
Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 9.6.2016, alebo trvalo 
plnených 
UMZ č. 41/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
splatných do 9.6.2016, 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. 3 Informácia o činnosti MR MČ DNV od posledného zasadnutia MZ MČ DNV 
UMZ č. 42/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
plnenie uznesení Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves splatných do 
9.6.2016, 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 DNV 
UMZ č. 43/6/2016 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 Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2016 
UMZč.44/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 
na rok 2016 a to vo forme: 
 
a) použitia prostriedkov Fondu pre rozvoj Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves a 
zvýšenie príjmov na položke: 
454002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z FOPER-u vo výške 103 000 EUR 
 
b) zvýšenia 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 EUR 
 
c) zvýšenia výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 
(Miestny úrad, riadenie a kontrola),Položka 700 (KV-Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ) vo výške 
12 000 EUR 
 
d) zvýšenia výdavkov na položke: 
- Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 1 (Odpadové hospodárstvo), Prvok 1 (Odvoz a 



likvidácia všetkých druhov odpadu), Položka 630 (Tovary a služby) vo výške 7 000 EUR 
 
e) zvýšenia výdavkov na položke: 
- Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 3 (Rodina a deti), Prvok 2 (Príspevok pri narodení 
dieťaťa), Položka 642 (Transfery jednotlivcom) vo výške 4 000 EUR 
 
f) zníženia výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť), Prvok č. 2 
(Inšpektori verejného poriadku), Položka 630 (Tovary a služby - odmeny práce na dohodu) vo 
výške 1 600 EUR 
 
g) vytvorenia položky a zvýšenia výdavkov na položke: 
- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť),Podprogram 4 (Verejný poriadok a bezpečnosť),Prvok č. 2 
(Inšpektori verejného poriadku), Položka 640 (BT – Mestská polícia) vo výške 1 600 EUR. 
 
h) použitia prostriedkov Fondu pre rozvoj Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a zvýšenia 
príjmov na položke: 
454002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z FOPER-u vo výške31 531 EUR a zároveň 
zvýšenia výdavkov na položkách: 
-    Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok 1 (Materská škola Milana 
Marečka (bez jedální)),  Položka 600 (Mzdy a poistné – 4% navýšenie v roku 2016) vo výške 8 000 
EUR, so zmenou názvu položky na Položka 600 (Mzdy a poistné – navýšenie v roku 2016), 
-    Program 4(Vzdelávanie) Podprogram 1 (Materské školy) Prvok2 (Materská škola Pavla Horova 
(bez jedální)), Položka 600 (Mzdy a poistné – 4% navýšenie v roku 2016) vo výške 12 160 EUR so 
zmenou názvu položky na Položka 600 (Mzdy a poistné – navýšenie v roku 2016), 
-    Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ) Prvok 1 (Školský klub pri ZŠ I. 
Bukovčana), Položka 600 (Mzdy a poistné -4% navýšenie v roku 2016) vo výške 3.171 EUR, so 
zmenou názvu položky na na Položka 600 (Mzdy a poistné – navýšenie v roku 2016), 
-    Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ) Prvok 2 (Školský klub pri ZŠ P. 
Horova), Položka 600 (Mzdy a poistné -4% navýšenie v roku 2016) vo výške 8 200 EUR, so 
zmenou názvu položky na na Položka 600 (Mzdy a poistné – navýšenie v roku 2016), 
i)    Zvýšením príjmových finančných operácií na položke 453 Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov, Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte o prevod nevyčerpaných 
normatývnych prostriedkov ZŠ P. Horova 16 z dohadovacieho konania za rok 2015 do 
rozpočtového depozitu na účel použitia prostriedkov v rozpočtovom roku 2016 v sume 43 177 
EUR a zároveň zvýšenia položiek: 
-    Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola P. Horova), 
Položka 600 (Bežný transfer zo ŠR (depozit)) – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou vo 
výške 21 588 EUR, 
-    Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola P. Horova), 
Položka 600 (Bežný transfer zo ŠR (depozit)) – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s 
bežnou starostlivosťou vo výške 21 589 EUR. 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:10    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 6 Záverečný účet MČ BA DNV za rok 2015 
UMZ č. 45/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    s ch v a ľ u j e 
 celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2015 bez výhrad, 
2.    s ch v a ľ u j e 
použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 717 749,63 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: 
-    prevod nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov ZŠ P. Horova 16 v sume 43 
177,00 EUR do rozpočtového depozitu, na rovnaký účel použitia prostriedkov v rozpočtovom roku 
2016, 
-    prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 674 572,63EUR prideliť: 
1)    do rezervného fondu 67 457,26 EUR (§ 15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z.), 
2)    do Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) 607 115,37 EUR. 
3.s ch v a ľ u j e 
hospodárenie príspevkovej organizácie DENOVA za rok 2015 s hospodárskym výsledkom - 
prebytkom vo výške 3 132,86 EUR, 
 
4.s ch v a ľ u j e 
hospodárenie príspevkovej organizácie Istra Centrum za rok 2015 s vyrovnaným hospodárskym 
výsledkom, 
 
5.  ž i a d a 
prednostu, aby do 10 dní od schválenia záverečného účtu za rok 2015 zabezpečil jeho zverejnenie 
na webovom sídle. 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:7    proti : 0   zdržal sa :3       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 7 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a návrh VZN ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy 
UMZ č. 46/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
1.    s ch v a ľ u j e 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.    3/2016 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
 
2.    s ch v a ľ u j e 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.    4/2016 ktorým 
sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:10    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 8 Návrh VZN o poskytovaní dotácií 
UMZ č. 47/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.    5/2016 o 
poskytovaní dotácií 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:10    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 9 Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov 
UMZ č. 48/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ú h l a s í 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 



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

 

Bod č.10 Návrh Štatútu DSS Senecio, n.o. 
UMZ č. 49/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        o d p o r ú č a 
starostovi, aby v mene mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vydal súhlas Správnej rade 
DSS Senecio s predloženým návrhom Štatútu Domu sociálnych služieb Senecio, n. o. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod 11 Stratégia rozvoja sociálnych služieb 
                        Bod bol stiahnutý z rokovania predkladateľom     

 

Bod č. 12 Zmena zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Istra Centrum 
UMZ č. 50/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
s účinnosťou od 1.7.2016 zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Istra Centrum, centrum pre 
voľný čas, IČO: 30 810 493, so sídlom Hradištná 43, Bratislava v predloženom znení, ktorá nahradí 
zriaďovaciu listinu organizácie zo dňa 30.1.2001. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č.13/A Prenájom nebytového priestoru v objekte Mýtnica pre NEXION, s.r.o 
UMZ č. 51/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru o výmere 41,25 m2, nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom 
podlaží  v objekte Kúria - Mýtnica  na ul. Istrijská 49, súpisné číslo domu 5082, parcelné číslo 
1614, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č. 1,  pre 
NEXION, s.r.o., Jamnického 1/A, 841 05 Bratislava, IČO: 35 971 851,  za cenu 60,00 € /m2/ rok + 
služby spojené s užívaním nebytového priestoru, na dobu neurčitú od 01.08.2016, za účelom 
prevádzkovania zariadenia na regeneráciu a rekondíciu. Prenajímateľ je správcom objektu a 
pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. 
 
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 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 13/B Prenájom nebytového priestoru v objekte Mýtnica pre A. Schwarzkopf, GmbH 
UMZ č. 52/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
             s ch v a ľ u j e 



prenájom nebytového priestoru o výmere 46,19 m2, nachádzajúcom sa na 3. nadzemnom 
podlaží  v objekte Kúria - Mýtnica  na ul. Istrijská 49, súpisné číslo domu 5082, parcelné číslo 
1614, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č. 1, pre A. 
SchwarzkopfGmbH, HeinrichHeineGasse 27, 2542 Kottinbrunn, Austria, UID-Nr.:ATU65956958, za 
cenu 40,00 € /m2/ rok  + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 
01.08.2016, za účelom administratívných priestorov. Prenajímateľ je správcom objektu a 
pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. 
 
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 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 13/C Prenájom nebytového priestoru v objekte Mýtnica pre IC - AUMONT, s.r.o 
UMZ č. 53/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
                     s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru č.7 o výmere 33,34 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 IC - AUMONT, s.r.o., Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, IČO: 36 500 798, za cenu 
56,00 € /m2/ rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 
01.08.2016 za účelom administratívnych 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 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 13/D Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 2878/491 - spoločnosť 
Belaggio.,s.r.o. 
UMZ č. 54/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
    schvaľuje 
prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 2878/491 o výmere 50 m2, pozemok o celkovej 
výmere 1530 m2,  druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č.1723,  vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves, za cenu 13 €/m2/rok, t.j. ročné nájomné predstavuje sumu 650 €, pre spoločnosť 
BELAGGIO s.r.o., IČO: 35 924 535, so sídlom Šancová č. 31, 831 04 Bratislava, na dobu neurčitú 
od 01.08.2016, za účelom vybudovania terasy na časti pozemku pri reštaurácii Corleone u 
Kmotra. 
 
