
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 28. júna 2017 

Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 8.6.2017 alebo trvalo plnených 
UMZ č. 56/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
plnenie uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 8.6.2017, vrátane trvalo realizovaných uznesení z 
minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10    proti : 0    zdržal sa:0      nehlasoval : 

 

Bod č.3 Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia 
UMZ č. 57/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
plnenie uznesení MR MČ DNV splatných do 8.6.2017, vrátane trvalo realizovaných uznesení z 
minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10    proti:0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.4 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ 
UMZ č. 58/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.5 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2016 
UMZ č. 59/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    b e r i e  n a  v e d o m i e 
odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves za rok 2016, 
 
2.    s ch v a ľ u j e 
celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2016 bez výhrad, 
 
3.    s ch v a ľ u j e 
použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 727.371,18 EUR zisteného 
podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (t.j. bez finančných 
operácií) nasledovne: 
-    zníženie prebytku o nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 
129.356,00 EUR, ktoré budú použité v rozpočte MČ BA DNV v roku 2017, 
-    prebytok bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 598 015,18 EUR prideliť: 
o     do rezervného fondu 59.801,52 EUR (§15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z.), 
o     do Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) 538.213,66 EUR, 
 
4.    s ch v a ľ u j e 



Hospodárenie príspevkovej organizácie Denova za rok 2016 s hospodárskym výsledkom – 
prebytkom vo výške 24,58 EUR, 
     
5.    s ch v a ľ u j e 
hospodárenie príspevkovej organizácie Istra Centrum za rok 2016 s vyrovnaným hospodárskym 
výsledkom, 
 
6.    ž i a d a 
prednostu aby do 10 dní od schválenia záverečného účtu za rok 2016 zabezpečil jeho zverejnenie 
na webovom sídle. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10    proti :0     zdržal sa:0     nehlasoval : 0 

 

Bod č.6 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2017 
UMZ č. 60/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
na rok 2017 a to vo forme: 
 
a) schválením použitia prostriedkov Fondu pre rozvoj MČ BA-DNV 
a  zvýšenia príjmov na položke: 
454002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z FOPER-u  vo výške 614.000  € 
 
b) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 714 (Nákup úžitkového vozidla pre DENOVU) vo 
výške 12.000 € 
 
c) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV - Park Charkovská) vo výške 75.000 € 
 
d) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV - ZŠ a MŠ) vo výške 105.000 € 
 
e) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 2 (Administratíva), Prvok 1 (Interné služby), 
Položka 640 (Transfery neziskovým právnickým osobám - členské) vo výške 1.100 € 
 
f) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 2 (Administratíva), Prvok 1 (Interné služby), 
Položka 711 (Štúdie, expertízy, posudky - ďalšie zóny) vo výške 2.000 € 
 
g) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 4 (Údržba verejných priestranstiev), Prvok 4 
(Turistické objekty), Položka 700 (KV - Turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle) vo 
výške  100.000 € 
 
h) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 1 (Miestne komunikácie), Prvok 1 (Miestne 
komunikácie - cesty), Položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške  80.000 € 
 



i) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 1 (Miestne komunikácie), Prvok 2 (Chodníky), 
Položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške  80.000 € 
 
j) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný 
hasičský zbor obce - DHZO), Položka 700 (KV - DHZO) vo výške 3.000 € 
 
k) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný 
hasičský zbor obce - DHZO), Položka 630 (Tovary a služby) vo výške 2.000 € 
 
l) zvýšením výdavkov a schválením navýšenia dotácie na položke: 
- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 3 (Televízne vysielanie), Prvok 1 
(Televízne vysielanie), Položka 600 (BV - Devínskonovoveská televízia s.r.o.) vo výške 7.000 € 
 
m) zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 8 (Šport), Podprogram 1 (Športové areály), Projekt 2 (Areál "Vápencová"), Položka 700 
(Tréningové ihrisko) s úpravou názvu na položku 700 (KV - Areál Vápencová)  vo výške 120.000 € 
 
n) vytvorením položky a zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 600 (BV - Budova Charkovská) vo výške 30.000 € 
 
o) zvýšením príjmov na položke: 
311 GRANTY A TRANSFERY - Ostatné tuzemské bežné granty o dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky vo výške 3.000 € 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný 
hasičský zbor obce - DHZO), Položka 630 (Tovary a služby) vo výške 3.000 €   
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.7 Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská 
zóna 
UMZ č. 61/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    b e r i e  n a  v e d o m i e 
a)    Správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu Územného plánu zóny centrálna mestská zóna 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, máj 2016, 
b)    Stanovisko Odboru  výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava zo dňa 
15.12.2016 k žiadosti mestskej časti o posúdenie Návrhu Územného plánu zóny centrálna 
mestská zóna mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
c)    Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu 
Územného plánu centrálnej mestskej zóny  v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
december 2015 – máj 2016, 
 
2.    s c h v a ľ u j e 
a)    Územný plán zóny Centrálna mestská zóna, mestská časť Bratislava-Devínska  Nová Ves, 
b)    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2017, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, s účinnosťou od 15.7.2017, 
 
