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

IČO 603 422

Bratislava, 05.11.2014

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 10.11.2014 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 na rok 2014
3. Územný plán zóny Devín I- Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 Mestskej časti Bratislava-Devín zo

dňa 10.11. 2014,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I
4. Návrh na prenájom nebytového priestoru „tančiarne“ v areáli školy občianskemu združeniu : „Deti Devína - Naša Materská

Škola“ za účelom organizovania voľno časových aktivít pre deti Devína ako prípad hodný osobitého zreteľa.
5. Návrh na prenájom nebytového pivničného priestoru o výmere 361,6 m2 občianskeho združeniu OZ Scéna pre Devín ako prípad

hodný osobitého zreteľa.
6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: František Frühwirth, Peter Silbersdorff,

ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

7. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za prenájom záhrad zverených do správy mestskej časti Bratislava –
Devín.

8. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za prenájom nebytových priestorov zverených do správy mestskej
časti Bratislava – Devín.

9. Návrh na udelenie súhlasu s uskutočnením rekonštrukcie betónového ihriska a tenisových kurtov v areáli základnej školy na
Kremeľskej ulici č. 2

10. Návrh na udelenie súhlasu so zriadením voľno časovej plochy pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Devín
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 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

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 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

2. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2014

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
Dadoon, s.r.o Firma poverená vedením účtovníctva

pre 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 2014
 
a)      bez výhrad
b)      s následovnými výhradami
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:
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Príjmová časť rozpočtového opatrenia  na rok 2014 je oproti rozpočtu mierne  navýšená, čo predstavuje asi 1,3 % navýšenie. V časti
podielové dane predpokladáme, že výber daní zostane na pôvodne rozpočtovanej úrovni, ktorá zhruba zodpovedá skutočnému
výberu daní v roku 2013.  V časti príjmy z prenájmu došlo k navýšeniu najmä na položke príjem z prenájmu záhrad v dôsledku
väčšej miery prenajatia zverených pozemkov. Naopak pri krátkodobom prenájme kultúrneho domu pozorujeme pokles spôsobený
menším množstvom organizovaných akcií. V časti príjem z predaja nastal nárast na príjme z predaja výrobkov a služieb, kde sa
zaznamenávajú príjmy z refakturácií energií jednotlivým nájomcom a príjmy za kosenie verejných priestranstiev. V roku 2014 sa
nepočíta s žiadnym príjmom z predaja zvereného majetku. Poslednou položkou v príjmovej časti rozpočtu je príjem zo štátneho
rozpočtu, ktorý MČ má za výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu,
životného prostredia, CO, predškolského vzdelávania a transfery na voľby.   
 
Vo výdavkovej časti rozpočtového opatrenia pre Miestny úrad  prišlo k miernemu navýšeniu nákladov oproti rozpočtu o 2%.
Mzdové  náklady sa zvýšili na položke odmeny na základe dohôd. Tu sú evidované mzdové náklady na pracovníkov na dohodu.
V pôvodnom rozpočte neboli rozpočtované náklady na pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku verejných WC a taktiež pracovníci na
dohodu v materskej škôlke, ktorý boli pôvodne plánovaný v rozpočte materskej školy.     
V časti energie a komunikácie je rozpočtové opatrenie  prakticky na úrovni pôvodného rozpočtu. Vo viacerých položkách došlo
k miernemu poklesu, iba na položke plyn DK je výrazný nárast. V tomto roku totiž MČ obdržala vyúčtovaciu faktúru za minulý rok, na
základe ktorej boli zreálnené zálohové platby.
 V sekcii kancelária MÚ je čerpanie na položkách v súlade s pôvodným rozpočtom, iba na položke stroje prístroje a zariadenia
rozpočtujeme zníženie, zodpovedajúce skutočnému čerpaniu.
K zníženiu prišlo aj na položke dopravné a uličné značenia, kde sa na základe doterajšieho čerpaniu upravil celoročný predpoklad.
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 strechy materskej školy a oprava havarijného stavu strechy na vyššej budove školy.  
V časti aktívna činnosť MÚ sme ponechali výdavky na pôvodne plánovanej úrovni. K miernemu navýšeniu došlo len pri školeniach,
kde v dôsledku zavedenia nového softvéru na stavebnom úrade bola nutnosť preškoliť všetkých zamestnancov stavebného úradu.
Vo výdavkoch na všeobecné služby je zahrnutá platba 1500 € na prenájom priestorov pre materskú školu od MČ Devínska Nová
Ves v čase výmeny strechy nad priestorom materskej školy. Posledná zmena nastala vo výdavkoch na tlač časopisu Devínčan, kde
predpokladáme tlač  3 vydaní.
Položka Štúdie, expertízy a posudky zostáva na pôvodne plánovanej úrovni. Počíta sa tu s tlačou Územného plánu zóny.
 
