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

IČO 603 422

Bratislava, 09.06.2014

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 16.06.2014 o 18:00 hod.

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-D09.06.2014evín

Program:

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-dDvín za rok 2013
3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devín na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018
4. Určenie platu starostky mestskej časti Bratislava-Devín
5. Informácia o plnení zmluvy o budúcej zmluve a úprava podmienok prenájmu školy
6. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 59/1 a parc. č. 59/2, kde príde k zmene nájomcu

z pôvodného PharmDr. Martin Aringer na nového Bc. Roman Milo a Katarína Milová 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 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1344/16 o výmere 329 m2 pre Ruženu Valabkovú,
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

8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 70/1 o výmere 435 m2 a parc. č. 69 o
výmere 435 m2, pre Ing. Matúša Horáka, 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

9. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 2301/1 m2, pre Štefana Lörinca a manželku
Zuzanu, 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

10. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 701 m2 o výmere 267 m2, pre Mariána
Schmieda, 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

11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 06/2014na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 820/10 spol. Synap, s.r.o. ako prípad hodný osobitého zreteľa.
13. Návrh na predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2097 - Ing. Ján Domankuš a manž. Ing. Monika Domankušová, obaja bytom

Žehrianská 2, Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
14. Návrh na predaj časti pozemku parc. č. 1606 manž. Ing.Rastislavovi Maderovi a manž. Mgr. Jane Maderovej, bytom Jamnického

10, 841 05 Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku a organizačnej štruktúre mestskej časti Bratislava-Devín
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

Ing. Ľubica Kolková
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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 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

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 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

2. Návrh na schválenie Záverečného účtu
mestskej časti Bratislava-dDvín za rok 2013

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.

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

 
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín
 
schvaľuje
 

ZÁVEREČNÝ ÚČET mestskej časti Bratislava–Devín a celoročné hospodárenie za rok 2013 podľa ustanovenia § 16 ods. 10
zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) bez výhrad,
b) s výhradami
 

Použitie rozpočtového prebytku za rok 2013 v sume 1 127,36 EUR v zákonom stanovenom limite tvorby rezervného fondu –
10% a 90 % na zníženie záväzkov Mestskej časti Devín v súlade s ustanovením § 19 ods. 22 zákona 10 146,24EUR.

 
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín berie na vedomie:

Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
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3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín berie na vedomie:

Správu audítora k záverečnému účtu za rok 2013

 
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín berie na vedomie:

Stanovisko núteného správcu k záverečnému účtu za rok 2013

 
5. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín berie na vedomie, že výsledok hospodárenia za rok 2012 činil stratu 476
317,04 € a za rok 2013 stratu 353 517.12 € najmä v dôsledku zníženie celkových výdavkov o 93 467,98 € a celkovému zvýšeniu
výnosov o 29 331,94 € .

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej
časti Bratislava-Devín na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

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

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Marta Kurtová sekretariát

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
 
určuje
 
rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devín - plný úväzok na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov je obecnému zastupiteľstvu
vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného predisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.



Stránka 7 z 36

 
Osobitným predpisom vzťahujúcim sa na plat starostu je zákon č. 154/2011Z.z. ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.06.2011, ktorým
bol novelizovaný zákon  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších prepisov. Citovaný zákon ustanovuje, že starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu, patrí plat v pomernej časti
zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej fukcie. V zmysle § 4 ods.8 cit. zákona počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce
podľa osobitného predpisu patrí starostovi plat podľa § 3 odst. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť
plat podľa odseku 2.
 
V záujme právnej istoty starostu obecné zastupiteľstvo musí v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami do orgánov samosprávy
obcí určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie.
 
Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho návrh - obecné
zastupiteľstvo návrhom starostu obce nie je viazané.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

4. Určenie platu starostky mestskej časti Bratislava-Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

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

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Marta Kurtová sekretariát

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
 
určuje
 
starostke mestskej časti Bratislava-Devín plat na rok 2014 v súlade s platným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - Zákon č. 253/1994 Z.z.v znení neskorších predpisov v
súlade s paragrafom č. 3 a 4 tohto zákona.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 01.06.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskortších predpisov.
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V zmysle § 4 ods. 8 cit. zákona počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu patrí starostovi plat
podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.
 
V zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinnom  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzjúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

5. Informácia o plnení zmluvy o budúcej
zmluve a úprava podmienok prenájmu školy

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

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

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová prednostka mestskej

časti Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie
 

splnenie podmienok stanovených v zmluve o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 14.06.2012

 
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
       a) schvaľuje
       b) neschvaľuje
 

 doplnenie účelu nájmu v rámci nájomnej zmluvy - o zriadenie a prevádzkovanie bilingválneho gymnázia.

