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

IČO 603 422

Bratislava, 03.09.2014

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 08.09.2014 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 na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2013 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.
3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Marek Majda, Eva Jablonková, 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

4. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. č. 1237/8 m2 o výmere 336 m2, pre Martu Cíblikovú, 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

5. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. č. 1460/5 diel č. 3 o výmere 28 m2, pre Ing. Petra
Oravca, 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

6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1515/1 o výmere 428 m2, pre Ing. Evu
Galinskú 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 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 09/2014 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 o rozlohe 54 m2
9. Návrh na odsúhlasenie zámeru predať nehnuteľnosť obecný byt súčasným nájomníkom Nine Márii Deketovej a Bohuslavovi

Deketovi
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. 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 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

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 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

2. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia
za rok 2013 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   schvaľuje
 
prerozdelenie čiastky 11273,6 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2013 po odvedení zákonom
stanovenej čiastky do rezervného fondu medzi 12 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2013  a to v rovnakej výške
845,52€.
 
b)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov
Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky určenej na oddlženie pre
JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr.
Babovi a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing.
Mornára voči MČ.
 



Stránka 4 z 26

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V roku 2013 Mestská časť Bratislava – Devín ušetrila v rámci rozpočtového hospodárenia sumu 11273,6 €, schválenú uznesením
č. 217/2014 zo dňa 16.06.2014.  Z toho 1127,36 € sa použilo na tvorbu rezervného fondu a 10146,24 € je určených na oddlženie
veriteľov Mestskej časti Bratislava-Devín. Na základe programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava –
Devín  bodu 4 sú všetci veritelia z hľadiska poradia oddlžovania považovaní za rovnocenných, takže budú všetci oddlžovaní rovnakou
sumou. K 31.12.2013 je  evidovaných 12 veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín a teda suma prislúchajúca na jedného veriteľa
je vo výške 845,52 €. Táto suma bude zaslaná veriteľom na ich účty, odsúhlasené s MČ Bratislava – Devín. Peňažné prostriedky
určené pre veriteľa JUDr. Babo, budú pomerne rozdelené medzi peňažnú čiastku  určenú pre JUDr. Babo, vinkulovanú na účte MČ až
do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi a časť,
 
               Zoznam veriteľov evidovaných MČ Bratislava – Devín k 31.12.2013
 

Číslo účtu Popis Suma

478 100
ASSET - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

318 573,01 €

478 110
ASSET - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky

646 530,85 €

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

3 869,08 €

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

897 806,90 €

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

717 834,15 €

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

24 176,63 €

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

288 393,32 €

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

1 951 637,27 €

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

6 976,03 €

478 400
Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina

1 314 390,58 €

478 410
Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky

1 112 870,28 €

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

23 824,37 €

 
 

Číslo účtu Popis Suma
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479 100 Ostatné dlhodobé záväzky - BONUSÁCI 44 479,84 €

479 110 Ostatné dlhodobé záväzky - Havlíčkovci istina 638,14 €

479 110 Ostatné dlhodobé záväzky - Havlíčkovci ostatné
náklady* 939,70 €

479 300 protip. dot. MFSR - istina 213 760,83 €

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

479 400 dot. MVRRSR - istina 321 392,91 €

479 410 dot. MVRRSR - úrok 660 823,95 €

479 510 Ing. Mornár - úrok 18 311,26 €

  Ing. Mornár - záväzok voči MČ 3 306,84 €

479 600 BCI Žilina - istina 103 077,43 €

479 610 BCI Žilina - úroky 363 389,13 €

479 620 BCI Žilina - ostatné náklady 9 273,19 €

479 700 DNV - istina 2 185,36 €

479 800 Krtilová - istina 18 483,85 €

479 810 Krtilová - úroky 48 674,57 €

479 820 Krtilová - ost.náklady 2 994,98 €

479 900 Babo - istina 16 594,97 €

479 910 Babo - úroky 35 141,20 €

479 920 Babo - ost.náklady 6 025,42 €

 
*oprava účtovníctva uskutočnená v 2014
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom
záhrad, nájomníci: Marek Majda, Eva Jablonková, 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. 265, záhrady, o výmere 175 m2, pre Mareka Majdu, bytom Lomnická 27, 841 10 Bratislava,

parc. č. 237/1, záhrady, o výmere 349 m2 a parc. č. 238 o výmere 15 m2, pre Evu Jablonkovú, bytom J. Smreka 5, 841 08 Bratislava
ktoré sú zapísané  v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto
SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 27, 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.  