V časti Ostatné spolu sa znížili najmä náklady na posypový materiál, nakoľko na začiatku roka nebolo nutné nakupovať posypovú soľ,
lebo sa využili zásoby z roka 2013.
Zvyšovanie nákladov na odvoz odpadu je dané najmä vyššími nákladmi na veľkokapacitné kontajnery (navýšenie cien OLO) a väčším
množstvom odpadu počas roka.
Na základe skutočného čerpania výdavkov na sociálnu výpomoc, bol znížený aj celoročný rozpočet. Náklady na splácanie úveru boli
ponechané na pôvodne rozpočtovanej úrovni.
Rozpočtové opatrenie za rok 2014 za Materskú škôlku sa znížilo v dôsledku plánovania personálnych nákladov na pracovníkov na
dohodu sumárne pod časťou miestny úrad. Výdavky na materiál a služby sa celkovo oproti rozpočtu nezmenili, došlo len k ich presunu
na jednotlivé riadky funkčnej klasifikácie podľa zmeneného zdroja financovania. Zdroj 111 predstavuje transfer zo štátneho rozpočtu
a položky z poplatku rodičov sú financované z príjmov získaných z poplatkov rodičov za deti navštevujúce materskú školu s výnimkou
predškolákov.
 
Príloha č. 1. Návrh Rozpočtové opatrenia  pre rok 2014 v členení rozpočtovej klasifikácie MF SR a ich porovnanie s pôvodným
rozpočtom na rok 2014.
 

Prílohy
1. 02-Rozpoctopatrenie2014web.xls
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

3. Územný plán zóny Devín I- Návrh na schválenie všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2014 Mestskej časti Bratislava-Devín zo dňa 10.11.

2014,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Arch. Petra Zemanová Referát územného plánovania

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Bibiána Piršelová odborne spôsobilá osoba na obstarávanie

územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacích dokumentácií

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 
 
A. berie na vedomie
Stanovisko Okresného úradu Bratislava, vydaného v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov č. j.: ………. zo dňa ……..
 
B. schvaľuje
1.   Územný plán zóny Devín I., rok 2013.
2.   Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu zóny Devín
 
 
C. žiada
starostku mestskej časti
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1. Zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu zóny Devín I.
2. Zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Devín I.  v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
Schvaľuje
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devín č.3/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny
Devín I., s účinnosťou od 10.12.2014.
a) bez pripomienok
b) s pripomienkami:
 
 

1. Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Devín
č.3/2014
zo dňa 10.11. 2014,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
 
§ 1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I. (ďalej len „územný plán zóny“).
(2) Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu zóny tvorí územie vymedzené
Riešené územie Devín I. predstavuje časť územia MČ Bratislava – Devín (katastrálneho územia Devín). Vymedzenie územia MČ
Bratislava – Devín je stanovené opisne a graficky:

Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou.
Severnú hranicu tvorí Kremeľská cesta, východná hranica areálu Geologického múzea, hranica zastavaného územia nad
lokalitou Svätopluk, Spätná cesta, severná hranica lokality Grefty, lesné cesty až po lokalitu Červený kríž.
Východnú hranicu tvoria lesné cesty pod Červeným krížom, východná hranica lokality Líščia stráň – východ, lesné cesty pod
Líščou stráňou, východná hranica lokality Dolné koruny, severovýchodná hranica Kameňolomu Devín, severovýchodná hranica
zastavaného územia nad lokalitou Mokrá jama, pás zelene nad Devínskou cestou, severná hranica nad lokalitou Stará horáreň,
Zlaté schody, Devínska cesta.
Južnú hranicu tvorí dunajské rameno vytvárajúce ostrov Sihoť a štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou.

Riešené územie Devín I predstavujú vymedzené územia:
Devín severovýchod

Štítová – juhovýchod (časť)
Pod Panským (časť)
Panské
Nad Hradnou cestou
Svätý Urban
Nad Starou Lomnickou (časť)
Zlatý roh – sever
Zlatý roh – stred
Zlatý roh – juh
Záhradky (časť)
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Dolné Gronáre
Panské – Vinice
Staré vinohrady
Devínsky potok (časť)
Devínska lesostep

Devín – zóna severozápadne od kameňolomu

Dolné koruny

Zlaté schody
Rekreačné plochy pod lesom a pri rieke Morave

Grefty – juhovýchod
Grefty – sever (časť)
Rekreačný koridor Moravského a Dunajského nábrežia (časť)
Líščia stráň

Územie OP NKP Devín – Slovanské hradisko

Devín – historická obec
Hradné bralo (vrátane NKP Devín – Slovanské hradisko)
Štítová – juhovýchod (časť)
Pod Panským (časť)
Nad Starou Lomnickou (časť)
Záhradky (časť)
Grefty – juh
Grefty – sever (časť)
Svätopluk – západ
Svätopluk – stred
Svätopluk – východ
Merice I
Merice II
Tri domky
Devínsky potok (časť)
Rekreačný koridor moravského a dunajského nábrežia (časť)
Muránska – ústredná časť Moravskej nábrežnej promenády

- spojené obalovou krivkou do jedného riešeného územia a tým doplnené o územia:

Pod Fialkovou dolinou
Mokrá jama
Stará horáreň
Pri Sihoti
Rekreačný koridor Moravského a Dunajského nábrežia (časť)
Slovanské nábrežie – ústredná časť Dunajskej nábrežnej promenády
Ťažobná krajina Kameňolomu Devín
Pod Mokrou jamou
Geologické múzeum v prírode
Lesná krajina Devínskych Karpát (časť vymedzená hranicou riešeného územia)
Poľnohospodárska krajina na úpätí Devínskych Karpát (časť vymedzená hranicou riešeného územia)
Slovanský ostrov
Vodné toky Dunaj a Morava.

 
§ 2
Záväznú časť územného plánu zóny tvorí:
a) Textová časť – záväzná časť územného plánu zóny Devín I., ktorá obsahuje regulatívy funkčného využitia  a priestorového
usporiadania územia a verejnoprospešné stavby a je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
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b) Grafická časť – záväzná časť výkresy č. 4 Návrh funkčnej a priestorovej regulácie na podklade katastrálnej mapy a výkres č. 9
Verejnoprospešné stavby a asanácie, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto nariadenia,
 
§ 3
Dokumentácia schváleného územného plánu zóny Devín I. je uložená a možno do nej nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava – Devín, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na Okresnom úrade Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky.
§ 4
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10.12.2014
 
 
 
 
 
 
..................................................................
starostka mestskej časti Bratislava-Devín
Ing. Ľubica Kolková
 
 
 
 
 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 10.11.2014  uznesením č. ..../2014.
 
 
Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2014
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DEVÍN I
TEXTOVÁ ČASŤ
Záväzná časť
 
 
Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2014
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DEVÍN I
GRAFICKÁ ČASŤ
Záväzná časť:
(grafická časť: výkres č. 4 Návrh funkčnej a priestorovej regulácie na podklade katastrálnej mapy a výkres č . 9  Verejnoprospešné
stavby a asanácie sú na CD nosiči, resp. na webovej stránke mestskej časti)
 
 
 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok k VZN,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  UPZ Devín I

 
 K návrhu znenia VZN sa svojimi stanoviskami a námietkami vyjadrili:
 

1. Občianske ekologické združenie Devín – Dolné Koruny
2. Občianske združenie Aliancia  proti povodniam, Devínska cesta 104/B, 841 04 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava1
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Podľa ust. § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
“Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.”
 
V žiadnom z  podaní vyššie uvedených osôb sa nenachádza návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, a to doplnením,
zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu návrhu VZN. Na doručené podnety by preto Mestská časť Bratislava –
Devín nemusela v zmysle cit. ust. zákona  prihliadať, pretože podnety nespĺňajú obsahové náležitosti  pripomienky k návrhu VZN.
  Vzhľadom na presvedčenie o potrebe maximálnej transparentnosti, potrebe spolupráce so všetkými zainteresovanými subjektmi
a potrebe zabezpečenia zákonnosti postupu obstarania, prerokovania  a schválenia územnoplánovacej dokumentácie – ÚPZ Devín I,
však považujeme za potrebné sa k podnetom, napriek vyššie uvedenej skutočnosti (ktorá je sama o sebe dôvodom na neprihliadnutie
k podnetom),  vyjadriť:
 
 
1. Občianske ekologické združenie Devín – Dolné Koruny
 
Namieta:
že v prílohách č.1 a č.2 VZN nie sú rešpektované pripomienky stanoviska zo dňa 15.09.2011, čo pokladá OEZ za nedodržanie postupu
obstarania územnoplánovacej dokumentácie
 
Vyhodnotenie v zmysle §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor. predpisov:
Pripomienka sa neakceptuje. Na základe vyhodnotenia pripomienok zo dňa 13.08.2014, uvedených v prílohe,  bolo zistené, že vo
vyhodnotení pripomienky 21/11 bolo chybne uvedené: neakceptuje sa. Vyhodnotenie bolo opravené na: Akceptuje sa.  Všetkým
pripomienkam podaným pripomienkovateľom OEZ Devín - Dolné Koruny zo dňa 13.08.2014 bolo teda vyhovené.
 
 
2. Občianske združenie Aliancia  proti povodniam, Devínska cesta 104/B, 841 04 Bratislava
 
Namieta:
            a) Spôsob prejednania územia Devínska cesta – Sihoť z dôvodu podanej žaloby dňa 17.10.2014 na Krajskom súde v Bratislave
„Proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu podľa ustanovenia § 247 a nasl.OSP
            b) Spôsob zverejnenia podkladov k VZN vo verejných oznamovacích prostriedkoch – pdf súbor zverejnený na webovej stránke
mestskej časti bol ťažko otvoriteľný
            c) Nezverejnenie záväznej dokumentácie na magistráte
            d) Neposkytnutie informácii k VZN na miestnom úrade mestskej časti Devín-Bratislava
 
Vyhodnotenie v zmysle §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskôr. predpisov:
 
a. Pripomienka sa neakceptuje. Nakoľko sa netýka formy predloženého návrhu VZN, ale samotného Návrhu UPZ Devín I, bude
zaevidovaná ako návrh na zmeny a doplnky k UPZ Devín I.  
b. Pripomienke bolo vyhovené. Ihneď po upozornení, že súbor pdf je ťažko otvoriteľný, bol opätovne zverejnený menší súbor so
stanovením novej 10-dňovej lehoty na pripomienkovanie do 27.10.2014.
c. Pripomienka nebola akceptovaná. MČ nie je povinná vyhlásenie VZN zverejniť na úradnej tabuli magistrátu, ani keď sa jedná o
zverejnenie záväznej časti ÚPN Z.
d. Pripomienka nebola akceptovaná. Informácie k VZN boli poskytnuté odborným zamestnancom na miestnom úrade mestskej časti.
 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava1
 
Namieta:
 
      Nepredloženie návrhu ÚPN Z Hlavným mestom SR Bratislave (ďalej len “hlavné mesto”) a následne po dohode s hlavným
mestom nepredloženie návrhu ÚPN Z na verejné prerokovanie po zapracovaní pripomienok na základe stanoviska č. MAGS ORM
51980/11-339362 zo dňa 13.03.2012, považuje hlavné mesto za nedodržanie postupu obstarania územnoplánovacej dokumentácie,
ktorej záväzná časť je vyhlasovaná týmto nariadením.
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      Dňa 04.07.2014 sa uskutočnilo na základe iniciatívy spracovateľa ÚPZ Devín I pracovné stretnutie, kde odborníci hlavného mesta
zdôraznili, že je potrebné ÚPN Z dopracovať a dodať mestu upravené znenie UPN Z.
Hlavné mesto tvrdí, že došlo k porušeniu nešpecifikovaných ustanovení stavebného zákona  a že bolo potrebné postupovať v zmysle
čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý stanovuje, že mestská časť územnoplánovaciu dokumentáciu zón
obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou.
 
Vyhodnotenie v zmysle §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor.predpisov:
 
Pripomienka sa neakceptuje:
            Hlavné mesto namieta nedodržanie postupu pri obstaraní a prerokovaní návrhu ÚPN Z Devín 1, pričom tvrdí, že návrh
nebol s hlavným mestom prejednaný a ďalej sa odvoláva na porušenie bližšie nešpecifikovaných ustanovení stavebného zákona
a najmä na porušenie čl. 42 štatútu hlavného mesta Bratislavy, podľa ktorého MČ "obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou
územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti."
K námietke nedodržania postupu podľa nešpecifikovaných ustanovení stavebného zákona sa nie je možné vyjadriť, keďže nie je
zrejmé, aké konkrétne ustanovenia stavebného zákona mali byť porušené. Mestská časť Bratislava – Devín je presvedčená, že pri
obstarávaní a prerokovaní ÚPZ Devín 1 sa postupovalo v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Postup podľa stavebného
zákona bol dodržaný, návrh ÚPZ Devín I bol 04.07.2014 prerokovaný,  dopracovaný na základe pripomienok Hlavného mesta, ktoré
boli všetky akceptované v zmysle prílohy vyhodnotenia pripomienok zo dňa 13.08.2014.
Podľa ust. § 7a ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave:
“Mestskej časti je vyhradené: .......
 
b) ....... obstarávať a schvaľovať územné plány zón.”
 
Zákon zveruje mestskej časti výhradnú právomoc obstarávať a schvaľovať územné plány zón, pričom na obstarávanie a schvaľovanie
územného plánu zóny zákon nevyžaduje dohodu s hlavným mestom ani so žiadnou inou osobou.
Štatút Hlavného mesta SR je tzv. podzákonným právnym predpisom, t.j. všeobecne záväzným predpisom nižšej právnej sily ako
zákon. V prípade zisteného rozporu medzi zákonom a štatútom je preto mestská časť povinná postupovať podľa právneho predpisu
vyššej právnej sily – podľa zákona. Z uvedeného vyplýva, že predpokladom pre obstarávanie a schvaľovanie územného plánu zóny
nie je dohoda s hlavným mestom. Súčasne zdôrazňujeme, že hlavné mesto uplatnilo svoje pripomienky k návrhu ÚPZ Devín 1, tieto
boli v zmysle ustanovení stavebného zákona zákonným postupom prerokované a vyhodnotené.
 

Dôvodová správa 
Názov: Dôvodová správa
Obsah: 
 
V zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
ktorý ukladá orgánu územného plánovania povinnosť obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu  s cieľom zabezpečiť rozvoj
územia a v rámci neho aj starostlivosť o životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj, pristúpila Mestská časť
Bratislava – Devín k obstaraniu návrhu Územného plánu zóny Devín I. (ďalej len ÚPN-Z Devín I).
 
Predmetné územie riešenej zóny zahrňuje územia, pre ktoré bola v záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
stanovená požiadavka spracovať a schváliť územný plán zóny. Mestská časť Bratislava Devín ako obstarávateľ územného plánu
postupovala pri obstaraní ÚPN-Z Devín I v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
 
Účelom spracovania ÚPN-Z Devín I je zabezpečiť prehlbujúci nástroj územného plánovania, ktorý na podklade vyhodnotenia
limitov využitia územia spodrobní regulatívy stanovené na úrovni územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby
územnoplánovacej praxe, pre usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti, v súlade s § 12 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
 
Výkon obstarávateľa zabezpečovala Mestská časti Bratislava – Devín prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v oblasti
obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Bc. Bibiány Piršelovej. registračné č. 239.
 
Spracovateľom ÚPN-Z Devín I bola spoločnosť AUREX spol. s r.o., Bratislava,  riešiteľ: autorizovaný architekt Ing.arch. Dušan
Kostovský a kolektív. Spoločnosť bola vybraná na podklade výsledkov výberového konania v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zodpovedná za správnosť a úplnosť dokumentácie podľa §  45 ods. 2 a § 
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46 stavebného zákona a ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov.
 
Podkladom pre vypracovanie návrhu ÚPN-Z Devín I bolo zadanie prerokované v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona (v
termíne od 15.04.2010 do 17.05.2010) a schválené v MZ Bratislava – Devín uznesením č. 287/2010 zo dňa 04.11.2010.
 
Návrh ÚPN-Z Devín I, rok 2013, bol vypracovaný v mierke 1:5000, 1:2000, 1: 1000, 1:500 v rozsahu území vymedzených v záväznej
časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, pre ktoré je potrebné spracovať a schváliť územný plán zóny. Je spracovaný invariantne.
Návrh ÚPN Z Devín I., rok 2013, bol prerokovaný v súlade s ustanoveniami § 22 a § 23 stavebného zákona, s ustanoveniami Štatútu
hl. mesta SR Bratislavy a  s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ostatnými dotknutými subjektmi a s
verejnosťou.
Oznámenie o prerokovaní návrhu bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým aj s kompletným materiálom ÚPN-Z Devín I
na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Devín v termíne od 05.08.2011 do 18.09.2011 listom č.j.445/2011-star. zo dňa
01.08.2011.
Dotknuté orgány a inštitúcie boli oslovené osobitne listom Mestskej časti Bratislava Devín č. 446/2011-star. zo dňa 01.08.2011 so
žiadosťou o zaslanie stanoviska k predloženému návrhu.
Prerokovanie sa uskutočnilo v termíne od 05.08.2011 do 18.09.2011. K materiálu sa z oslovených subjektov celkom vyjadrilo 20
orgánov štátnej správy, samosprávy, organizácií a 49 právnických a fyzických osôb. Prerokovanie s verejnosťou sa uskutočnilo
08.09.2011 o 18.00 hod. v DKD, prerokovanie s dotknutými orgánmi sa uskutočnilo 08.09.2011 o 9.30 hod na MÚ.
 
Obstarávateľ zaradil do vyhodnocovania všetky stanoviská a pripomienky doručené v lehote prerokovania.

Prílohy:
1. 03-04_regulacny_celý.pdf
2. 03-09_VPS.pdf
3. 03-Prezencna_listina_Devin_cistopis_2014_07_04_AX.pdf
4. 03-UPZ-textovacast.pdf
5. 03-VYHODNOTENIE 06-10-2014.doc
6. 03-Vysvetlenie_OEZ.docx
7. 03-Zaznam_Devin_cistopis_2014_07_04_AX.doc
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru „tančiarne“ v
areáli školy občianskemu združeniu : „Deti Devína - Naša
Materská Škola“ za účelom organizovania voľno časových

aktivít pre deti Devína ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
prenájom nebytového priestoru stavby bez súpisného čísla o rozlohe 77 m2, postavenej na pozemku parcelné č. 1204/22 
 
občianskemu združeniu: „Deti Devína – Naša Materská Škola“ ako prípad hodný osobitého zreteľa za 1€ ročne na dobu 5 rokov
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory s občianskym združením:
 „Deti Devína – Naša Materská škola“
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Termín: najneskôr do 30.11.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

MČ Bratislava-Devín má v správe nehnuteľnosť nebytový priestor „tančiareň“ nachádzajúcu sa v areáli školy na Kremeľskej ul. č.
2. Je to stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na parcele č. 1204/22 o rozlohe 77 m2. Pre potreby bližšej špecifikácie stavby
budeme vychádzať z geometrického plánu č. 127/2012 zo dňa 08.04.2014 vyhotoveného spoločnosťou Geodet Team spol. s.r.o.,
overeného správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu dňa 28.04.2014 pod číslom 843/2014, nakoľko stále prebieha jeho zápis do
katastra nehnuteľností. Keďže je priestor zverený MČ na školské účely, jeho využitie musí byť orientované na deti materskej školy MČ
Bratislava - Devín a ostatné školopovinné deti.
 
V šk. roku 2013/2014 tam občianske združenie „Deti Devína – Naša Materská Škola“ so sídlom Bilíková 12, Bratislava, 841 01,
IČO 37929623, DIČ 2022381493 začalo na základe súhlasu MČ Bratislava-Devín poskytovať svoju činnosť, záujmové výtvarné
a hudobné krúžky pre deti Devína. Škôlkari z našej materskej škôlky tam absolvovali tvorivé workshopy pod vedením skúsených
pedagógov. Okrem toho toto občianske združenie v zmienených priestoroch zastrešuje už tradičné dlhoročné akcie pre deti Devína.
Ide najmä o realizáciu workshopov na akciách organizovaných MČ Bratislava-Devín (Šarkaniáda, Mikuláš, Veľkonočné tvorivé
dielne, Medzinárodný deň detí, a iné). Ďalej príprava kostýmov na Vianočné detské vystúpenie, raz ročne výstava výtvarných prác
devínskych detí, vydávanie kalendáru s kresbami devínskych detí, hudobný koncert devínskych detí, nácviky hudobných vystúpení na
Vianoce, stavanie mája a iné.
 
Občianske združenie „Deti Devína – Naša Materská Škola“ je nezisková organizácia, ktorá dlhoročne zastrešuje aktivity pre deti
Devína. Preto  navrhujeme prenajať občianskemu združeniu priestory v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa na 5 rokov
za nájomné 1€ ročne za podmienky, že bude naďalej spolupracovať s MČ Bratislava-Devín pri organizovaní tvorivých workhopov pre
deti Devína, minimálne raz za štvrťrok zorganizuje tvorivé dielne pre deti materskej školy a pripraví minimálne dve hudobné detské
vystúpenia počas roka.  
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

5. Návrh na prenájom nebytového pivničného priestoru
o výmere 361,6 m2 občianskeho združeniu OZ Scéna

pre Devín ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
prenájom nebytového pivničného priestoru o rozlohe 361,6 m2 v budove škôlky na Kremeľkej ulici č. 36 so súpisným číslom 817
postavenej na parcele č. 35/6 , zastavané plochy a nádvoria, o výmere 809 m2
 
občianskemu združeniu: „Scéna pre Devín“ ako prípad hodný osobitého zreteľa za 1€ ročne na dobu 10 rokov
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory s občianskym združením:
 „Scéna pre Devín“
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Termín: najneskôr do 15.12.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

MČ Bratislava-Devín má v správe nehnuteľnosť nebytový pivničný priestor  o rozlohe 361,6 m2 nachádzajúci sa v areáli Materskej
škôlky na Kremeľskej ul. č. 36. Je to časť stavby  súpisné číslo 817 postavenej na parcele č. 35/6 , zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 809 m2, zapísanej na LV č. 1  k.u. Devín, ktorá je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava-Devín.
 
Občianske združenie „Scéna pre Devín“, Brigádnická 3, 841 10 Bratislava požiadalo listom zo dňa 04.09.2014  (viď príloha č. 1)
o prenájom zmienených priestorov za účelom ich sprevádzkovania ako klubovňa určená predovšetkým deťom a mládeži na ich
voľno-časové aktivity. Ďalej by sa priestor využíval na prezentácie devínskych umelcov, ako aj na akcie Devínskeho cechu vinárov
a vinohradníkov.
 
Nakoľko v budove, v ktorej sa priestory nachádzajú, sa taktiež nachádza prevádzka Materskej školy, MČ požadovala od občianskeho
združenia projekt dokumentujúci možnosť zmeny vstupu do pivničných priestorov priamo z ulice, aby sa zabránilo tzv. kríženiu
prevádzok. V priestoroch MŠ sa totiž nemôžu voľne pohybovať návštevníci iných prevádzok. Tento dokument aj s vyjadrením
pamiatkového ústavu bol našej MČ doručený spolu s žiadosťou o prenájom priestorov.  
 
Občianske združenie „Scéna pre Devín“ je nezisková organizácia, ktorá svoje aktivity financuje prevažne z darov a príspevkov
občanov. Nakoľko finančná náročnosť uvedenej premeny pivnice na priestory klubovne bude veľká, občianske združenie žiada
o prenájom na dobu 10 rokov. Občianske združenie zároveň berie na vedomie, že nie je oprávnené si uplatňovať po skončení nájmu
úhradu finančných prostriedkov vložených do predmetnej rekonštrukcie. Neziskový charakter celého projektu a fakt, že objekt bude
slúžiť potrebám obyvateľov obce je dôvodom prečo navrhujeme priestory prenajať za nájomné 1€ ročne ako prípad hodný osobitého
zreteľa.

Prílohy
1. 05-prilohaprenajompotancokova.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom
záhrad, nájomníci: František Frühwirth, Peter Silbersdorff, ako prípad

hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

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. Marta 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 záhrady:     

parc. č. 115, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11m2 a parc. č. 116, záhrady, o výmere 633 m2, pre Františka Frühwirtha, bytom
M. Sch. Trnavského 22, , 841 01 Bratislava,

parc. č. 327/8, záhrady, o výmere 262 m2, pre Petra Silbersdorffa, bytom Trebišovská 21,    821 01 Bratislava
ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1 a na evidenčnom liste č. 2836, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie
Devín, na dobu 5 rokov do 31.12.2019.
Nájomcovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
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ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomného dodatku k  nájomnej zmluve.  
 
 
 
 
Termín: do 30.11.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, František Frühwirth, uzavrel v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 115,
o výmere 11 m2 a parc. č. 116, o výmere 633 m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ požiadal písomnou
žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy.
Žiadateľ, Peter Silbersdorff, uzatvoril v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 327/8
o výmere 262 m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ požiadal písomnou žiadosťou o predĺženie platnosti
zmluvy.
Nájomníci nemájú voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starájú sa a  preto sa uvedený
materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlavného mesta Bratislavy.
Nájomníkom bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

Prílohy
1. 06-mapa Silbersdorff.pdf
2. 06-mapa Fruhwirth.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

7. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za
prenájom záhrad zverených do správy mestskej časti Bratislava – Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Mária Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Mária Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
schvaľuje  
Účtovný odpis a  opravu chybne vystavených predpisov za prenájom záhrad u uvedených nájomcov.
 
 
ukladá
starostke mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vykonanie  odpisu a opráv v účtovnej evidenci za nájom záhrad zverených do
správy mestskej časti Bratislava – Devín.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Kontrolou účtovných dokladov a zasielaním upomienok za nezaplatený nájom za prenájom záhrad   navrhujeme odpis a opravu
v účtovníctve u nasledovných nájomcov:
 
 
Návrh na odpis pohľadávok za prenájom pozemkov – záhrady.  

Nájomca: Bytom: /EUR
(predpis – nájom)
+nedoplatok
- preplatok 

za rok: Dôvod návrhu na
odpis:
 

Bárdy Milan
Par.č. 1966/1 293 m2
VS:6030019441

Devínska cesta 102,
841 04 Ba

95,55
95,55

2012
2013

Pozemok bol odkúpený
od magistrátu do
osobného vlastníctva
v roku 2012.  Zánik
nároku na nájomné v r.
2012,2013.

Beseda Ján
Par. č. 1666/3
VS: 6030019915

Drobného 12
841 01 Ba

-95,64
109,75

2010
2012

Preplatok za rok 2010 –
premlčané.
ZM skončená dňa
15.04.2010.
V r. 2012 nesprávne
systémom preklopený
predpis, po skončení
platnosti (storno
predpisu).
 

Černáková Jana
Par.č. 180
VS: 6030019801

Hlaváčiková 27
841 05 Ba

15,47 2012 ZM platná od
18.01.2012. Chybný
predpis nájomného  od
01.01.2012.
Alikvotná časť
15,47 EUR – chybne
vystavený predpis.

Michalková Štefánia
VS:6030019914

Vilova 25
851 01 Ba

59,33 2008
 

Návrh na opis –
premlčané.
 

Ďuriš Peter
Par.č. 1666/3
VS:6030019610

Ševčenková 18
851 01 Ba

133,00
133,00
  44,33
 

2009
2010
2011
 

Návrh na odpis.
Spis vrátený
právnikom –
nevymáhateľné.
  Chýba zmluva
s nájomcom.

Sutoris Viktor
VS:6030020484

Adámiho 445/7
841 05 Ba
 

84,00
84,00
84,00
 

2011
2012
2013
 

Návrh na odpis  - nie
sú známi dediči.
Nájomca zomrel 13.05.
2011.
ZM platná do
31.12.2013.

Derzsiová Miroslava
VS:6030019581

Kremeľská 85
841 05 Ba

-16,28 2008 Návrh na odpis. 
Viackrát vyzývaná
k vráteniu preplatku.

Deket Bohuslav
VS:6030019922

Kremeľská 35
841 10 Ba

-0,05
 

2011 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Deketová Nina
VS:6030019571

Kremeľská 35 -0,01
 

2003 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie
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Ďuriška Drahomír
VS:6030019617

Donnerova 13
841 04 Ba

-0.01 2010 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Dzurišová Eva
VS:6030019916

Bazovského 26
841 01 Ba

-0,02 2009 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Fogašová Jozefína
VS:6030019917

Kukučínova 50
931 02 Ba

-1,00
 

2008 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Janček Jaroslav
VS:6030019792

Pribišová 39
841 05 Ba

-0,26 2012 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Kantorová Eva
VS:6030019907

Kapitána Rašu 33
841 01 Ba

-0,01 2008 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Medviď Martin
VS:6030020114

Radarova 8
821 02 Ba

-0,09 2010 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Pytlová Zlatica
VS: 6030019918

Kremeľská 45
841 10 Ba

-0,01 2005 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Róžič Ľubomír
VS: 6030020347

J. Stanislava 27
841 05 Ba

-0,01 2008 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie
 

Súkeníková Rozália
VS:6030019908

Brodská 5
841 04 Ba

-0,01 2008 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Švec Pavol
VS:6030020515

Prievozská 37
821 05 Ba

-0,16 2011 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

Žiak Gustáv
VS:6030019909

Tilgnerova 4
841 04 Ba

-0,02 2008 Návrh na odpis –
halierové vyrovnanie

 
 
 
 
 

Prílohy
1. 07-ZASTUPITEĽSTVO november 2014 Vlkovčová. doc.doc
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

8. Návrh na opravu chybných predpisov v účtovnej evidencii za prenájom
nebytových priestorov zverených do správy mestskej časti Bratislava – Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Mária Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Mária Vlkovičová Referát daní a poplatkov

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
schvaľuje 
Účtovný odpis a  opravu v účtovníctve  u uvedených nájomcov nebytových priestorov.
 
 
ukladá
Starostke MČ Bratislava – Devín zabezpečiť vykonanie  odpisu a opráv v účtovnej evidenci za nájom nebytových priestorov zverených
do správy mestskej časti Bratislava – Devín.
 



Stránka 22 z 29

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Kontrolou účtovných dokladov  navrhujeme odpis a opravu v účtovníctve u nasledovných nájomcov nebytových priestorov:
 
Návrh na odpis pohľadávok za prenájom nebytových priestorov.           
 

Nájomca: Bytom: /EUR
(predpis – nájom)
+nedoplatok
- preplatok 

za rok: Dôvod návrhu na odpis
pohľadávky (oprava
predpisu)

Bennár Ľubomír
VS: 6050019749

Nám. Hraničiarov
9,851 03 Ba

-0,10 2014 ZM ukončená
k 30.04.2014.
Halierové vyrovnanie.

Slovenská sporiteľňa
VS: 6050019767

Tomašíková 48
821 01 Ba

-0,80 2013 Halierové vyrovnanie.
ZM ukončená.
 

Vičan Vladimír
VS:6050019878

Hutnícka 1
841 10 Ba

-0,01 2008 Halierové vyrovnanie.
ZM ukončená

Miquel Mendéz
VS:605001989

Prepoštská 6
Ba

-0,01 2008 Halierové vyrovnanie.
ZM ukončená

T-mobile Slovensko
VS:6050019975

Vajnorská 100/
A                       
831 03 Ba

 0,15
-0,12
-0,05
 

2007
2010
2011

Halierové vyrovnanie.
ZM ukončená

Slovenská pošta
VS: 6050019972

Nám. SNP 35
814 20 Ba

870,34
870,34
870,34
870,34
870,34
 

2009
2010
2011
2012
2013
 

Duplicitne vystavovaný
predpis za nájom
nebytových priestorov
a zároveň aj
fakturovaný nájom.
Návrh na odpis  -
odstránenie duplicity.

Mošková Erika
VS: 6060019835

Ul.Čs.Parašutistov 21
831 03
Bratislava                           

120,00
 

2011 V systéme v r. 2011
predpísaný nájom za
predajný stánok. Od
plánovaného prenájmu
odstúpili. V systéme
ostal predpis.
Návrh na odpis.

Spolok priateľov
starého Devína
VS: 6060019871

  -21,91 2008
 

Návrh na odpis
preplatku.
Premlčané a chýba
relevantná
dokumentácia.

Šidelská Jarmila
VS: 6060019872
 

Levárska 11
841 04 Ba

-701,23
 

2005 Návrh na odpis
preplatku.
Premlčané a chýba
relevantná
dokumentácia.

Alfastavba s.r.o.
VS: 6060019877
 

  409,23 2007 Nedoplatok je právne
nevymáhateľný
z dôvodu premlčania
a absencie relevantnej
dokumentácie.

Prílohy
1. 08-dohodaospoluprdetskeihrisko.doc
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2. 08-priloha1kdohode.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

9. Návrh na udelenie súhlasu s uskutočnením rekonštrukcie betónového
ihriska a tenisových kurtov v areáli základnej školy na Kremeľskej ulici č. 2

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
udelenie súhlasu občianskemu združeniu: „Deti Devína – Naša Materská Škola“ s uskutočnením rekonštrukcie betónového ihriska
a tenisových kurtov za  podmienok stanovených v Dohode o vzájomnej spolupráci pri oprave a užívaní športoviska v areáli základnej
školy na Kremeľskej ulici č. 2.
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie Dohody o vzájomnej spolupráci pri oprave a užívaní športoviska
v areáli základnej školy na Kremeľskej ulici č. 2.
 
Termín: najneskôr do 30.11.2014
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava-Devín má v správe nehnuteľnosť základnú školu na Kremeľkej ul. č. 2, ktorá je na základe zmluvy o nájme
136/N-NP/2014 prenajatá od 01. júla 2014 do 30. júna 2024 spoločnosti School s.r.o. Tá v zmienených priestoroch zabezpečuje
prevádzku materskej a základnej školy.
Občianske združenie „ Naša materská škola – Deti Devína“ so sídlom Bilíková 12, Bratislava, 841 01 oslovilo mestskú časť a zároveň
školu s ponukou rekonštrukcie starého betónového ihriska a tenisových kurtov nachádzajúcich sa v areáli školy. Združenie už získalo
na uvedený projekt finančné prostriedky a zároveň plánuje osloviť ďalších občanov a rôznych sponzorov. Revitalizácia ihriska sa
uskutoční na základe projektu, ktorý bude na tento účel vypracovaný. Združenie sa zaväzuje, že ihrisko nebude využívané na
komerčné účely a v čase mimo prevádzky základnej školy bude slúžiť obyvateľom mestskej časti bezodplatne.
Nakoľko zmluva o nájme školy článok VIII  odsek 10 ukladá nájomcovi podmienku prenechať školu alebo len jej časť do podnájmu
tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, predkladáme zastupiteľstvu na schválenie Dohodu
o vzájomnej spolupráci pri oprave a užívaní športoviska v areáli základnej školy na Kremeľskej ul. č.2. Viď príloha.        

Prílohy
1. 07-dohodaospoluprdetskeihrisko.doc
2. 07-priloha1kdohode.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

10. Návrh na udelenie súhlasu so zriadením voľno časovej
plochy pre obyvateľov 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
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
zámer občanov Mestskej časti Bratislava-Devín zastúpených Ing. Lukášom Rollerom zriadiť voľno-časovú plochu pre obyvateľov
Devína na parcelách č.  1237/17 a 1236/5 za podmienky, že novovytvorená plocha bude spĺňať bezpečnostné normy a bude dodržané
VZN č 1/2010 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území Mestskej časti Bratislava-Devín.
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie právne relevantnej Dohody o spolupráci so zástupcami tejto
občianskej iniciatívy s podmienkami uvedenými v Dôvodovej správe a vyčleniť parcely č.  1237/17 a 1236/5 na realizáciu
navrhovaného zámeru.
 
Termín: najneskôr do 30.11.2014
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Dôvodová správa 
Názov: Dôvodová správa
Obsah: 
MČ Bratislava-Devín má v správe pozemky  parcelné č. 1237/17 a 1236/5, určené geometrickým plánom č. 1040/2014 vypracovaným
spoločnosťou Geodet team s.r.o. a schváleným Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor dňa 16.05.2014. Pozemky sú
zanedbané, nachádzajú sa nich vzrastlé dreviny a kríky. Sú situované pri novovybudovanej ceste - Ulica K Zlatému rohu, veľmi dobre
dostupné verejnosti. V uvedenej lokalite sa v budúcnosti počíta s veľkým nárastom počtu mladých rodín, vďaka výstavbe na tzv.
„Zelených terasách“. Občania v zastúpení Ing. Lukáš Roller, bytom Lomnická 19, 841 10 doručili dňa 10.10.2014 na miestny úrad
žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením voľno -časovej plochy pre obyvateľov Devína. Uvedenú plochu chcú budovať svojpomocne.
Mestská časť podporí túto občiansku iniciatívu za nasledovných podmienok:
-          Najneskôr do 30.11.2014 bude medzi občianskou iniciatívou a MČ BA Devín uzavretá Dohoda o spolupráci 
-          Revitalizácia priestranstva bude ukončená najneskôr do 1 roka od podpísania právne relevantnej Dohody o spolupráci
-          Upravený priestor zostane verejne dostupný
-          Zariadenie voľno časového priestranstva bude spĺňať všetky bezpečnostné normy

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

IČO 603 422

Materiál na 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

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 22. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 10.11.2014

12. Interpelácie

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -


