou
garáže

1  € /1m2/1rok

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok

pozemok pod
rodinným domom

4 € /1m2/1rok

pozemok užívaný ako
dvor

0,60€ /1m2/1rok

 
 
2. Minimálna ročná výška nájomného za prenájom pozemkov pod informačnými a inými reklamnými zariadeniami sa určuje
nasledovne:
 

do 10 m2 reklamnej
plochy             

33 € /1 ks/1rok

nad 10 m2 reklamnej
plochy           

165 € /1 ks/1rok

 
3. Výšku nájomného za prenájom iných pozemkov ako sú uvedené v § 4 ods. 1, ods. 4 a ods. 5 tohto VZN určí v individuálnych
prípadoch Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín.
 
 
ČASŤ TRETIA
 
§ 5
Spoločné ustanovenia
 
1.  V prípade, že výška ročného nájomného stanoveného podľa tohto VZN presiahne sumu:
            -     100 €  môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  polročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného polroka (t. j. I., VII.)
            -     170 €  môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  štvrťročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného štvrťroka (t. j. I., IV. VII., X.)
  
2.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  znížiť výšku nájomného
uvedenú v §  2, § 3 a § 4   až na symbolickú sumu  1 €  za celý predmet prenájmu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
3. V prípade, ak bude  mať záujem o prenájom nebytových priestorov alebo pozemkov  viac žiadateľov, uskutoční sa verejná
obchodná súťaž, podmienky ktorej určí  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín. Nájomné bude určené na základe
výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom výška nájomného nesmie byť nižšia ako minimálna sadzba nájomného uvedená v § 2,
§ 3 a § 4 tohto VZN. Predmetom verejnej obchodnej súťaže nemôžu byť pozemky, ktoré dlhodobo užívajú fyzické osoby na základe
nájomnej zmluvy a riadne si plnia povinnosti z nej vyplývajúce.
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5. Výšku nájomného za prenájom objektu ako celku určí v individuálnych prípadoch Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Devín.
§ 6
 Záverečné ustanovenia
 
1.  Dňom  účinnosti  tohto  VZN  sa ruší VZN č. 3/2008 schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín dňa
16.12.2008 v znení uznesenia č. 150/2008. 
 
2.  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín č.2 /2013 bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 11.11.2013 uznesením č...... /2013.
 
3.   Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Ľubica Kolková                                       
                                                                                               starostka Mestskej časti Bratislava – Devín
 
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

 
Mestská časť Bratislava-Devín má v správe pozemky hl. mesta SR Bratislavy, ktoré prenajíma za ceny stanovené VZN č. 3/2008.
Nakoľko toto VZN nebolo od roku 2008 novelizované a trhová cena prenájmov pozemkov a záhrad sa zvýšila, navrhujeme Vám na
schválenie nové sadzby cien, ktoré sme stanovili na základe porovnania cien prenájmov v okolitých mestských častiach. Potreba
zvýšenia cien prenájmov, zároveň vyplýva aj z konsolidačného plánu schváleného uznesením č. 55/2011 zo dňa 20.04.2007.
Článok 3 plánu konsolidácie ukladá mestskej časti povinnosť podniknúť opatrenia na zefektívnenie výnosov zo zvereného majetku
primeraným  navýšením pri novo uzatváraných resp. predlžovaných nájomných zmluvách. Zmena cien nájmov sa prejaví u všetkých
novo uzatváraných zmluvách, ale zároveň na základe klauzuly v nájomných zmluvách, bude MČ požadovať aj nájomcov s platnými
nájomnými zmluvami o uzatvorenie dodatkov s výškou nájomného vyplývajúceho z nového VZN. Poslednou úpravou nového VZN bolo
vynechanie článkov upravujúcich zníženie sadzieb prenájmov pre seniorov.
 Porovnanie cien s platným VZN č. 3/2008:
 

Druh pozemku nová cena za 1m2/1rok
pôvodná cena
1m2/1rok

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50 € /1m2/1rok 0,35

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok 0,70

pozemok pod stavbou
garáže 1  € /1m2/1rok 0,70

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok 10

pozemok pod
rodinným domom 4 € /1m2/1rok 3,30
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pozemok užívaný ako
dvor 0,60 € /1m2/1rok 0,30

 
N Á V R H      V Z N
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 16.12.2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov
a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava Devín
 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR            č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
 
 
§ 1
Úvodné ustanovenie
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku minimálneho nájomného za prenájom nebytových
priestorov  a  pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín  (ďalej len „mestská časť).
 