3.    ž i a d a  p r e d n o s t u 



a)    zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu zóny centrálna mestská zóna mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves a jeho uloženie na Okresnom úrade Bratislava, odbore 
výstavby a bytovej politiky a zaslať registračný list spolu s kópiou uznesenia o schválení 
Územného plánu zóny centrálna mestská zóna mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
b)    zverejniť v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov záväznú časť Územného plánu zóny 
centrálna mestská zóna mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlásenú všeobecne 
záväzným nariadením č.3/2017 mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.8 Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/199 
a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu pozemku (Námestie DNV) 
UMZ č. 62/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
1. Zámer prenájmu  pozemku registra „C“ KN parc.  č. 2565/199, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 5737m2 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 2328, na dobu určitú 30 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy s 
možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov (právo opcie), formou obchodnej verejnej 
súťaže. 
 
2. Podmienky verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 116/1990 Zb. o 
nájme a podnájme, prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 2565/199, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5737 m2, zapísaný na LV č. 2328, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, na dobu určitú 
30 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy  s možnosťou predĺženia doby nájmu  o ďalších 5 rokov 
(právo opcie) nasledovne: 
 
1.    Identifikácia 
Prenajímateľ  / vyhlasovateľ 
Názov: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
DIČ: 2020919109 
V zastúpení: Milanom Jamborom, starostom 
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
Kontaktná osoba: 
Doc.Ing. arch. Maľovaný Marián, PhD, architekt mestskej časti č. telefónu 02/60 20 14 28 
Ing. Mária Koprdová  tel. č. 02/60201400 
 
2.    Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom súťaže je prenajatie pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/199 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  5737 m2 , zapísaný na LV č. 2328, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom 
komplexného zabezpečenia revitalizácie územia v centrálnej časti Devínska Nová Ves, na 
vytvorenie polyfunkčného priestoru obsahujúceho občiansku vybavenosť, rezidenčnú časť ako aj 
priestor verejnoprospešného charakteru bez finančnej participácie mestskej častina dobu určitú 
30 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov 
(právo opcie),(ďalej len „predmet nájmu“). 
 
3.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa a obhliadka predmetu súťaže 



Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie 
záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom 
čísle: 
-    V technických otázkach kontaktujte Doc. Ing. arch. Mariána Maľovaného, PhD, architekt 
mestskej časti č. telefónu 02/60 20 14 28 
-    k podmienkam obchodnej verejnej súťaže kontaktujte Ing. Máriu Koprdovú, vedúca OSEUM, č. 
telefónu:02/60201400. 
         
4.    Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzavretá v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka na dobu určitú 30 
rokov od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov (právo 
opcie). 
 
5.    Účel nájmu 
Účelom nájmu je prenájom pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/199 na komplexné 
zabezpečenie  revitalizácie územia v centrálnej časti Devínska Nová Ves na vytvorenie 
polyfunkčného priestoru obsahujúceho občiansku vybavenosť, rezidenčnú časť ako aj priestor 
verejnoprospešného charakteru bez finančnej participácie mestskej časti za účelom zlepšenia a 
skvalitnenia života obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súlade s platným 
územným plánom. 
 
6.    Výška nájomného 
Minimálne mesačné nájomné za prenájom pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/199 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  5737 m2 je vo výške 2.000,-€, ktoré bude 
premetom započítania s investíciou v zmysle účelu nájmu. 
 
Vzor nájomnej zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných podmienok. Účastník súťaže je 
povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude 
vyplývať, ktoré ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré môže doplniť. 
 
7.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 
Súťažný návrh  musí obsahovať najmä: 
7.1    identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového 
spojenia; 
7.2    identifikačné údaje účastníka súťaže – nájomca; 
7.2.1     ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,  adresu sídla, 
IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, 
e-mail; 
7.2.2     ak ide fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu podnikania, 
číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia z ktorého bude 
poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, e-mail; 
7.2.3     ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, 
e-mail; 
7.3    predmet obchodnej verejnej súťaže; 
7.4    ponuku s určením  výšky mesačného nájomného za pozemok registra „C“ KN parc.č. 
2565/199v mene EUR 
7.5    architektonický projekt v súlade s účelom nájmu a územným plánom; 
7.6    doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. 
 
8.    Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 
 
9.    Podmienky účasti v súťaži 
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby a fyzické osoby. Každý 
účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:   



9.1    ak ide o právnickú osobu: výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac; 
9.2    ak ide o fyzickú osobu podnikateľa: výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac; 
9.3    overené čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči Mestskej časti Bratislava – 
DNV, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek  zo zdravotných poisťovní, 
nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie; 
9.4    vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení; 
9.5    účastník je povinný predložiť správu nezávislého audítora alebo iný dokument preukazujúci 
schopnosť plniť riadne a včas svoje záväzky (prehľad o celkovom obchodnom obrate 
dosiahnutom v predchádzajúcom kalendárnom roku predložením výkazov ziskov a strát resp. 
výkazu o príjmoch a výdavkoch), alebo účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúcemu dňu vyhlásenia súťaže; 
9.6    účastník je povinný predložiť zoznam realizovaných projektov v developerskej oblasti 
minimálne za obdobie uplynulých troch rokov a zoznam subjektov, ktorí môžu poskytnúť 
referencie o týchto projektoch; 
9.7    účastník je povinný predložiť spôsob financovania minimálne jedného zrealizovaného a 
ukončeného projektu, v prípade financovania tohto projektu z vlastných zdrojov, uchádzač 
predloží dokument preukazujúci pôvod finančných prostriedkov; 
9.8    účastník je povinný predložiť dokumentáciu (listinu, doklad) o skúsenostiach s regionálnou 
samosprávou v realizovaných verejno-prospešným projektoch; 
9.9    architektonický návrh v súlade s územným plánom musí minimálne obsahovať: 
•    obchodné priestory 
•    priestory vhodné na prevádzku trhoviska 
•    priestory na služby 
•    vybudovanie podzemného parkoviska 
•    otvorené námestie 
•    zeleň 
•    vybudovanie zázemia na konanie kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestskou 
časťou 
•    priestory na uskladnenie materiálu, šatne, verejné toalety. 
 
9.10    Zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10.000,- Eur  na účet vyhlasovateľa vedený vo VÚB, 
a.s. IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042 a doklad o zaplatení zábezpeky,  pričom v prípade 
úspešnosti navrhovateľa bude zábezpeka, použitá výlučne na úhradu záväzkov u nájomcu ako 
úspešného účastníka súťaže. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená v lehote 30 dní 
odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že úspešný uchádzač od  nájmu ustúpi, 
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
9.11    Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
9.12    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
9.13    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh 
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
9.14    Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 
9.15    Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú zo súťaže vylúčené. 
 
10.    Súťažné podmienky 
Súťažné  podmienky a podklady bude možné získať: 
•    na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
http://www.devinskanovaves.sk/ 
•    na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 



Bratislava. 
 
11.    Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia môžu súťažný návrh  doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava v zalepenej obálke s 
uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, fyzickej 
osoby zapísanej v živnostenskom registri alebo fyzickej osoby s uvedením poštovej adresy s 
nápisom „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom nájom časti pozemku parc. č. 2565/199. V prípade 
doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky 
vyhlasovateľovi. 
 
12.    Lehota na podávanie súťažných návrhov 
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 13.07.2017  do 31.08.2017 do 12:00 hod. 
Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne 
vyhlasovateľa. 
12.1    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
12.2    Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 
12.3    Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú zo súťaže vylúčené. 
12.4    Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
13.    Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 
13.1    Predpokladaná výška investície a spôsob financovania. Investícia do verejno-prospešnej 
časti projektu bude predmetom započítavania. 
13.2    Architektonický návrh,  ktorý bude v súlade s územným plánom a  účelom nájmu.   
13.3    Financovanie bez finančnej participácie mestskej časti. 
13.4    Výška mesačného nájomného za pozemok registra „C“ KN parc.č. 2565/199 v mene EUR 
13.5    Výstavba v termíne 4 rokov 
13.6    Poskytovanie vybudovaných priestorov Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a jej 
zriadeným organizáciám za účelom  konania kultúrno-spoločenských akcií. 
 
14.    Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
14.1.    Obálky s predloženými návrhmi sa otvoria u vyhlasovateľa dňa 8.9.2017. Vyhodnotenie 
súťaže je neverejné. Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní návrhu môže požiadať navrhovateľa o 
písomné zdôvodnenie sporných otázok vyplývajúcich z vyhodnocovania návrhu, prípadne ho 
prizvať na rokovanie. Zdôvodňovanie sporných otázok nesmie byť bez súhlasu vyhlasovateľa nad 
rámec podmienok vyhlásených v obchodnej verejnej súťaži. 
14.2.    Návrh na zmenu návrhu nájomnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ súhlasí. 
14.3.    Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže písomne 
alebo elektronicky odoslané oznámenie o prijatí návrhu a podpise nájomnej zmluvy. Zmluva o 
nájme bude uzatvorená najneskôr do 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 
14.4.    Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
písomne. 
 
15.    Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
15.1.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a 
podpisu  nájomnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci 
súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. 
15.2.    Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 
15.3.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odošle vyhlasovateľ navrhovateľom 
oznámenie o neúspešnosti predložených návrhov. 



15.4.    V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 
uvedených v súťažných podkladoch vyradí návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
15.5.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného 
návrhu. 
15.6.    V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na 
strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo 
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
15.7.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade,  ak tento je, alebo v 
minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v 
ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť . 
15.8.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť nájomnú zmluvu na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže. 
 
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.9 Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/13, 
124/50, 124/51 a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemku. 
Materiál bol stiahnutý z rokovania predkladateľom. 

 

Bod č.10 Schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so 
spoločnosťou Bystrická, s.r.o. za účelom vybudovania stavby „Vodovod Eisnerova –Záhradná“ 
UMZ č. 63/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti 
Bystrická, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 46 836 594, predmetom ktorej bude budúce 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkoch  registra „C“ KN parc. č. 4077/1, výmera 790 
m2, druh pozemku ostatné plochy, parc.č. 4079/1, výmera 2212 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, parc.č. 4079/2, výmera 1625 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 
4079/3, výmera 1304 m2, druh pozemku ostatné plochy, parc.č. 4076, výmera 626 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, parc.č.4077/2, výmera 155 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 6617, na časti pozemku parc.č.491, výmera 2212 m2, 
druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 3504 (ďalej len „Budúce zaťažené 
pozemky“), pre katastrálne územie Devínska Nová Ves. 
Obsahom budúceho vecného bremena je povinnosť Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
na Budúcich zaťažených pozemkoch strpieť umiestnenie pripravovanej vodnej stavby „Verejný 
vodovod Eisnerova – Záhradná“(ďalej len „Stavba“),  výkon vlastníckeho práva k Stavbe, vstup 
osôb a vozidiel z dôvodu užívania, prevádzky, údržby opráv a rekonštrukcie Stavby. 
 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude podpísaná do 60 dní od schválenia 
uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude v uvedenom  termíne 
podpísaná, uznesenie stratí platnosť.   
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 



Bod č.11  Prenájom NP z dôvodu hodného osobitného zreteľa - T.E.M.M. s.r.o. 
UMZ č. 64/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru o výmere 23,40 m2 v 
pivničných priestoroch v objekte Kúria - Mýtnica  na ul. Istrijská 49, súpisné číslo domu 5082 v 
Bratislave, ležiacom na parcele registra „C“ č.1614, vedený na LV č.1 Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves, za cenu 20,00 
€/m2/rok  + služby spojené s užívaním nebytového priestoru pre T.E.M.M, s.r.o., Novoveská 10, 
841 07 Bratislava, IČO: 46 348 751 na dobu neurčitú od 01.08.2017 za účelom skladových 
priestorov. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.12 Predĺženie nájmu NP z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Ichtys 
UMZ č.  65/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží 
miestnosť č.4 o výmere 53,30 m2 a na 2.nadzemnom podlaží miestnosť č.224 o výmere 16,72 m2 
v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275, vedený na LV č.1, 
ležiaci na parcele č.2878/80,vedený na LV č.1723 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves, v celkovej výmere 70,02 m2 za cenu 1,00 €/ 
rok  + služby spojené s užívaním nebytového priestoru pre ICHTYS občianske združenie, Š. 
Králika 1, 841 08 Bratislava, IČO: 42 126 819 na dobu neurčitú od 01.08.2017, s výpovednou 
lehotou 3 mesiace, za účelom využívania na klubovú činnosť ako aj na odbornú činnosť súvisiacu 
s nízkoprahovými službami - poskytovanie poradenstva, krízovej intervencie, vzdelávanie a pod. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.13 Schválenie výpožičky nehnuteľnosti v prospech SLOVENSKO agility klub občianske 
združenie 
UMZ č. 66/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku časti pozemku registra „E“ KN parc.č. 589 o 
výmere 20 x 40 m (800 m2), druh pozemku trvalý trávnatý porast, celková výmera pozemku 4 230 
m2, k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok zapísaný na liste vlastníctva 4172, vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými 
právami a záväzkami, v prospech SLOVENSKO agility klub občianske združenie, so sídlom Pod 
násypom 3,841 03 Bratislava, IČO: 4225 8189, na dobu neurčitú od 01.08.2017, s výpovednou 
dobou 3 mesiace. 
 
Dôvodom výpožičky nehnuteľnosti hodného osobitného zreteľa je organizovanie tréningov - 
ukážok agility pre členov klubu ako aj širokú verejnosť. Agility je výcviková a športová aktivita 



psovoda a psa, založená na ich priateľskom kontakte, vzájomnej radosti z pohybu a hry. 
Zmluva o výpožičke bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o 
výpožičke  nebude v uvedenom  termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť.   
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.14 Odkúpenie pozemkov registra „C“ parc. č. 185/6-9 a registra „E“ – parc. č. 3799/1 od 
Družstva podielnikov Devín 
UMZ č. 67/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 185/6 vo výmere 270 m2, druh pozemku 
ostatné  plochy, parc.č.185/7 vo výmere 2 m2, druh pozemku ostatné  plochy, parc.č. 185/8 vo 
výmere 36 m2, druh pozemku ostatné  plochy, parc.č. 185/9 vo výmere 3 m2, druh pozemku 
ostatné  plochy, pozemky  zapísané na liste vlastníctva č. 1570 a pozemku registra „E“ KN parc.č. 
3799/1 vo výmere 254 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaná na liste vlastníctva č. 4323, 
vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom,  pre okres: Bratislava IV, obec: BA-
m.č. Devínska Nová Ves, katastrálne územie: Devínska Nová Ves za kúpnu cenu 25,-Eur/m2 od 
vlastníka Družstvo podielnikov Devín, Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava, IČO:190802 za 
podmienky, že URBÁR, pozemkové spoločenstvo Devínska Nová Ves sa vzdá reštitučného nároku 
na predmetné pozemky. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.15 Prenájom NP v Mýtnici - Finančné riaditeľstvo SR 
UMZ č. 68/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru o výmere 71,23 m2 na 2. nadzemnom podlaží v objekte Kúria - 
Mýtnica  na ul. Istrijská 49, súpisné číslo domu 5082 v Bratislave, ležiacom na parcele registra „C“ 
č.1614, vedený na LV č.1 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne 
územie Devínska Nová Ves, za cenu 76,00 €/m2/rok  + služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 
42 499 500 na dobu neurčitú od 01.09.2017 za účelom prevádzkovania Múzea colníctva a 
finančnej správy. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.16  Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 154 - p.Beseda 
UMZ č. 69/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 154 o výmere 2,7 m2, pozemok o celkovej výmere 
5 696 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č.1,  vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, za minimálnu cenu 4 €/m2/rok, t.j. ročné nájomné predstavuje sumu 10,80 € , pre p. 



Jána Besedu, bytom Kosatcová 23, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 1.8.2017, za účelom 
rekonštrukcie strechy rodinného domu na ulici Kosatcová č. 27, ktorej odkvapová rína presahuje 
na parcelu č. 154. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:9     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.17 Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 154 - p.Hančík s manž. 
UMZ č. 70/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 154 o výmere 1 m2, pozemok o celkovej výmere 
5696 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, za minimálnu cenu 4 €/m2/rok, t.j. ročné nájomné predstavuje sumu 4 € , pre Gabrielu 
a Radovana Hančíka, obaja bytom Kosatcová 27, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 1.8.2017, 
za účelom rozšírenia rodinného domu, súp. č. 5488, postaveného na ulici Kosatcová č. 27,  z 
dôvodu jeho zateplenia a presahu na parcelu č. 154. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:9     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.18 Prenájom nebytového priestoru v objekte VÚZ - EQUILIBRUM – Spoločnosť pre 
duchovný rozvoj a sebapoznanie o.z. 
UMZ č. 71/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru č.10 o výmere 40,15 m2, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom 
podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275,  LV č.1, ležiaci 
na pozemku parc. č.2878/80, LV č.1723, katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová 
Ves  pre EQUILIBRUM – Spoločnosť pre duchovný rozvoj a sebapoznanie o.z., Jána  Poničana 3, 
841 08 Bratislava, IČO: 50 892 983 za cenu 45,00 € /m2/ rok + služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru na dobu neurčitú od 01.08.2017 za účelom usporadúvanie seminárov, 
prednášok, kurzov, diskusných klubov, voľnočasových aktivít, relaxačných cvičení, rehabilitačných 
masáži a individuálnych sedení  na témy spojené s ochranou, prevenciou a podporou duševného 
zdravia, duchovnej vyspelosti a mravnej integrity. 
 
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:9      proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 



Bod č.19 Schválenie výpožičky hnuteľných vecí z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
Magistrát hl. mesta SR BA 
UMZ č. 72/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
                    z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku hnuteľných vecí: 
-    1ks FWDS42E1 SONY 42“LCD full HD displej 
-    1ks Monitor farebný LCD 19“ VGA 
pre Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestia 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, ktoré 
budú umiestnené na centrálnom dispečingu Mestskej polície hlavného mesta SR BA, ul. 
Gunduličová 10, Bratislava na dobu neurčitú od 01.08.2017. 
 
Dôvodom výpožičky hnuteľných vecí hodného osobitného zreteľa je zabezpečenie ochrany 
občanov a ich majetku ako aj majetku Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pred 
poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu 
majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv. 
 
Zmluva o výpožičke bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
V prípade, že zmluva o výpožičke  nebude v uvedenom  termíne podpísaná, uznesenie stratí 
platnosť.   
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:9     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.20 Predĺženie prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1266/1 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - Jombík , Jombíková 
UMZ č. 73/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
predĺženie prenájmu časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1266/1 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa o rozmere 2,50m x 5,50m, t.j. o výmere 13,75 m2, pozemok o celkovej výmere 3320 
m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č.1,  vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, 
ročné nájomné predstavuje 200,-€, pre  Emila Jombíka, bytom Ivana Bukovčana 22, 841 08 
Bratislava a Karin Jombíkovú, bytom Vajka nad Žitavou 373, 951 88 Nitra, na dobu neurčitú od 
01.01.2018, za účelom užívania jedného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo, ktoré 
bude prislúchať k bytu rodinného domu so súp.č. 5044. Prenajatie časti pozemku a vybudovanie 
parkovacieho miesta bolo potrebné pre vydanie stavebného povolenia na dostavbu poschodia 
rodinného domu. 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcami podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok 
k  nájomnej zmluve nebude nájomcami v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenia stráca 
platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:9     proti :0     zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

Bod č.21 Schválenie odňatia zo správy hnuteľného majetku Materskej škole Milana Marečka 20 
UMZ č. 74/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
odňatie  zo správy Materskej školy M. Marečka 20, IČO: 31 808 999 detské  ihrisko v areáli 
Materskej školy Milana Marečka 20, ktoré bolo uznesením miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV 



č. 36/3/2017 dané do správy Materskej školy Milana Marečka 20. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.22 Schválenie odňatia zo správy hnuteľného majetku Materskej škole Pavla Horova 3 
UMZ č. 75/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
odňatie  zo správy Materskej školy Pavla Horova 3, IČO: 31 809 006  detské  ihrisko v areáli 
Materskej školy Jána Smreka 8 a exteriérové fitnes prvky v areáli MŠ J. Smreka 8, ktoré boli 
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV č. 35/3/2017 dané do správy Materskej školy 
P. Horova 3. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.23 Schválenie odňatia zo správy hnuteľného majetku Základnej škole Pavla Horova 16 
UMZ č. 76/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
odňatie  zo správy Základnej školy Pavla Horova 16, IČO: 36 067 334 detské  ihrisko v areáli 
Základnej školy Pavla Horova 16, ktoré bolo uznesením miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV č. 
33/3/2017 dané do správy Základnej školy Pavla Horova 16. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.24 Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku Materskej škole P. Horova 3 
UMZ č. 77/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
zverenie detského ihriska v areáli ZŠ P. Horova 16, zaradené v 2. odpisovej skupine, s dobou 
odpisovania 6 rokov, v zostatkovej cene 14.652,20€, mesačný odpis 262,-€ , do správy Materskej 
škole P. Horova 3, IČO: 31 809 00, na dobu neurčitú od 01.07.2017 bezplatne. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.25 Schválenie odňatia nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii ISTRA CENTRUM, 
centrum pre voľný čas 
UMZ č. 78/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
odňatie nehnuteľností  zo správy príspevkovej organizácie ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný 
čas nasledovne: 
1.     
1.1    Stavba kultúrneho domu, ul. Hradištná 43, súpisné číslo 6546, nachádzajúca sa na pozemku 
parcelné číslo 5/2, 
1.2    pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 5/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o  výmere 663 m², 
Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva 
č. 1 a zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho 



protokolu č. 14/92 zo dňa 3.2.1992. 
2.     
2.1. Stavba knižnice, ul. Istrijská 6, súpisné číslo 5002, nachádzajúca sa na pozemku parcelné 
číslo 7, zapísaná na liste vlastníctva č. 2. 
2.2    pozemok registra "C" KN  parcelné číslo 7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere  1235 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 
Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy  a zverené do správy Mestskej 
časti Bratislava- Devínska Nová Ves, stavba na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo dňa 
3.2.1992 a pozemok na základe protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.26  Schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľného majetku v 
prospech príspevkovej organizácii Istra Centrum, centrum pre voľný čas 
UMZ č.79/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku nehnuteľného majetku v prospech príspevkovej 
organizácii Istra Centrum, centrum pre voľný čas Hradištná 43, 841 07 Bratislava, IČO: 308 104 
93, na dobu neurčitú od 01.08.2017 v nasledovnom rozsahu: 
1.     
1.1    Stavba kultúrneho domu, ul. Hradištná 43, súpisné číslo 6546, nachádzajúca sa na pozemku 
parcelné číslo 5/2, 
1.2    pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 5/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o  výmere 663 m², 
Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva 
č. 1 a zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho 
protokolu č. 14/92 zo dňa 3.2.1992. 
 
2.     
2.1. Stavba knižnice, ul. Istrijská 6, súpisné číslo 5002, nachádzajúca sa na pozemku parcelné 
číslo 7, zapísaná na liste vlastníctva č. 2. 
2.2    pozemok registra "C" KN  parcelné číslo 7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere  1235 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 
Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy  a zverené do správy Mestskej 
časti Bratislava- Devínska Nová Ves, stavba na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo dňa 
3.2.1992 a pozemok na základe protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991. 
 
3.     
3.1    časť stavby (suterén) kotolne na ul. Hradištná 39, súpisné číslo 5308, nachádzajúca sa na 
pozemku  parcelné číslo 11, zapísaná na liste vlastníctva č. 1. 
 
3.2    časť pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o celkovej výmere 354 m², okrem časti o výmere 177 m², ktorá bude v užívaní príspevkovej 
organizácie Denova, zapísaný na liste vlastníctva č. 2. 
 
Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo dňa 3.2.1992. 
 
Dôvodom výpožičky nehnuteľností hodného osobitného zreteľa je vytvorenie zázemia pre plnenie 
úloh definovaných v zriaďovacej listine t.j. vytvorenie podmienok a služieb pre trávenie voľného 
času v oblasti kultúry, umenia a ďalších aktivít k zosúladeniu skutkového a právneho stavu v 
užívacích právach nehnuteľností v bode 1. až 3. 
 



Zmluvy o výpožičke budú podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
V prípade, že zmluvy o výpožičke  nebudú v uvedenom  termíne podpísané, uznesenie stratí 
platnosť.   
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.27 Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 480/14 a 
podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemku. 
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia. 

 

Bod č.28  Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2565/1 
a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu pozemku (tenisové kurty pri ZŠ I. Bukovčana 
3) 
UMZ č. 80/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
1. Zámer prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1 o výmere 1.567m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 11.155 m,2 vo vlastníctve Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava,  zapísaného na liste vlastníctva č. 2, v správe Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 1.1.2018 so 
šesťmesačnou výpovednou dobou formou obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájmu časti pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 2565/1 o výmere 1.567m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 
celkovej výmere 11.155 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava,  zapísaného na liste vlastníctva č. 2, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 1.1.2018 so šesťmesačnou výpovednou dobou, 
s možnosťou predĺženia nasledovne: 
 
1.    Identifikácia 
Prenajímateľ  / vyhlasovateľ 
Názov: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
DIČ: 2020919109 
V zastúpení: Milanom Jamborom, starostom 
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
Kontaktná osoba: Ing. Mária Koprdová  tel. č. 02/60201400 
 
2.    Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom súťaže je prenajatie časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1 o výmere 1.567m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 11.155 m2, vo vlastníctve 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,  zapísaného na liste vlastníctva č. 2, v správe 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 
1.1.2018 so šesťmesačnou výpovednou dobou, s možnosťou predĺženia, za účelom komplexného 
celoročného zabezpečenia fungovania antukového tenisového ihriska   a revitalizácie okolia pri 
Základnej škole Ivana Bukovčana 3 (ďalej len „predmet nájmu“). 
 
3.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa a obhliadka predmetu súťaže 



Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie 
záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom 
čísle Ing. Mária Koprdová, vedúca OSEUM, č. telefónu: 02/60201400. 
 
4.    Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 1.1.2018, so šesťmesačnou výpovednou 
dobou. 
 
5.    Účel nájmu 
Účelom nájmu je prenajatie časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1 o výmere 1.567m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 11.155 m2, vo vlastníctve 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,  zapísaného na liste vlastníctva č. 2, v správe 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 
1.1.2018 so šesťmesačnou výpovednou dobou, s možnosťou predĺženia, za účelom komplexného 
celoročného zabezpečenia fungovania antukového tenisového ihriska   a revitalizácie okolia pri 
Základnej škole Ivana Bukovčana 3 (ďalej len „predmet nájmu“). 
 
6.    Výška nájomného a náklady na prevádzku 
Výšku ročného nájomné časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1 o výmere 1.567m2 , 
navrhne účastník súťaže. 
Minimálna výška ročného nájomného je 1200,-€. 
Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu bude znášať nájomca. 
 
Vzor nájomnej zmluvy je prílohou konkrétnych súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný 
spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré môže doplniť. 
 
7.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 
Súťažný návrh  musí obsahovať najmä: 
7.1    identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového 
spojenia. 
7.2    Identifikačné údaje účastníka súťaže - nájomca 
7.2.1     ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,  adresu sídla, 
IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, 
e-mail; 
7.2.2     ak ide fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu podnikania, 
číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia z ktorého bude 
poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, e-mail; 
7.2.3     ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, 
e-mail. 
7.3    Predmet obchodnej verejnej súťaže. 
7.4    Ponuku výšky ročného nájomného v Euro. 
7.5    Návrh revitalizácie okolia predmetu nájmu 
7.6    Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. 
 
8.    Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 
 
9.    Podmienky účasti v súťaži 
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby a fyzické osoby. Každý 
účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:   
9.1    Ak ide o právnickú osobu: výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. 
9.2    Ak ide o fyzickú osobu podnikateľa: výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 
9.3    Overené čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči Mestskej časti Bratislava – 



DNV, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek  zo zdravotných poisťovní, 
nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 
9.4    Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 
9.5    Zloženie finančnej zábezpeky vo výške 500,- Eur  na účet vyhlasovateľa vedený vo VÚB, a.s. 
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042 alebo do pokladne MČ BA-DNV, pričom v prípade 
úspešnosti navrhovateľa bude zábezpeka započítaná do ceny nájmu. Neúspešným uchádzačom 
bude zábezpeka vrátená v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že 
úspešný uchádzač od nájmu ustúpi, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
9.6    Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
9.7    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. 
9.8    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh 
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
9.9    Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 
9.10    Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú zo súťaže vylúčené. 
 
10.    Súťažné podmienky 
Súťažné  podmienky a podklady bude možné získať: 
•    na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
http://www.devinskanovaves.sk/ 
•    na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 
Bratislava. 
 
11.    Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia môžu súťažný návrh  doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava v zalepenej obálke s 
uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, fyzickej 
osoby zapísanej v živnostenskom registri alebo fyzickej osoby s uvedením poštovej adresy s 
nápisom „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom nájom časti pozemku parc.č. 2565/1.V prípade 
doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky 
vyhlasovateľovi. 
 
12.    Lehota na podávanie súťažných návrhov 
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 13.07.2017 do 27.07.2017 do 12:00 hod. 
Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne 
vyhlasovateľa. 
12.1    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
12.2    Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 
12.3    Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú zo súťaže vylúčené. 
12.4    Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
13.    Kritériá hodnotenia súťažných návrhov: 
13.1    Investícia do revitalizácia okolia 
13.2    Výška ročného nájomného v Euro 
13.3    Športové, trénerské skúsenosti v prevádzkovaní tenisových kurtov v mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 
 



14.    Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
14.1    Obálky s predloženými návrhmi sa otvoria u vyhlasovateľa dňa 7.8.2017. Vyhodnotenie 
súťaže je neverejné. Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní návrhu môže požiadať navrhovateľa o 
písomné zdôvodnenie sporných otázok vyplývajúcich z vyhodnocovania návrhu, prípadne ho 
prizvať na rokovanie. Zdôvodňovanie sporných otázok nesmie byť bez súhlasu vyhlasovateľa nad 
rámec podmienok vyhlásených v obchodnej verejnej súťaži. 
14.2    Návrh na zmenu návrhu nájomnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ súhlasí. 
14.3    Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže písomne 
alebo elektronicky odoslané oznámenie o prijatí návrhu a podpise nájomnej zmluvy. Zmluva o 
nájme časti pozemku bude uzatvorená najneskôr do 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 
14.4    Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
písomne. 
 
15.    Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
15.1    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  nájomnej 
zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 
návrhy, písomne vyrozumení. 
15.2    Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 
15.3    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odošle vyhlasovateľ navrhovateľom 
oznámenie o neúspešnosti predložených návrhov. 
15.4    V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 
uvedených v súťažných podkladoch vyradí návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
15.5    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného 
návrhu. 
15.6    V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na 
strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo 
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
15.7    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo v 
minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v 
ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť . 
15.8    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo upraviť nájomnú zmluvu na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže. 
 
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:9     proti :0     zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

Bod č.29 Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl.m. SR Bratislava o starostlivosti 
o verejnú zeleň a ochranu drevín 
UMZ č. 81/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ú h l a s í 
s návrhom VZN hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy s nasledovnými 
pripomienkami: 
-    v §4 ods. 2 na konci poslednej vety doplniť bodkočiarku a text „tieto údaje tiež zverejní na 
svojom webovom sídle“, 
-    v §8 vypustiť ods. 2, 
-    na vhodnom mieste doplniť do textu ustanovenia o úprave a údržbe drevín. 



 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.30 Doplnenie uznesení MZ MČ BA DNV č. 49/5/2017 a č. 50/5/2017 
UMZ č. 82/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
a)   doplnenie UMZ č. 49/5/2017 o text ..“ v maximálnej výške 6.000,-EUR“...., pričom doplnené 
uznesenie v plnom znení je: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
1.    Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu "Skvalitnenie technického vybavenia 
odborných učební ZŠ I. Bukovčana 3" realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy 
IROP-PO2-SC222-2016-13 z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom hl. mesta SR a platným programom rozvoja obce; 
 
2.    Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
3.    Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v maximálnej výške 
6.000,-EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
4.    Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 
b)   doplnenie UMZ č. 50/5/2017 o text ..“ v maximálnej výške 11.000,- EUR“...., pričom doplnené 
uznesenie v plnom znení je: 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
1.    Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu "Skvalitnenie technického vybavenia 
odborných učební ZŠ P.Horova 16" realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy 
IROP-PO2-SC222-2016-13 z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom hl. mesta SR a platným programom rozvoja obce; 
 
2.    Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
3.    Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v maximálnej výške 
11.000,-EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
4.     Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:8     proti :0     zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

Bod č.31 Návrh na odvolanie člena komisie kultúry, mládeže a vzdelávania a voľba nového člena 
komisie kultúry mládeže a vzdelávania a nového člena komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 



UMZ č. 83/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    o d v o l á v a 
z komisie kultúry, mládeže a vzdelávania p. Jakuba Abraháma 
2.    v o l í 
za člena komisie kultúry, mládeže a vzdelávania p. Mgr. Zuzanu Chudějovú 
 
Hlasovanie :        prítomní :9    za:9     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.32 Informácia o Správe audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 
31.12.2016 
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia. 

 

Bod č.33 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017 
UMZ č. 84/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    s ch v a ľ u j e 
po prerokovaní materiálu plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017 
 
2.    p o v e r u j e 
 miestneho kontrolóra vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2.  polrok 2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:10     proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.34 Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v 
Protokole NKU SR 
UMZ č. 85/6/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i  e  n a  v e d o m i e 
Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 
uvedených v Protokole o výsledku kontroly NKU SR z 12.12.2016 zo dňa 12.06.2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní :10    za:9     proti :0     zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

 
V Bratislave, 28. júna 2017. 
 
    Milan Jambor                           Ing. Ignác Olexík, PhD. 
     starosta mestskej časti                            prednosta Miestneho úradu 
Bratislava-Devínska Nová Ves               mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ve 

 