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín ukladá
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom školy so spoločnosťou School
s.r.o na základe  zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a v súlade s  uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava Devín č.: .....  zo dňa 16.6.2014  aj s doplnením účelu nájmu o zriadenie bilingválneho gymnázia.

 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava-Devín dňa 29.02.2012 schválila uznesením č. 75/2012 zámer a uložila starostke uzavrieť zmluvu o budúcej
nájomnej zmluve so spoločnosťou School s.r.o, ktorej predmetom je uzavretie nájomnej zmluvy na školský objekt na Kremeľskej ul. č.
2 na obdobie od 1.7.2014 do 30.06.2024. V zmluve o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 14.06.2012 boli presne stanovené podmienky,
po splnení ktorých vzniká právny nárok na uzavretie riadnej nájomnej zmluvy na obdobie 10 rokov. Týmto Vás informujeme, že
podmienky stanovené v tejto zmluve boli splnené. Najmä ide o zavedenie prevádzky základnej školy 1. a 2. stupňa. Momentálne
v škole funguje 7 tried ZŠ a  prevádzka MŠ. Okrem jednej triedy MŠ je v škôlke k dispozícii aj tzv. prípravka, alebo 0 ročník, ktorý
uľahčuje deťom prechod z škôlky do školy. Škola sa zároveň zaviazala garantovať školné pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava – Devín, táto podmienka je dodržaná. V škole je zabezpečená prevádzka vlastnej jedálne. Školu v súčasnosti navštevuje 39
devínskych detí a 17 detí z Devína navštevuje materskú školu.
 
School s.r.o prejavila listom zo dňa 03.06.2014 záujem prevádzkovať na základe záujmu zo strany obyvateľov Devína v predmetných
priestoroch okrem materskej a základnej školy aj bilingválne (anglické) gymnázium, kde ponúka pre deti z mestskej časti Bratislava
Devín 10% zľavu z aktuálneho školného.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

6. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc.
č. 59/1 a parc. č. 59/2, kde príde k zmene nájomcu z pôvodného PharmDr.
Martin Aringer na nového Bc. Roman Milo a Katarína Milová 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
 
zmenu nájomcu v platnej nájomnej zmluve:
pôvodný nájomca – PharmDr. Martina Aringera
nový nájomcovia – Roman Milo s manželkou Katarínou

k pozemku parc. r. 59/1 o výmere 245 m2 a parc. č. 59/2 o výmere 23 m2
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ktorá je zapísaná  v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva  č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 17.04.2014 do
31.12.2018. Nájomníkom vypracovaná nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013 a
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.  
Termín: do 15.07.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadatelia, Bc. Roman Milo s manželkou Katrínou, bytom Fazuľová 3, 811 07 Bratislava, odkúpili od PharmDr. Martina Aringera stavbu-
záhradná chatka, ktorá bola zapísaná na liste vlastníctva č. 2006. Martin Aringer mal v prenájme od MČ Bratislava-Devín záhradu
parc. č. 59/1 o výmere 245 m2 a parc. č. 59/2 o výmere 23 m2 (pozemok pod chatou), ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1
a protokolárne zverená do správy MČ Bratislava-Devín. Nájomná zmluva Martina Aringera je platná do 31.12.2018, nájomca riadne za
prenájom platil, o pozemok sa staral, udržiaval a kosil. Žiadatelia manželia Milovci požiadali písomnou žiadosťou o uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy, kde príde k zmene nájomcu.
Nakoľko žiadatelia kúpili od Martina Aringera nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 2006, ku ktorej je možný prístup len po
pozemku parc. č. 59/1 a stavba je na pozemku parc. č. 59/2 sa 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 vypracovaná nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady
parc. č. 1344/16 o výmere 329 m2 pre Ruženu Valabkovú, 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
 
prenájom záhrady pre Ruženu Valábkovú:     

parc. č. 1344/16,  o výmere 329 m2

Nájomníčke bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 30.06.2019 s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č.
2/2013 . Nájomníčka sa zaväzuje uhradiť nájom za 3 roky spätne a uvedenú sumu uhradí spolu s najbližšou splátkou nájomného.  
 
 
ukladá
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.  
 
Termín: do 15.07.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľka, Ružena Valabková, požiadala písomnou žiadosťou o prenájom parc. č. 1344/16, záhrada, o výmere 329 m2. Predmetný
pozemok sa nachádza v časti nad Zelenými terasami.
Nakoľko nevedela o skutočnosti, že užíva záhradu bez platnej nájomnej zmluvy a o administratívne veci okolo záhrady sa staral
jej manžel, ktorý pred časom zomrel užíva záhradu bez nájomnej zmluvy. Keď zistila uvedené skutočnosti, požiadala tunajší úrad
o prenájom pozemku. Žiadateľka sa o záhradu riadne starala, a preto je ochotná doplatiť 3 roky spätne nájom 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.
Nájomníčke bude vypracovaná nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom
záhrady parc. č. 70/1 o výmere 435 m2 a parc. č. 69 o výmere
435 m2, pre Ing. Matúša Horáka, 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 pre Ing. Matúša Horáka:     

parc. č. 69, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2

parc. č. 70/1, záhrady, o výmere 435 m2,
ktorá je zapísaná  v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu,  na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 17.06.2014 na dobu 5
rokov do 30.06.2019. Nájomníkovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že v období od 01.01.2014 do dňa účinnosti budúcej nájomnej zmluvy budúci nájomca užíva predmet
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nájmu  napriek skončeniu dohodnutej doby nájmu podľa predchádzajúcej zmluvy o nájme, ale so súhlasom prenajímateľa, dohodli
sa zmluvné strany, že za uvedené obdobie uhradí budúci nájomca prenajímateľovi sumu vo výške zodpovedajúcej dohodnutému
nájomnému za dobu užívania. Nájomca sa bude musieť zaviazať uhradiť uvedenú sumu spolu s najbližšou splátkou nájomného
 
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.  
 
 
 
 
Termín: do 15.07.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, Ing. Matúš Horák, uzavrel v roku 2008 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 70/1, záhrady,
o výmere 435 m2a parc. č. 69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2. Žiadateľ požiadal písomnou žiadosťou o predĺženie
platnosti zmluvy. Platnosť nájomnej zmluvy skončila dňa 31.12.2013. Žiadateľ z dôvodu zaneprázdnenosti nestihol zaregistrovať
koniec platnosti zmluvy k prenájmu záhrady a preto požiadal o predĺženie nájmu oneskorene. Predmetný pozemok sa nachádza
v časti Merice.
Nájomník nemá voči prenajímateľovi žiadne podlžnosti, prenajatý pozemok riadne udržiava, kosí, stará sa oň ako riadny hospodár
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.
Nájomníkovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

9. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady
parc. č. 2301/1 m2, pre Štefana Lörinca a manželku Zuzanu, 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. 2301/1, záhrady, o výmere 2448 m2, pre Štefana Lörinca a manželku Zuzanu, ktorá je zapísaná  v katastri nehnuteľností
vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres
Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 01.01.2015 na dobu 5 rokov do 31.12.2019.
Nájomcovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
 
ukladá
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.  
 
 
 
 
Termín: do 15.07.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, Štefan Lörinc a manželka Zuzana, bytom Hradná 2, 841 10 Bratislava-Devín uzavreli v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín
nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 2301/1 o výmere 2448 m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ
požiadal písomnou žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy. Pozemok sa nachádza v časti Dolné koruny na okraji lesa, je čiastočne
zarastený drevinami, v blízkosti sa nenachádza žiadna záhrada a preto je ideálny na chov včiel.
Nájomník užíva pozemok za účelom chovu včiel, nemá voči prenajímateľovi podlžnosti 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.
Nájomníkovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

10. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom
záhrady parc. č. 701 m2 o výmere 267 m2, pre Mariána Schmieda, 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. 701, záhrady, o výmere 267 m2, pre Mariána Schmieda, bytom Kremeľská 45, 841 10 Bratislava, ktorá je zapísaná  v katastri
nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č.
27, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 01.01.2015 na dobu 5 rokov do 31.12.2019.
Nájomcovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
 
ukladá
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomného dodatku k  nájomnej zmluve.  
 
 
 
 
Termín: do 15.07.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, Marián Schmied, uzavrel v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 701 o výmere
267 m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ požiadal písomnou žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy.
Nájomník nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajatý pozemok riadne udržiava, kosí, stará sa.
Predmetný pozemok sa nachádza na Kremeľskej ulici a prístup je možný len cez parc. č. 700/2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa 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.
Nájomníkovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 06/2014na
krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Marta Čermáková referát OŽP MČ BA – Devín

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   s c h v a ľ u j e
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na dobu 5 rokov.
 
b)    ž i a d a
starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 13.08.2014
 
o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
 
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:
 
1.     Predmetom návrhu nájomnej  zmluvy bude prenájom záhrad

1.1   parc. č. 196-diel. č. 1 s výmerou 480 m2
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1.2   parc. č. 196-diel č. 2 s výmerou 485 m2

1.3   parc. č. 257/1-diel č. 1 s výmerou 508 m2

1.4   parc. č. 257/1-diel č. 7 s výmerou 226 m2

1.5   parc.č  257/1-diel č. 9  s výmerou 349 m2

1.6   parc. č. 265-diel č. 3 s výmerou 346 m2

1.7   parc. č. 265-diel č. 4 s výmerou 304 m2

1.8   parc. č. 268-diel č. 1 s výmerou 467 m2

v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 27, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín

1.9   parc. č. 66 s výmerou 15 m2

1.10       parc. č. 67-diel č. 2 s výmerou 335 m2

1.11       parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2

1.12       parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2

1.13       parc. č. 146-diel č. 2 s výmerou 359 m2

1.14       parc. č. 156 s výmerou 10 m2

1.15       parc. č. 157-diel č. 3 s výmerou 337 m2

1.16       parc. č. 180-diel č. 7 s výmerou 436 m2

1.17       parc. č. 1336/1-diel .č 5 s výmerou 380 m2

1.18       parc. č. 1336/1-diel č. 8 s výmerou 380 m2

v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín
 
2. Doba nájmu - do 30.08.2019    
 
3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady
 
4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle § 4  ods. 1) Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok
    
5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.
 
6. Ak viacerý uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať jedného alebo vyhlásiť
ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu
sumu, alebo si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného.
 
6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov     vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur,
a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu MČ Bratislava - Devín.
 
7. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 30 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa podmienok vyplývajúcich
z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom,
ktorého ponuka bola  vyhodnotená ako druhá v poradí.
 
8. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet  nájmu  do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
 
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú  
    verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
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11. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže, alebo  ochraňujúce záujmy MČ Bratislava – Devín.
 
 
c)    m e n u j e
 
 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
 
1. člen ...................................
 
2. člen ...................................
 
3. člen ...................................
 
d)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
 
12.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,
 
13.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

     Mestská časť Bratislava – Devín ponúka vo forme obchodnej verejnej súťaže na  prenájom na dobu 5 rokov tieto parcely využiteľné
ako záhrady:
 

 
Por. č. Parc. č. Druh poz. Výmera m2

1. 66 chata 15

  67-diel č. 2 záhrada 335

2. 143-diel č. 1 záhrada 313

3. 146-diel č. 1 záhrada 359

4. 146-diel č. 2 záhrada 359

5. 156 chata 10

  157-diel č. 3 záhrada 337

6. 180-diel č. 7 záhrada 436

7. 196-diel č. 1 záhrada 480

8. 196-diel č. 2 záhrada 485

9. 257/1-diel č. 1 záhrada 508

10. 257/1-diel č. 7 záhrada 226

11. 257/1-diel č. 9 záhrada 349

12. 265-diel č. 3 záhrada 346

13. 265-diel č. 4 záhrada 304
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14. 268-diel č. 1 záhrada 467

15. 1336/1-diel č. 5 vinice 380

16. 1336/1 diel č. 8 vinice 380

 
 
Všetko v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, č. 27 a evidenčný list č. 7, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti
Bratislava – Devín
Podrobnosti sú uvedené v návrhu uznesenia.

Prílohy
1. 11.zip



Stránka 26 z 36

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 820/10 spol.
Synap, s.r.o. 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 Miestneho

úradu 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
 

predaj  parcely č. 820/10 o rozlohe 30 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Bratislava IV,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2004 za cenu ktorá bude stanovená podľa ohodnotenia parcely súdnym znalcom, prideleným
Magistrátom hl. mesta.
 
 
 
   ukladá
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starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť predchádzajúci súhlas primátora k predaju predmetného pozemku a následné
uzavretie kúpno -  predajnej zmluvy  medzi predávajúcimi: Hlavné mesto SR  Bratislava  a  MČ  Bratislava – Devín  a  kupujúcim
Synap, s.r.o. 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na   základe predloženej žiadosti  spoločnosti Synap s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/C, 831 02  Bratislava predkladáme Miestnemu
zastupiteľstvu návrh na odsúhlasenie predaja pozemku v  kat. území Devín, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR  Bratislavy,
Primaciálne nám.1,  Bratislava. Protokolom č. 46/91 bol predmetný pozemok zverený do správy MČ  Devín.
 

            Predmetom predaja je odčlenený pozemok parc.č. 820/10 o výmere 30,0 m2 podľa  vyznačenia na predloženom
geometrickom pláne č. 1007/14 zo dňa 7.3.2014, úradne overeného  Okresným úradom  Bratislava IV, katastrálny odbor pod
č. 539/2014 zo dňa 18. marca 2014. (Pôvodná parcela  820/10 je zapísaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2004 ako  záhrada
o celkovej výmere 33,0 m2).
 
            Požadovaným odpredajom dôjde k dorovnaniu hraníc pozemkov od Muránskej ul.
 
            V prípade odsúhlaseného odpredaja  spoločnosť  Synap, s.r.o. berie na vedomie, že je povinná na vlastné náklady vypracovať
znalecký posudok na ohodnotenie parcely  u súdneho znalca, ktorý im bude pridelený Magistrátom hl. mesta. (GP na oddelenie
pozemku parc.č. 820/13 je zo strany kupujúceho zabezpečený).
 

Pozn.: Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30,0 m2 v odôvodnených prípadoch vo veci majetkoprávneho vysporiadania alebo
dorovnania pozemkov bol schválený uznesením č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009, ktoré tvorí dodatok č.1 k Programu konsolidácie
rozpočtového hospodárenia mestskej časti  Bratislava - Devín

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

13. Návrh na predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2097 - Ing.
Ján Domankuš a manž. Ing. Monika Domankušová, obaja bytom
Žehrianská 2, Bratislava 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. Jozefa Radová referent

Materiál obsahuje

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

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 

predaj  časti parcely reg. „E“ č. 2097 o rozlohe 30 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade
Bratislava IV, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2982 za cenu, ktorá bude stanovená podľa ohodnotenia parcely súdnym
znalcom, prideleným Magistrátom hl. mesta.
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť predchádzajúci súhlas primátora k predaju predmetného pozemku a následné
uzavretie kúpno -  predajnej zmluvy  medzi predávajúcimi: Hlavné mesto SR  Bratislava  a  MČ  Bratislava – Devín  a kupujúcimi: Ing.
Ján Domankuš a manž. Ing. Monika Domankušová 
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na   základe predloženej žiadosti  manželov Ing. Jána Domankuša a manž. Ing. Moniky Domankušovej, bytom, Žehrianska 2, 
  Bratislava predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu návrh na odsúhlasenie predaja pozemku v  kat. území Devín, ktorý je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR  Bratislavy, Primaciálne nám.1,  Bratislava. Protokolom č. 46/91 bol predmetný pozemok zverený do
správy MČ  Devín.
 

            Predmetom predaja je časť pozemku reg. „E“ parc.č. 2097 o výmere 30,0 m2 podľa  vyznačenia na predloženej snímke
z pozemkovej mapy.

Parcela registra „E“ č. 2097 je  zapísaná v katastri nehnuteľností  na LV č. 2982 ako ostatné plochy o celkovej výmere  4730 m2 .
Vlastníkom je Magistrát hl. mesta SR  Bratislavy, Primaciálne nám. 1,  Bratislava, protokolom č. 46/91 bol pozemok zverený do správy
MČ  Devín
 
            Požadovaným odpredajom sa zabezpečí plynulý vjazd z jestvujúcej komunikácie Štítová ul. k pozemku parc.č. 1279/1 na
ktorom sa nachádza rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov.
 
            V prípade odsúhlaseného odpredaja  kupujúci berú na vedomie, že sú povinní na vlastné náklady vypracovať geometrický
plán na odčlenenie časti pozemku a znalecký posudok na ohodnotenie parcely  u súdneho znalca, ktorý im bude pridelený
Magistrátom hl. mesta.
 

Pozn.: Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30,0 m2 v odôvodnených prípadoch vo veci majetkoprávneho vysporiadania alebo
dorovnania pozemkov bol schválený uznesením č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009, ktoré tvorí dodatok č.1 k Programu konsolidácie
rozpočtového hospodárenia mestskej časti  Bratislava - Devín

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

14. Návrh na predaj časti pozemku parc. č. 1606 manž. Ing.Rastislavovi
Maderovi a manž. Mgr. Jane Maderovej, bytom Jamnického
10, 841 05 Bratislava 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
 

predaj časti parcely č. 1606 o rozlohe 30 m2, podľa GP, ktorým  bude táto časť odčlenená od  pôvodného pozemku parc.č. 1606, ktorý
je zapísaný v katastri nehnuteľností  ako zastavaná plocha a nádvorie o celkove výmere  213,0 m2.
 