ČASŤ PRVÁ
§ 2
Nájomné za prenájom nebytových priestorov
 

1.  Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2 podlahovej
plochy (bez cien služieb) je pre jednotlivé priestory nasledovná:  
 
 

obchodné priestory,
priestory pre banky,
príp. poisťovne

  90 € /1m2/1rok

priestory pre služby
(napr. čistiareň,
manikúra)

  17 € /1m2/1rok

reštauračné priestory   50 € /1m2/1rok

kancelárske priestory   35 € /1m2/1rok

výrobné priestory   53 € /1m2/1rok

priestory pre lotérie
a iné pod. hry

150 € /1m2/1rok

skladové priestory   25 € /1m2/1rok

 
 
2. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dojednávajú v zmysle platných právnych predpisov.
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3. Započítavanie vložených finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov z dohodnutej výšky nájomného je
 prípustné iba výnimočne, po predchádzajúcom schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín, v ktorom bude
zhodnotenie presne vyšpecifikované.“
§ 3
Krátkodobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov
1. Krátkodobým a jednorazovým prenájmom v zmysle tohto VZN sa rozumie užívanie nebytových priestorov v správe mestskej časti
vo vymedzenom časovom období, spravidla kratšom ako 28 dní, alebo v cyklicky sa opakujúcich použitiach nepresahujúcich rozsah
10 hodín denne.
2. Výška nájomného za prenájom nebytových priestorov na krátkodobé a jednorazové účely je 14 € /1 hod. (napr. zasadacia
miestnosť na miestnom úrade, nebytové priestory v stavbe OKÁL)
 
 
ČASŤ DRUHÁ
 
§ 4
Nájomné za prenájom pozemkov
 

1. Nájomné za prenájom pozemkov sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba  nájomného za 1 m2  pre jednotlivé druhy
pozemkov je nasledovná:
 
 

pozemok na
záhradkárske
a rekreačné účely

0,50 € /1m2/1rok

pozemok pod
rekreačnou alebo
 záhradnou chatou

1 € /1m2/1rok

pozemok pod stavbou
garáže

1  € /1m2/1rok

pozemok pod
stavbou užívanou na
podnikanie

15 € /1m2/1rok

pozemok pod
rodinným domom

4 € /1m2/1rok

pozemok užívaný ako
dvor

0,60 € /1m2/1rok

 
 
2. Minimálna ročná výška nájomného za prenájom pozemkov pod informačnými a inými reklamnými zariadeniami sa určuje
nasledovne:
 

do 10 m2 reklamnej
plochy             

33 € /1 ks/1rok

nad 10 m2 reklamnej
plochy           

165 € /1 ks/1rok

 
3. Výšku nájomného za prenájom iných pozemkov ako sú uvedené v § 4 ods. 1, ods. 4 a ods. 5 tohto VZN určí v individuálnych
prípadoch Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín.
 
 
ČASŤ TRETIA
 
§ 5
Spoločné ustanovenia
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1.  V prípade, že výška ročného nájomného stanoveného podľa tohto VZN presiahne sumu:
            -     100 €  môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  polročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného polroka (t. j. I., VII.)
            -     170 €  môže nájomca uhrádzať  nájomné   vopred   v pravidelných  štvrťročných
                  splátkach, a to vždy  do  15. dňa  prvého  mesiaca  príslušného štvrťroka (t. j. I., IV. VII., X.)
  
2.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  znížiť výšku nájomného
uvedenú v §  2, § 3 a § 4   až na symbolickú sumu 1 €  za celý predmet prenájmu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
3. V prípade, ak bude  mať záujem o prenájom nebytových priestorov alebo pozemkov  viac žiadateľov, uskutoční sa verejná
obchodná súťaž, podmienky ktorej určí  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín. Nájomné bude určené na základe
výsledkov verejnej obchodnej súťaže, pričom výška nájomného nesmie byť nižšia ako minimálna sadzba nájomného uvedená v § 2,
§ 3 a § 4 tohto VZN. Predmetom verejnej obchodnej súťaže nemôžu byť pozemky, ktoré dlhodobo užívajú fyzické osoby na základe
nájomnej zmluvy a riadne si plnia povinnosti z nej vyplývajúce.
5. Výšku nájomného za prenájom objektu ako celku určí v individuálnych prípadoch Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –
Devín.
§ 6
 Záverečné ustanovenia
 
1.  Dňom  účinnosti  tohto  VZN  sa ruší VZN č. 3/2008 schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Devín dňa
16.12.2008 v znení uznesenia č. 150/2008. 
 
2.  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín č.2 /2013 bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 11.11.2013 uznesením č...... /2013.
 
3.   Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
 
 
 
 
                                                                                                   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 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

5. Návrh na predĺženie doby platnosti
nájomných zmlúv na prenájom záhrad,nájomníci:

Aringer,Blaho,Bory,Cicáková,Cisár,Cziko,Čorný,Danielčáková,Dohorák,Drnzík,
Droberjár,Frajdtová,Gábriková,Galát,Gáplovský,Guláš,Gulis,Janovičová,Jánošík,
Janták,Helman, Horváth,Chalupa,Kanazirev,Karvaš,Kutlach,Lancík,Lamošová,

Lukáčik,Majer,Andreánska,Malich,Martin,Mjartan,Mikloško,Nemec,
Patáková ,Plesník,Polák,Polák,Polyaková,Pošvancová,Prepiora,

Soros,Sedlár,Spevár,Šúlovský ,Tunega,Weiglová

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
Čermáková Referát OŽP 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
 
predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov:            

Nájomca Číslo parcely Výmera
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PharmDr. Martin
Aringer časť 59/1 245 m2

  59/2 23 m2

Pavol Blaho 1470 422 m2

  1469 19 m2

Ing. Atila Bory 180 503 m2

Oľga Cicáková čať 1336/1 364 m2

Ľubomír Cisár a manž. 1559 34 m2

  časť 1558 400 m2

Ing. Gabriel Cziko 1182/6 219 m2

Ing. Alexander Čorný časť 25 375 m2

JUDr. Anna
Danielčáková časť 146 443 m2

  144 13 m2

Ľudevít Dohorák časť 180 282 m2

  176 15 m2

Jozef Drnzík 823/1 490 m2

  823/2 42 m2

Jozef Droberjár 65 289 m2

Margita Frajdtová časť 165 15 m2

  časť 169 361 m2

Irena Gábriková 1661 36 m2

  1663/1 292 m2

  1663/2 8 m2

Milan Galát časť 164 37 m2

  časť 169 761 m2

Anton Gáplovský 155 26 m2

  157 357 m2

Filip Guláš časť 1558 460 m2

Ing. Ivan Gulis časť 1663/1 293 m2

  1662 37 m2

Brigita Janovičová časť 279 407 m2

  280 10 m2

František Jánošík 169 390 m2

  166 12 m2

RNDr. Viktor Janták 282 502m2

  283 18 m2

Pavel Helman 42 25 m2

  časť 38/1 532 m2

Fedor Horváth 417 432 m2

  416 36 m2

Peter Chalupa časť 257/1 400 m2

Ivan Kanazirev 257/1 280 m2

  259 10 m2

Ing. Jozef Karvaš 278 591 m2

  277 23 m2
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Zdeněk Kutlach 113 354 m2

Ing. Anton Lancík
a manž. časť 935 337 m2

Anna Lamošová 2034 52 m2

  2035 443 m2

Ing. Ján Lukáčik 44 44 m2

  časť 38/1 482 m2

Ondrej Majer,
Andreánska časť 1182/3 45 m2

Pavol Malich časť 180 483 m2

  177 21 m2

Ing. arch. Patrik Martin 70/1 380 m2

  70/2 20 m2

Ing. Jozef Mjartan časť 235 320 m2

  237/2 241 m2

  237/3 30 m2

Ing. arch. Fr. Mikloško 327/7 320 m2

Marián Nemec 169 371 m2

Anna Patáková 1601 342 m2

  1600 39 m2

RNDr. Pavol Plesník,
CSc. časť 235 350 m2

Ján Polák časť 180 444 m2

Jozef Polák časť 38/1 459 m2

  45 18 m2

Eva Polyaková a manž. 1182/5 135 m2

Valéria Pošvancová časť 38/1 472 m2

  43 20 m2

Zoltán Prepiora časť 257/1 508 m2

Ladislav Soros časť 1344/11 394 m2

Milan Sedlár 58 454 m2

Igor Spevár časť 275 450 m2

Mgr. Michal Šúlovský s
manž. 1182/3 45 m2

Ing. Ondrej Tunega časť 224 600 m2

Eva Weiglová časť 25 560 m2

                            
 
ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, resp. na LV č. 27, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, ako prípad
hodný osobitého zreteľa,  od 1.1.2014 na dobu 5 rokov do 31.12.2018 za nezmenených podmienok, tak ako sú tieto uvedené
v platných nájomných zmluvách.
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných a číslovaných dodatkov k nájomným zmluvám.  
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

PharmDr. Martin Aringer, Pavol Blaho, Ing. Atila Bory, Oľga Cicáková, Ľubomír Cisár a manž., Ing. Gabriel Cziko, Ing. Alexander Čorný,
JUDr. Anna Danielčáková, Ľudevít Dohorák, Jozef Drnzík, Jozef Droberjár, Margita Frajdtová, Irena Gábriková, Milan Galát, Anton
Gáplovský, Filip Guláš, Ing. Ivan Gulis, Brigita Janovičová, František Jánošík, RNDr. Viktor Janták, Pavel Helman, Fedor Horváth, Peter
Chalupa, Ivan Kanazirev, Ing. Jozef Karvaš, Zdeněk Kutlach, Ing. Anton Lancík a manž., Anna Lamošová, Ing. Ján Lukáčik, Ondrej Majer
a Barbora Andreánska, Pavol Malich, Ing. arch. Patrik Martin, Ing. Jozef Mjartan, Ing. arch. Fr. Mikloško, Marián Nemec, Anna Patáková,
RNDr. Pavol Plesník, CSc., Ján Polák, Jozef Polák, Eva Polyaková a manž., Valéria Pošvancová, Zoltán Prepiora, Ladislav Soros, Milan
Sedlár, Igor Spevár, Mgr. Michal Šúlovský s manž., Ing. Ondrej Tunega, Eva Weiglová uzavreli v roku 2008 s MČ Bratislava – Devín
nájomné zmluvy na prenájom záhrad. Platnosť nájomných zmlúv končí dňom 31.12.2013.
Ani jeden z nájomníkov nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starajú sa o ne ako riadni
hospodári a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa.
Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 
 
Jedná sa o tieto parcely:

Nájomca Číslo parcely Výmera Náj. za 1m2/rok

PharmDr. Martin
Aringer časť 59/1 245 m2 0,35 €

  59/2 23 m2 0,70 €

Pavol Blaho 1470 422 m2 0,35 €

  1469 19 m2 0,70 €

Ing. Atila Bory 180 503 m2 0,175 €

Oľga Cicáková čať 1336/1 364 m2 0,35 €

Ľubomír Cisár a manž. 1559 34 m2 0,70 €

  časť 1558 400 m2 0,35 €

Ing. Gabriel Cziko 1182/6 219 m2 0,35 €

Ing. Alexander Čorný časť 25 375 m2 0,175 €

JUDr. Anna
Danielčáková časť 146 443 m2 0,175 €

  144 13 m2 0,35 €

Ľudevít Dohorák časť 180 282 m2 0,175 €

  176 15 m2 0,35 €

Jozef Drnzík 823/1 490 m2 0,35 €

  823/2 42 m2 0,70 €

Jozef Droberjár 65 289 m2 0,35 €

Margita Frajdtová časť 165 15 m2 0,70 €

  časť 169 361 m2 0,35 €

Irena Gábriková 1661 36 m2 0,35 €

  1663/1 292 m2 0,175 €

  1663/2 8 m2 0,175 €

Milan Galát časť 164 37 m2 0,70 €

Nájomca Číslo parcely Výmera Náj. za 1m2/rok

  časť 169 761 m2 0,35 €

Anton Gáplovský 155 26 m2 0,70 €

  157 357 m2 0,35 €

Filip Guláš časť 1558 460 m2 0,35 €
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Ing. Ivan Gulis časť 1663/1 293 m2 0,35 €

  1662 37 m2 0,70 €

Brigita Janovičová časť 279 407 m2 0,175 €

  280 10 m2 0,35 €

František Jánošík 169 390 m2 0,175 €

  166 12 m2 0,35 €

RNDr. Viktor Janták 282 502m2 0,35 €

  283 18 m2 0,70 €

Pavel Helman 42 25 m2 0,70 €

  časť 38/1 532 m2 0,35 €

Fedor Horváth 417 432 m2 0,35 €

  416 36 m2 0,70 €

Peter Chalupa časť 257/1 400 m2 0,35 €

Ivan Kanazirev 257/1 280 m2 0,35 €

  259 10 m2 0,70 €

Ing. Jozef Karvaš 278 591 m2 0,35 €

  277 23 m2 0,70 €

Zdeněk Kutlach 113 354 m2 0,35 €

Ing. Anton Lancík
a manž. časť 935 337 m2 0,35 €

Anna Lamošová 2034 52 m2 0,70 €

  2035 443 m2 0,35 €

Ing. Ján Lukáčik 44 44 m2 0,70 €

  časť 38/1 482 m2 0,35 €

Ondrej Majer,
Andreánska časť 1182/3 45 m2 0,35 €

Pavol Malich časť 180 483 m2 0,35 €

  177 21 m2 0,70 €

Ing. arch. Patrik Martin 70/1 380 m2 0,35 €

  70/2 20 m2 0,70 €

Ing. Jozef Mjartan časť 235 320 m2 0,35 €

  237/2 241 m2 0,35 €

  237/3 30 m2 0,70 €

Ing. arch. Fr. Mikloško 327/7 320 m2 0,175 €

Marián Nemec 169 371 m2 0,35 €

Nájomca Číslo parcely Výmera Náj. za 1m2/rok

Anna Patáková 1601 342 m2 0,35 €

  1600 39 m2 0,70 €

RNDr. Pavol Plesník,
CSc. časť 235 350 m2 0,35 €

Ján Polák časť 180 444 m2 0,35 €

Jozef Polák časť 38/1 459 m2 0,175 €

  45 18 m2 0,35 €

Eva Polyaková a manž. 1182/5 135 m2 0,175 €

Valéria Pošvancová časť 38/1 472 m2 0,35 €

  43 20 m2 0,70 €

Zoltán Prepiora časť 257/1 508 m2 0,175 €
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Ladislav Soros časť 1344/11 394 m2 0,175 €

Milan Sedlár 58 454 m2 0,175 €

Igor Spevár časť 275 450 m2 0,35 €

Mgr. Michal Šúlovský s
manž. 1182/3 45 m2 0,35 €

Ing. Ondrej Tunega časť 224 600 m2 0,35 €

Eva Weiglová časť 25 560 m2 0,35 €

 

Prílohy
1. Prilohy k zasadnutiu b.c. 5.zip
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

6. Návrh na zmenu mena nájomcu nájomných zmlúv a predĺženie
doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, pre

nájomníkov: Valéria Brtáňová, Zdenko Kastler, Oľga Koprlová,
Elena Pošvancová ako prípady hodné 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
Čermáková Referát OŽP 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
 
predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov:     
 
 

Por.č. Pôvodný nájomca Nový nájomca Parc. č. Výmere

1. Rudolf Brtáň Valéria Brtáňová časť 25 310 m2

2. Zdenko Kastler Ing. Zdenko Kastler časť 25 358 m2

3. Oľga Koprlová Milan Koprla časť 257/1 400 m2
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4. Martin Pošvanc Elena Pošvancová časť 38/1 532 m2

      41 19 m2

      
                            
ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, resp. na LV č. 27, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, ako prípad
hodný osobitého zreteľa,  od 1.1.2014 na dobu 5 rokov do 31.12.2018 za nezmenených podmienok, tak ako sú tieto uvedené
v platných nájomných zmluvách.
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných a číslovaných dodatkov k nájomným zmluvám.  
 
Termín: najneskôr do 31.12.2013
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Valéria Brtáňová požiadala  MČ Bratislava – Devín o zmenu mena nájomcu a predĺženie  nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, ktorú
mal pôvodne s MČ Bratislava – Devín uzavretú jej manžel Mgr. Rudolf Brtáň, ktorý 15.5.2013 zomrel. Manželka chce aj po jeho úmrtí
naďalej pokračovať v nájomnej zmluve k pozemku parc. č. 25 o výmere 310 m2. Platnosť nájomnej zmlúvy končí dňom 31.12.2013.
Elena Pošvancová požiadala  MČ Bratislava – Devín o zmenu mena nájomcu a predĺženie  nájomnej zmluvy na prenájom záhrady,
ktorú mal pôvodne s MČ Bratislava – Devín uzavretú jej manžel Martin Pošvanc, ktorý 30.1.2012 zomrel. Manželka chce aj po jeho
úmrtí naďalej pokračovať v nájomnej zmluve k pozemku parc. č. 38/1 o výmere 532 m2 a parc. č.  41 o výmere 19 m2. Platnosť
nájomnej zmlúvy končí dňom 31.12.2013.
Zdenko Kastler požiadal MČ Bratislava – Devín o zmenu mena nájomcu a predĺženie  nájomnej zmluvy na prenájom záhrady,
ktorú má prenajatú od MČ Bratislava – Devín. Nakoľko sa už nevládze starať o prenajatý pozemok parc. č. 25 o výmere 358 m2
a o pozemok sa stará syn a aj naďalej chce pokračovať v nájomnej zmluve, žiada o zmenu mena nájomcu na Ing. Zdenka Kastlera.
Platnosť nájomnej zmlúvy končí dňom 31.12.2013.
Oľga Koprlová požiadala o zmenu mena nájomcu a predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, ktorú má prenajatú od MČ
Bratislava – Devín. Nakoľko sa už nevládze starať o prenajatý pozemok parc. č. 257/1 o výmere 463 m2 a o pozemok sa stará syn a aj
naďalej chce pokračovať v nájomnej zmluve, žiada o zmenu mena nájomcu na Milana Koprlu. Platnosť nájomnej zmlúvy končí dňom
31.12.2013.
Ani jeden z nájomníkov nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starajú sa o ne ako riadni
hospodári a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa. Zmena mena nájomcu je v každom prípade na
rodinného príslušníka a aj v minulosti miestne zastupiteľstvo kladne vyhovelo žiadostiam podobného charakteru. Nájomníkom budú
predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 
 
 
Jedná sa o tieto parcely:

Por.č. Pôvodný nájomca Nový nájomca Parc. č. Výmere Cena

1. Rudolf Brtáň Valéria Brtáňová časť 25 310 m2 0,175 €

2. Zdenko Kastler Ing. Zdenko Kastler časť 25 358 m2 0,35 €

3. Oľga Koprlová Milan Koprla časť 257/1 400 m2 0,35 €

4. Martin Pošvanc Elena Pošvancová časť 38/1 532 m2 0,35 €

      41 19 m2 0,70 €
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Prílohy
1. Prilohy k zasdanutiu b.c 6.zip
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

7. Stanovisko k odpredaju časti parcely p.č. 914 – Marek Šťastný

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
Čermáková Referát OŽP 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
 
odpredaj časti pozemku parc. č. 914/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, zapísaná na LV č. 27 pre vlastníka hl. m.
SR Bratislavu a ktorá bola protokolárne zverená do správy MČ Bratislava – Devín podľa priloženého návrhu žiadateľa. Vlastný
geometrický plán na oddelenie časti pozemku parc. č. 914/1 o výmere 30 m2 nechá vyhotoviť žiadateľ – Marek Šťastný na vlastné
náklady.
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín informovať o tomto stanovisku  Magistrát hl.m. SR Bratislavy a žiadateľov o odpredaj.
 
Termín: do 30.11.2013
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 07.10.2013 bola  doručená na  MÚ MČ Bratislava – Devín  žiadosť Mareka Šťastného, bytom Muránska 14/A, 841 01 Bratislava
4 - Devín o kladné stanovisko k odpredaju časti pozemku parc. č. 914/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 27 pre vlastníka hl. m. SR Bratislavu a ktorá bola protokolárne zverená do správy MČ Bratislava – Devín.. Žiadateľ
má o pozemok dlhodobo záujem so zámerom pričleniť pozemok k parc. č. 917/3 a 917/4 a zväčšiť nezastavanú plochu okolo svojej
nehnuteľnosti. Žiadateľ má záujem o odkúpenie s vedomím, že súčasťou kúpnej zmluvy bude aj vecné bremeno, ktoré bude spočívať
v povinnosti vlastníka parcely trpieť vodovodné potrubie mestskej časti Devín. MČ Devín bude mať z vecného bremena nárok
v nevyhnutnej miere prístup na zaťažený pozemok za účelom prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie, poruchy v súvislosti
s potrubím. Žiadateľ v minulosti podal žiadosť na odkúpenie, ale na základe vyjadrenia MÚ MČ Devín nebola žiadosť kladne vybavená.
MÚ MČ Devín požadovala ukončenie rekonštrukcie verejného WC v MČ Devín. Rekonštrukcia je ukončená a preto žiadateľ podal
žiadosť opätovne.
Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30 m2 v odôvodnených prípadoch bol schválený uznesením č. 169/2009 zo dňa 3.2.2009,
ktoré tvorí dodatok č. 1 k Programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava – Devín.

Prílohy
1. 07-Šťastný 001.jpg
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

8. S p r á v a z kontroly výberu miestnych daní a poplatkov.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová Miestna kontrolórka

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová Miestna kontrolórka

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
berie na vedomie
Správu z kontroly výberu miestných dani a poplatkov
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Alžbeta Kaňová
miestna  kontrolórka
m.č. Bratislava – Devín
 



Stránka 27 z 35

 
                   S p r á v a   z  kontroly výberu miestnych  daní a poplatkov.
 
 
Podnet na vykonanie kontroly  : Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013           
Kontrolovaný subjekt :                Miestny úrad Bratislava – Devín
Zodpovednosť za subjekt :           Ing. Ľubica Kolková – starostka mestskej časti
Účel kontroly :                              Výber daní a poplatkov
Kontrolované obdobie :               Rok 2012 a  I.polrok 2013
Kontrolu vykonala :                     Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly :                 September  - október  2013
 
     Uznesením č. 158/2013 zo dňa 24.06.2013 bola do Plánu kontrolnej činnosti zahrnutá kontrolná akcia : Kontrola výberu miestnych
daní a poplatkov.
 
Listom č.j. 1147/13 zo dňa 05.08.2013 som požiadala starostku o súčinnosť pri výkone kontroly  a predloženie podkladov ku kontrole
v termíne  do 15.08.2013.
 
Platné predpisy : Zákon č. 282/2002 Z.z. – podmienky držania psov
                              Zákon č. 582/2004 Z.z. §99 ods. 4 – miestne dane a poplatky
                              Občiansky zákonník , § 685 -  osobitné ustanovenie o nájme bytu
                              Opatrenie MF č.020058/2012 - 722
                              VZN č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008
                              VZN č. 3/2011 zo dňa 15.12.2011
                              VZN č. 3/2012 zo dňa 14.12.2012
 
 
Kontrolné zistenia :
Operatívna evidencia :
I. Prenájom byty – rok 2012                            rok 2013
poč.stav k   01.01.2012 :   191,81 eur              poč.stav          246,24  eur
predpis na rok               8 089,93                     predpis        8 411,61  eur
spolu  :                           8 281,74                      spolu            8 657,85  eur
úhrady                           8 035,50                      úhrady        4 415,31  eur
 
Nedoplatky rok 2012 :  p. Sárkányová   620,50 eur  za roky 2006,2007 a 2010  
                                        p. Kusý                37,18 eur  za rok   2012
 
K 31.07 2013 nedoplatky celkom 4 242,54 .Pravidelne mesačne neplatil v zmysle Zmluvy o prenájme  p. Kusý ktorý zaplatil dve
platby ( IV.aVII.2013) a nedoplatok má  776,38 eur                                                                                      - prijať opatrenie
 
                                                               -2-  
Stanovisko kontrolórky :
- Na riadne zasadnutie MZ dňa 27.10.2009 som predložila  Správu z kontroly nájomných zmlúv – za prenájom bytov a nebytových
priestorov kde doporučujem,  dodatočne urobiť vyúčtovanie skutočných nákladov  a zaplatených záloh za vodu a plyn za roky 2006 –
2008 na byty v MŠ.  
 
- Dňa  10.10.2011 č. 1349/11  som predložila Správu o výsledkoch kontroly prijatých opatrení  z Kontroly prenájmu bytov ... a žiadam
predložiť faktúry za energie  roky 2006 – 2009  uhradené MČ za objekty , v ktorých sa nachádzajú byty.
Faktúry neboli ku kontrole predložené , neboli zaevidované v knihe odoslaných faktúr a neboli ani zaplatené. Faktúry za byty p. Kaňku
a p. Sárkányovej.
Na uvedené nedostatky som poukazovala na zasadnutí MZ dňa 24.11.2010.
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II. Prenájom -nebytové priestory  rok 2012 :          rok 2013        
poč. stav  k 01.01.2012  : 10 007,54 eur                    poč. stav                  10 174,49 eur
predpis na rok 2012        19 318,02 eur                    predpis rok 2013    21 175,41  eur
spolu :                               29 325,56 eur                    spolu :                     31 349,90  eur
úhrady                              19 151,07 eur                    úhrady                    10 340,51  eur
Nedoplatky za rok 2012 : 7 426,17 eur
Nezaplatili : -Alfastavba s.r.o (2007), C& K Partners (2008-2011), K& S Partners      
(2010), Kunstová (2008),Slovenská pošta (2008-2010)
 
Nedoplatky rok 2013 :4 446,44 eur
Nezaplatili :Alfastavba, Bachoríková, Kunstová, Slovenská pošta,T-Mobile Slovensko
                                                                                             - prijať opatrenie
 
Dňa 04.04.2013 bol podpísaný ,,Splátkový kalendár“ s C&K Partners, s.r.o. – konateľkou p. Sapákovou na úhradu dlhu vo výške
5 872,65 eur. Mesačná splátka je vo výške 244,00 eur -  spolu 24 splátok.
 
III. Daň za psa :
poč.stav k 01.01.2012            1 997,72  eur rok        poč.stav 2013      2 800,61 eur
predpis  na rok 2012             4 650,63  eur                                            4 616,51 eur
spolu :                                     6 648,35  eur                                            7 417,12 eur
úhrady                                    3 847,74  eur                                            4 849,38 eur
 
Nedoplatky za roky 2004- 2012     1 908,99  eur  spolu  58 majiteľov psov.
Nedoplatky k 31.07.2013                2 258,36  eur  spolu  62 majiteľov psov.
Majitelia psov, ktorí majú nedoplatky napr.: Brestovanský Ján – 555,12 eur,  Gajdoš Ľubomír– 115,96 eur, Jusko Peter- 79,76 eur, JUDr.
Krajčírovič – 79,88 eur , Kolesár Martin - 61,00 eur, Kramarczyk Joana – 53,50 eur, Kubíček Štefan -39,50 eur, Kyselová Karin – 297,40
eur ,požiadala o splátkový kalendár, Pošvanc Martin – 102,70 eur, Probst  Štefan -111,52 eur,Radičová Vlasta – 156,23 eur, Repák
Marián –75,45 eur, Sládková Elena- 49,95 eur, Šešera Daniel- 55,00 eur, Šešerová Eva –
 
                                                             -3-                                                               
79,81 eur Šochman Marek – 62,70 eur,Zvrškovcová  Andrea – 45,85, Agentúra Paczelt – 62,54 eur
 a ďalší                                                                 - prijať opatrenie
                                                                                                                    
Ku kontrole bolo predložených 46- Upomienok zaslaných majiteľom psov, ktorí nezaplatili  daň za psa. Z toho 27-  majiteľov v roku
2013 zaplatilo.
                                                            
IV. Daň za užívanie verejného priestranstva :
poč. stav k 01.01.2012                    0,00  eur
predpis na rok 2012               1 423,87  eur
spolu :                                      1 423,87  eur
úhrady                                     1 207,67  eur
 
Za rok 2012 bolo vyhotovených  29 ,, Rozhodnutí “.
Za  I. polrok 2013 bolo vyhotovených  28 „ Rozhodnutí “.
Nedoplatky za rok 2012                  216,25 eur
Nedoplatky za I. polrok 2013      1 167,74 eur
- v dvoch prípadoch a to p. Štefan Gašpar a p.Pavel  Kúkel  je v účtovníctve nesprávny predpis čím vznikol obom nedoplatok
- 4- žiadatelia nezaplatili  za rok 2012 a to :  LANEA s.r.o.  -84 00 eur, Mesár Zoltán   20,40 eur, Zelinková Michaela - 51,00 eur
a Zelinková Irma - 51,00 eur 
Upomienky za nezaplatenú daň neboli ku kontrole predložené.
Doporučujem neplatičov vyzvať a Rozhodnutie vydať len ak sa preukážu platbou.
                                                                                                               -  prijať opatrenie
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V. Prenájom záhrad :
poč.stav  k 01.01.2012              4 165,61 eur         poč.stav        2013     6 652,03 eur
predpis na rok   2012             21 464,62 eur         predpis  rok 2013   20 975,68  eur
spolu :                                     25 630,23 eur          spolu :                     27 627,71  eur
úhrady                                      6 652,03 eur          úhrady                    14 580,27  eur
 
Nedoplatky za roky 2007- 2012 :  3 825,80  eur   spolu  22 nájomcov – nezaplatilo
Nedoplatky k 31.07.2013               6 225,82  eur   spolu  31 nájomcov – nezaplatilo
 
Nedoplatky nájomcov :Barnová Ľubica – 583,80 eur, Šuranová Eva- 120,75 eur,
Ďuriš  Peter - 532,00 eur, Falis Dušan – 55,50 eur, Gáplovský Anton  142,10 eur, Horák Matúš – 162,74 eur, Materáková Miriam –
529,27 eur, Kulacsová Edita-251,94 eur, Mišíková Elena- 105,00 eur, Kus Róbert- 400,32 eur ,Lachkovič Ivan 721,19 eur, Matejková
Hana- 366,45, Mišík Radoslav-107,62 eur, Mrlík Pavol- 468,30 eur, Pokorný Boris- 254,80 eur, Spot Norbert – 402,15 eur a ďalší ...
-          prijať opatrenie
Ku kontrole bolo predložených 32- Upomienok  za roky 2008- 2012 zaslaných za
prenájom pozemkov , ktoré neboli zaplatené.
- Zákon o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. § 5 ods. 1 – príjmy rozpočtu obce sú: pís. b) nedaňové príjmy z vlastníctva
a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce ...     
   
                                                            -4-
- V zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991Zb. § 6 ods. 3 : Správca alebo mestská časť sú povinní majetok obce držať, užívať na
plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade
s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce a tiež v súlade so štatútom mesta.   
                                                            
- Porovnať - odsúhlasiť stavy   operatívnej evidencie a účtovníctve sa nedajú , pretože v účtovníctve nie je predpis na rok 2012/2013.
Zostatky v účtovníctve sú nepreukázateľné.
Porušenie zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 5 ods.2
 
- Inventarizácia za rok 2012 nebola ku kontrole predložená.
 
Doporučenie kontrolórky :
- Zabezpečiť dodržiavanie dňa splatnosti aj splátkový kalendár.
- MÚ neuplatňuje práva prenajímateľa v zmysle nájomných zmlúv ...
- MÚ neuplatňuje penalizáciu – poplatky z omeškania.
- Zverejniť všetkých dlžníkov na internetovej stránke MČ – Devín
- Neplatiči za psa sú aj obyvatelia iných mestských častí a prihlásili si psa do záhrady v Devíne , lebo naše poplatky sú najnižšie.
- Neplatičov vyzvať a v zmysle zákona vymáhať nedoplatky.
 
 
 
                                                         Z á v e r
 
 
Kontrolou boli zistené nedostatky konkretizované v texte.
Niektoré nedostatky boli počas kontroly odstránené.
     V zmysle Zákona o kontrole žiadam predložiť k uvedeným zisteniam písomné vyjadrenia, vysvetlivky, prípadne námietky.
V prípade odstránenie nedostatkov predložte informáciu preukazujúcu ich odstránenie. Na informatívne a ospravedlňujúce
formulácie, ktoré nevyvracajú výsledky kontroly sa neprihliada..
Vyjadrenia , vysvetlivky ani námietky neboli predložené.
 
 
Kontrolné zistenia boli predložené starostke MČ  dňa    10.10.2013.
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Kontrolu vykonala : Alžbeta Kaňová
V Bratislave dňa  10.10.2013
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

9. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií

a delegovania zástupcov do obecných školských rád

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

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
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do
obecných školských rád

Prílohy
1. Prilohy k zasadnutiu b.c. 9.zip
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Hlavné mesto SR Bratislavy

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií

Prílohy
1. Prilohy k zasadnutiu b.c. 10.zip
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

11. Rôzne

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 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

12. Interpelácie

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 16. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 11.11.2013

13. Záver

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -