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, Marek Majda, uzavrel v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 265 o výmere 175
m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ požiadal písomnou žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy.
Žiadateľka, Eva Jablonková, uzatvorila v roku 2009 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 237/1
o výmere 349 m2 a parc. č. 238 o výmere 15 m2. Platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 31.12.2014. Žiadateľ požiadal písomnou
žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy.
Nájomníci nemáju 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. 03-mapa Jablonková.pdf
2. 03-mapa Majda.pdf



Stránka 8 z 26

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

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

4. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc.
č. 1237/8 m2 o výmere 336 m2, pre Martu Cíblikovú, 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 pozemku:     

parc. č. 1237/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 336 m2, pre Martu Cíblikovú, bytom Lomnická 20, 841 10 Bratislava, na dobu
5 rokov do 30.09.2019.
Nájomcovi bude predložená 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, kde bude uvedené, že pôvodná nájomná 
zmluva sa ukončuje dohodou ku dňu účinnosti novej zmluvy.   
 
 
 
 
Termín: do 30.09.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľka, Marta Cíbliková, požiadala tunajší úrad o majetkové vysporiadanie pozemku, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Devín a žiadateľka má na uvedenom pozemku zrealizovanú drobnú stavbu zapísanú na liste vlastníctva. Tunajší úrad
uzatvoril so žiadateľkou  nájomnú zmluvu na prenájom pozemku parc. č. 1237/8 o výmere 190 m2. Mestská časť dala vypracovať
geometrický plán z dôvodu presného určenia výmery prenajatého pozemku. Výmera pozemku podľa aktuálne geometrického plánu je
336 m2.
Nájomníčka nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajatý pozemok riadne udržiava, stará 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.
Nájomníčke bude uzatvorená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 
 

Prílohy
1. 04-GP Cíbliková.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

5. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku
parc. č. 1460/5 diel č. 3 o výmere 28 m2, pre Ing. Petra Oravca, 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 pozemku:     

parc. č. 1460/5-diel č. 3, záhrady, o výmere 28 m2, pre Ing. Petra Oravca, bytom Gabčíkova 10, 841 05 Bratislava, na dobu 5 rokov do
30.09.2019.
Nájomcovi bude predložená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013
 
ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.
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Termín: do 30.09.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľ, Ing. Peter Oravec, požiadal o prenájom časti pozemku parc. č. 1460/5-diel č. 3 o výmere 28 m2, na základe dohody
o doriešení zámeny pozemkov a obnovy verejného chodníka v MČ Bratislava-Devín, lokalita Dolné Koruny. Na základe dohohy, ktorá
bola uskutočnená na základe stretnutia na tunajšom úrade, p. Orave požiada tunajší úrad o prenájom parc. č. 1460/5-diel č. 3 výmere
28 m2 t. j. po prvú kaskádu a svoje oplotenie posunie na túto hranicu. Zároveň odstráni oplotenie z parc. č. 1460/5 a 1432/1, ktoré
budú slúžiť pre verejnosť. Z uvedených dôvodov  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.
Nájomníkovi bude uzatvorená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013. 

Prílohy
1. 05-GP Oravec.pdf
2. 05-mapa Oravec.pdf



Stránka 12 z 26

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

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom
záhrady parc. č. 1515/1 o výmere 428 m2, pre Ing. Evu Galinskú 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 pozemku pre Ing. Evu Galiňskú:     

parc. č. 1515/1, trvalé trávnaté pozemky, o výmere 428 m2

ktorá je zapísaná  v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom, pre hlavné mesto
SR Bratislavu,  na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov do
30.09.2019. 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 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
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ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.  
 
 
 
 
Termín: do 30.09.2014
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Žiadateľka, Ing. Eva Galinská, uzavrel v roku 2008 s MČ Bratislava – Devín nájomnú zmluvu na prenájom záhrady parc. č. 1515/1,
trvalé trávnaté porasty, o výmere 428 m2. Žiadateľka požiadala písomnou žiadosťou o predĺženie platnosti zmluvy. Platnosť nájomnej
zmluvy skončila dňa 31.12.2013. Žiadateľka  z dôvodu zaneprázdnenosti nestihla zaregistrovať koniec platnosti zmluvy k prenájmu
pozemku a preto požiadala o predĺženie nájmu oneskorene. Nájomníčka nemá voči prenajímateľovi žiadne podlžnosti, prenajatý
pozemok riadne udržiava, kosí a stará sa oň.
Na predmetný pozemok v časti Dolné Koruny parc. č. 1515/1 je prístup možný len cez      parc. č. 1513/1 a 1515/2, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľky a z uvedeného dôvodu 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. 06-mapa Galinska.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 09/2014
na 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 30.09.2014
 
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:
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1.     Predmetom návrhu nájomnej  zmluvy bude prenájom záhrad

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

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. 265-diel č. 4 s výmerou 304 m2

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

1.6   parc. č. 38/1-diel č. 8 s výmerou 370 m2

1.7   parc. č. 59/1-diel č. 1 s výmerou 245 m2

1.8   parc. č. 59/2 s výmerou 23 m2

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

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

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

1.12       parc. č. 156 s výmerou 10 m2

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

1.14       parc. č. 1336/1-diel č. 7 s výmerou 380 m2

1.15       parc. č. 1455 s výmerou 372 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 31.10.2019    
 
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 10 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.
 
11. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže, alebo  ochraňujúce záujmy MČ Bratislava – Devín.
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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. 38/1-diel č. 8 záhrada 370

2. 59/1 diel č. 1 záhrada 245

  59/2 chata 23

3. 143-diel č. 1 záhrada 313

4. 146-diel č. 1 záhrada 359

5. 146-diel č. 2 záhrada 359

6. 156 chata 10

  157-diel č. 3 záhrada 337

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. 265-diel č. 4 záhrada 304

12. 1336/1 diel č. 7 vinice 380

13. 1455 záhrada 372
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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. 07-VOS 9-2014.pdf
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 o rozlohe 54 m2

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. 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
 
a)   s c h v a ľ u j e
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 o rozlohe 54 m2
 
b)    ž i a d a
starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 3 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 30.09.2014
 
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:
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1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom časti objektu súp. č. 993 o výmere 54 m2 – nebytových priestorov –  na Kozičovej
ul. č. 24 postaveného  na  pozemku  parc. č. 1029/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1 a 27 pre k. ú. Devín, vo
vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava - Devín. Vyznačenie časti objektu viď príloha č. 1.

 2. Doba nájmu
Nájom bude uzatvorený na dobu  9 rokov od uzavretia zmluvy o nájme nehnuteľností.
 
   3. Účel nájmu
Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť:
3.1 služby (napr. masér/ka, kozmetik/čka, kaderník/čka, opravy odevov/krajčírska dieľňa...)
3.2 kancelária
3.3 sklad
3.4 reštauračné priestory
3.5 výrobné priestory
 
 4. Minimálna výška nájomného
Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za predmet nájmu za m2/rok, ktorá nesmie byť nižšia ako výška
nájomného stanovená VZN č. 2/2013 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy
Mestskej časti  Bratislava – Devín,  ktorá je v závislosti od účelu nájmu nasledovná:
 

Priestory pre služby
v prospech občanov
obce

17,00 € / 1 m2 / 1 rok

Kancelárske priestory 35,00 € / 1 m2 / 1 rok

Skladové priestory 25,00 € / 1 m2 / 1 rok

        Reštauračné priestory                                                        50,00 € / 1m2 /  1 rok
        Výrobné priestory                                                              53,00 € / 1m2 / 1 rok
 
V uvedených minimálnych cenách za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Tieto si  bude
budúci nájomca uhrádzať priamo dodávateľom týchto služieb.  
 
 
5 . Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov
       Prenajímateľ každú ponuku vyhodnotí pridelením bodov podľa nasledujúcich pravidiel:
a) maximálny počet bodov je 100
b) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.1 je 60 bodov
c) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 je 40 bodov
d) za najvyššiu ponúknutú cenu nájmu je 40 bodov
e) počet bodov za každú nižšiu cenu nájmu je vypočítaný podľa vzorca:
    počet bodov =  40 / najvyššia cena  x ponúknutá cena nájmu.
f) ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov bude označená ako víťazná.
 
 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 mestskej časti Bratislava - Devín.
 
 7. Podmienky účasti v súťaži
7.1 Súťažiaci prijíma záväzok vykonať do troch rokov od podpísania zmluvy   stavebné úpravy objektu v rozsahu  určenom
vyhlasovateľom v celkovej výške
 5 298,032 €  podľa priloženého výkazu a výmeru viď pr.č. 2.
Budúci prenajímateľ po ukončení stavebných úprav za príslušný kalendárny rok si započíta do  ročného nájomného vynaložené
investície vykonané v súlade s výkazom a výmerom a odsúhlasené povereným zamestnancom Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava – Devín. V prípade, že výška vynaložených investícií bude vyššia ako ročné nájomné, má právo zápočtu nezapočítaných
investícií v nasledovných rokoch.
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7.2 Súťažiaci si je vedomí, že okrem  opráv uvedených v bode 7.1 je nutné v objekte vykonať aj opravu elektroinštalácie a kúrenia
a prijíma podmienku, že tieto opravy vykoná na vlastné náklady tak, aby v zostávajúcej časti objektu bolo po vykonanej rekonštrukcii
možné napojenie na zdroj elektriny a plynu a odčlenenie spotreby týchto energií formou podružných meračov.
7.3  Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do inej dispozície tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
7.4. Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe
zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava Devín, ktoré stanoví  sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností.
7.5. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.
 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
 
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu
súťažného návrhu.
 
 10. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy Mestskej  časti 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
 
1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,
 
2.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava – Devín má v správe objekt dom na Kozičovej ul č. 24, ktorý je sčasti prenajatý Miestnemu úradu Mestskej
časti Karlova Ves za účelom prevádzky stolárskej dielne. Zvyšná časť objektu je dlhodobo nevyužívaná, nakoľko objekt nie je schopný
prevádzky bez vynaloženia nákladov na jeho opravu. V roku 2010 Mestská časť dala vypracovať zjednodušený výkaz a výmer prác
potrebných na sprevádzkovanie objektu firme Rosoft s.r.o. Tento bol použitý ako podklad pre vyhlásenie verejných obchodných
súťaží na daný objekt , s tým, že budúci prenajímateľ by po vykonaní prác stanovených vo výkaze a výmere mohol sumu vložených
investícií započítať do úhrady nájomného. Napriek tejto možnosti sa počas 3 VOS nenašiel žiadny záujemca. Objekt je pomerne veľký
(jeho rozloha vhodná na prenájom činní 194 m2 a sprevádzkovanie celého objektu bolo ohodnotené na 15 053,38 € vrátane DPH.
Tieto práce nezahŕňali opravy kúrenia a elektroinštalácií.
 
MČ Bratislava – Devín obdržala dňa 18.08.2014 písomnú žiadosť Mgr. Art. Veroniky Lokajčíkovej na prenájom časti objektu na
Kozičovej ul. č. 24 o výmere 54 m2 za účelom prevádzky krajčírskeho salónu, špecifikácia priestorov viď príloha č. 1. Nakoľko sa
jedná o podnikateľskú aktivitu, MČ navrhuje vyhlásiť súťaž na požadovanú časť objektu s tým, že budúci prenajímateľ vykoná opravy
objektu tak, aby zvyšná časť objektu bola schopná samostatného využitia, teda pripraví budúce možné napojenie zostávajúcej časti
objektu na elektrinu a plyn. Súťažená časť objektu má samostatný vchod, pričom v zostávajúcej časti objektu zostanú ešte dva
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vlastné vchody. Pôvodný výkaz výmer bol v položkách opravy omietok, maľovanie, dlažby, podlahy percentuálne prepočítaný na
súťažené m2 t.j. z pôvodného rozpočtu sa akceptovalo 28% nákladov na dané položky, čo predstavuje podiel súťažených 54 m2
k celkovým 194 m2. Položky ako sanita boli prenesené v plnej výške, nakoľko celá sanita sa nachádza v súťažených priestoroch.
Pri položkách výmena dverí alebo repasácia dverí bol upravený počet ks podľa skutkového stavu. Takto upravený výkaz výmer  viď
príloha č. 2 stanovuje sumu 5 298,032 € potrebnú na sprevádzkovanie objektu, ktorú si bude môcť nájomca započítať do nájomného
až po vykonaní uvedených prác maximálne do výšky uvedenej vo výkaze a výmere. Náklady na opravu elektroinštalácií a kúrenia
musí budúci nájomca vykonať na vlastné náklady.
 
MČ navrhuje vyhlásenie súťaže na časť objektu, tak aby v budúcnosti mohla byť zostávajúca časť naďalej použiteľná. Rozdelenie
objektu na menšie samostatné celky umožní rozdelenie vysokých výdavkov potrebných na sprevádzkovanie objektu na viacerých
nájomcov.
 

Prílohy
1. 08-Kozičová cast54m2zastup.xls
2. 08-prilohač1.pdf
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Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

9. Návrh na odsúhlasenie zámeru predať nehnuteľnosť obecný byt
súčasným nájomníkom Nine Márii Deketovej a Bohuslavovi Deketovi

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

Mestskej časti Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
zámer predať  nehnuteľnosť „obecný byt“ súp. č. 876 na parcele 711/1, vedenej Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra
pre hl. mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 27 nachádzajúci sa na Kremeľskej ul. č. 35 jej súčasným nájomcom Nine Márii
Deketovej a Bohuslavovi Deketovi  za cenu schválenú Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Devín, ktorá sa bude
odvíjať od znaleckého posudku na ocenenie nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitého zreteľa
 
   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť predchádzajúci súhlas primátora k predaju predmetnej nehnuteľnosti,
predloženie materiálu o predaji do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín na schválenie  aj s návrhom ceny
vyplývajúcej zo súdnoznaleckého posudku.
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Na   základe predloženej žiadosti Niny Márii Deketovej a jej syna Bohuslava Deketa predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu návrh na
odsúhlasenie zámeru predať nehnuteľnosť v  kat. území Devín, ktorá je vo vlastníctve Hlavného mesta SR  Bratislavy, Primaciálne
nám.1,  Bratislava. Predmetná nehnuteľnosť bola zverená do správy MČ  Devín ako obecný byt. Tento je prenajatý hore uvedeným
nájomcom na základe nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
MČ nemá dostatok finančných prostriedkov na dlhodobú údržbu obecného bytu, najmä na väčšie opravy, ktoré bude v najbližších
rokoch na uvedenej nehnuteľnosti nevyhnutné vykonať (oprava strechy, výmena okien atď). Nakoľko hrozí, že bez vynaloženia
väčších investícií nebude v budúcnosti možné predmetnú nehnuteľnosť naďalej prenajímať a nájomcom by hrozilo vysťahovanie, radi
by si ju odkúpili a zrekonštruovali.
MČ sa však nachádza v nútenej správe  a na základe Konsolidačného plánu nie je možný odpredaj pozemkov väčších ako 30 m2,
preto navrhujeme odpredať nájomcom samotnú nehnuteľnosť bez pozemku na ktorom stojí, s možnosťou, že po odvolaní nútenej
správy, budú mať predkupné právo na odkúpenie pozemku. Konsolidačný plán umožňuje odpredaj majetku len vo výnimočných
prípadoch po odsúhlasení miestnym zastupiteľstvo.  Pozemok si nájomcovia (prípadní vlastníci) budú naďalej od MČ prenajímať.
 
            Predmetom predaja je nehnuteľnosť „obecný byt“ pozostávajúci z troch obytných miestností a príslušenstva v stavbe na
pozemku s parc.č. 711/1, vedenej Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva
č. 27, pridelené súpisné číslo 876, nachádzajúce sa na Kremeľskej ulici č. 35 v Bratislave. Kupujúcim sú súčasní nájomcovia Nina
Mária Deketová a Bohuslav Deket.
 
           
            V prípade odsúhlaseného zámeru odpredať  kupujúci berú na vedomie, že sú povinní na vlastné náklady dať vypracovať
geometrický plán na zakreslenie predmetnej nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností. Mestská časť dá vypracovať znalecký posudok
na ohodnotenie nehnuteľnosti  u súdneho znalca a kupujúci sa zaväzujú tieto náklady uhradiť Mestskej časti.
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Materiál na 21. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 08.09.2014

10. Rôzne

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -
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11. Interpelácie

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -
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12. Záver

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -