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť predchádzajúci súhlas primátora k predaju predmetného pozemku a následné
uzavretie kúpno -  predajnej zmluvy  medzi predávajúcimi: Hlavné mesto SR  Bratislava  a  MČ  Bratislava – Devín  a  kupujúcimi Ing.
Rastislavom Maderom a a Mgr. Janou Maderovou. 
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na   základe predloženej žiadosti manželov  Ing. Rastislava Maderu a manž. Mgr. Jany Maderovej, bytom Jamnického 10,  Bratislava
predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu návrh na odsúhlasenie predaja pozemku v  kat. území Devín.
 

            Predmetom predaja je časť pozemku parc.č. 1606 o výmere 30,0 m2 podľa  vyznačenia na priloženej situácii.
Predmetná parcela bude slúžiť   ako prístupová  cesta k povolenej výstavbe rodinnému domu  na pozemku par.č.  1599,  súčasne  na
tomto pozemku bude  doriešená statická doprava.
 
Parcela č.1606 je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1  ako zastavaná plocha a nádvorie (pozemok na ktorom je postavená
inžinierska stavba  - cestná, miestna a účelová). Vlastníkom pozemku o celkovej výmere 213 m2 je Hlavné mesto SR  Bratislava,
protokolom č. 46/91 bol zverený do správy mestskej časti.
 
                        Manželia berú na vedomie, že pri kúpe parcely sú povinní na vlastné náklady dať vypracovať geometrický plán
na odčlenenie časti parcely a zároveň znalecký posudok na ohodnotenie časti parcely súdnym znalcom, ktorý im bude pridelený
Magistrátom hlavného mesta.
 
 

Pozn.: Možnosť odpredaja pozemkov do výmery 30,0 m2 v odôvodnených prípadoch vo veci majetkoprávneho vysporiadania alebo
dorovnania pozemkov bol schválený uznesením č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009, ktoré tvorí dodatok č.1 k Programu konsolidácie
rozpočtového hospodárenia mestskej časti  Bratislava - Devín

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

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku
a organizačnej štruktúre 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 Miestneho

úradu MČ Bratislava-Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
schvaľuje
 
 
Dodatok č. 1
k Organizačnému poriadku a organizačnej štruktúre mestskej časti
Bratislava-Devín schválenému dňa 14.11.2011 uznesením miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 47/2011, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 01.12.2011
TRETIA ČASŤ
Článok 4/ Organizačná štruktúra miestneho úradu
- Bod H: Referát architekta mestskej časti Bratislava-Devín - ruší sa
Článok 6 / Počty a stavy zamestnancov miestneho úradu
Ruší sa - Architekt mestskej časti Bratislava-Devín  počet: pracovné
miesto 1
Mení sa: SÚ + ŠSÚ      počet:
pracovné miesto 3
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Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku a organizačnej štruktúre mestskej
časti Bratislava-Devín schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Devín konané dňa 16.06.2014 uznesením č. ...../2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava-Devín má od 1.5.2007 zriadený Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Predmetom ich činnosti je výkon
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Momentálne zamestnáva dvoch ľudí a to vedúcu stavebného
úradu  a referenta stavebného úradu.  Nakoľko sa od zriadenia úradu prudko zvýšil počet konaní, najmä v dôsledku výstavby
v nových lokalitách a plánuje sa s ďalšou hromadnou výstavbou v lokalitách „zelené terasy“, bývalé územie investora „Skanska“
  a iné, je nutné zvýšiť počet pracovníkov zo súčasných 2 na 3. Ďalším dôvodom zvýšenia nárokov na personálne obsadenie
stavebného úradu je väčšie množstvo čiernych stavebníkov, ktoré vedie k nutnosti realizovať na predmetných stavbách štátny
stavebný dozor a následne riešiť priestupníkov v priestupkovom konaní. Dostačujúci počet pracovníkov stavebného úradu umožní
vybavovanie konaní v zákonnom stanovenej lehote.  Týmto Vám predkladáme návrh na zmenu organizačného poriadku, kde bude
zrušené neobsadené miesto architekta MČ a zvýši sa počet pracovníkov na oddelení Stavebného úradu a špeciálneho stavebného
úradu zo súčasných 2 pracovníkov na 3 pracovníkov.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

16. 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 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

17. 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 20. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 16.06.2014

18. Záver

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -


