
 26. zasadnutie riadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Devín 

 
UZNESENIA 

č. 220 – 227 /2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva- určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice 

2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2009 
Uzn. č. 220/2009 

3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Devín na rok 2010 
Uzn. č. 221/2009 

4. Správa z kontroly za I. polrok 2009  
Uzn. č. 222/2009 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 
Uzn. č. 223/2009 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2009 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Devín 
Uzn. č. 224/2009 

7. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí MZ MČ Bratislava – Devín na rok 2010  
Uzn. č. 225/2009 

8. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely 
Uzn. č. 226/2009 

9. Návrh na určenie pracovného záväzku miestneho kontrolóra 
Uzn. č. 227/2009  

10. Rôzne   
11. Interpelácie 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2009 
 

Uznesenie č. 220/2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
 
schvaľuje  
 

 
rozpočtové opatrenia č. 1 na rok 2009 podľa predloženého návrhu 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 

*** 
Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Devín na rok 2010 

 
Uznesenie č. 221/2009 

zo dňa 19.12. 2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
 
1. schvaľuje 
 
Rozpočet mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2010 s nasledujúcimi zmenami: 
Položku tarifného platu + osobné ohodnotenie znížiť na hodnotu 132.000,00 EUR a ušetrenú sumu 
preniesť na položku 01.1.1.6 635006 údržba budov, priestorov, objektov. 
 
2. žiada 
 
aby pani starostka zabezpečila dopracovanie komentáru k návrhu rozpočtu za rok 2010 o špecifikáciu 
jednotlivých položiek konkretizovaným naplnením 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 

*** 
Správa z kontroly za I. polrok 2009  
  
 

Uznesenie č. 222/2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 
žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Devín prijať opatrenia (zodpovednosť, termín) na nápravu 
kontrolou zistených nedostatkov 

 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 

*** 
 
 



Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 
 

Uznesenie č. 223/2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 
berie na vedomie 
 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 
 
- bez pripomienok 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 

*** 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2009 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Devín 

 
Uznesenie č. 224/2009 

zo dňa 19.12.2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devin 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2009 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devín 
 
- bez pripomienok 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 

*** 
Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí MZ MČ Bratislava – Devín na rok 2010  
 

Uznesenie č. 225/2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 
s ch v a ľ u j e 
 
termíny riadnych zasadnutí MZ MČ BA Devín, ktoré sa budú konať vo veľkej sále MÚ Bratislava – 
Devín, Kremeľská 39 na rok 2010 nasledovne: 
08. február                     o 18,00 hod.  
30. marec                           o 18,00 hod. 
18. máj                            o 18,00 hod. 
29. jún                             o 18,00 hod. 
07. september   o 18,00 hod. 
12. október   o 18,00 hod. 
30. november   o 18,00 hod. 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 



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

Uznesenie č. 226/2009 
zo dňa 19.12.2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 

a) schvaľuje 
 

prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné účely 
1.) parc. č. 701,   záhrady, o výmere 267 m² pre  Mariána Schmieda, bytom Bratislava, Kremeľská 45,  
2.) časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 364 m² pre Borisa Pokorného, bytom  Pri kríži 12, 841 02 
Bratislava, 
3.) časť parc. č. 29/3, záhrady, o výmere 372 m² pre Ondreja Blaška, bytom Račianska 47, 831 01 
Bratislava 
na dobu určitú – do 31.12.2014, 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. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 

*** 
Návrh na určenie pracovného záväzku miestneho kontrolóra 

 
Uznesenie č. 227/2009 

zo dňa 19.12.2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  
 

a) určuje 
 

kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Devín pracovný úväzok v rozsahu 25 hodín / 
týždenne, s účinnosťou od 01.01.2010 
 

b) žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zmenu pracovnej zmluvy kontrolóra 
v časti týkajúcej sa určenia platu v súlade s ust. § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0 
 
v Devíne dňa 21.12.2009 
 
        Ing. Ľubica Kolková 
       starostka mestskej časti Bratislava - Devín 



 