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:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 



Bod č.13/E Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1615/1 - spoločnosť T.E.M.M,s.r.o. 
UMZ č. 55/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1615/1 o výmere 30 m2, pozemok o celkovej 
výmere 144 m2,  druh pozemku záhrada, zapísaný na liste vlastníctva č.1,  vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, 
za cenu 13 €/m2/rok, t.j. ročné nájomné predstavuje sumu 390 € (nájomné za mesiace máj až 
október sumu 195 €), pre spoločnosť T.E.M.M, s.r.o., IČO: 46 348 751, so sídlom Novoveská č. 10, 
841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 01.08.2016, za účelom vybudovania terasy na časti 
pozemku využívanej pre posedenie pri ochutnávke kávy, čaju a predaja nápojov v  mesiacoch máj 
až október. 
 
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:11    za:10    proti : 0   zdržal sa :1       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 14 Výpožička pozemku pre DNV Šport, s.r.o. 
UMZ č. 56/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
    s ch v a ľ u j e 
výpožičku  pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 478/4, druh ostatné plochy,  vo výmere 2791 
m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverený do 
správy MČ BA DNV, pre DNV ŠPORT, s.r.o., Vápencová 34, 841 07  Bratislava,  IČO: 35 919 264, 
pozemok sa využíva  v prospech plnenia verejnoprospešných úloh mestskej časti v oblasti športu 
spoločnosťou DNV ŠPORT, s.r.o. založenou za tým účelom mestskou časťou ako jej jedným 
spoločníkom. 
 
Dodatok k zmluve o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že 
dodatok k zmluve o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaný, prijaté 
uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 15 Výpožička nebytového priestoru vo VUZ pre pozemkové spoločenstvo URBÁR DNV 
UMZ č. 57/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
výpožičku nebytového priestoru č.11 o výmere 16,96 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 Urbár Devínska Nová Ves, pozemkové spoločenstvo Istrijská 4, 841 07 Bratislava, IČO: 50 173 
936, na dobu neurčitú od 01.08.2016 za účelom zabezpečovania administratívnych činností 
spoločenstva pre obyvateľov mestskej časti, ktorí sú členmi spoločenstva. Vypožičiavateľ bude 
uhrádzať platby za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru bude vypožičiavateľom  podpísaná do 30 dní od 
schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V 
prípade, že zmluva o výpožičke nebytového priestoru nebude vypožičiavateľom v uvedenom 
termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 



 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č.15/B Výpožička pozemku  registra „C“ KN par.č. 124/5 pre ZUŠ 
UMZ č. 58/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
    s ch v a ľ u j e 
výpožičku pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 124/5, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, výmera 3976 m,2 evidovaný na liste vlastníctva č. 1723 vo vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislavy a zverený do správy MČ BA DNV, pre Základnú umeleckú školu, Istrijská 22, 841 
07  Bratislava,  IČO: 36070939 za účelom zabezpečenia umeleckej výchovy a vzdelávania podľa 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ZUŠ na dobu neurčitú od 01.08.2016. 
 
Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o 
výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí 
platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 16 Zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii Istra Centrum 
UMZ č. 59/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
zverenie nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves do správy príspevkovej organizácie ISTRA 
CENTRUM, centrum pre voľný čas nasledovne: 
-    budovy (knižnica) súp. č. 5002, na ulici Istrijská 6, 841 07 Bratislava, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 2, postavenej na pozemku "C" KN, parc. č. 7,   
-    pozemku registra "C" KN, parc. č. 7, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere  1235m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 , 
 na účel plnenia predmetu činnosti vymedzeného v zriaďovacej listine organizácie. 
 
Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverené do správy Mestskej časti 
Bratislava-DNV na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo dňa 3.2.1992 a protokolu č. 91 zo 
dňa 30.9.1991. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 17 Darovanie Multicar M26 príspevkovej organizácii Denova 
UMZ č. 60/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
darovanie motorového vozidla Multicar M26, ečv: IL746CK, VIN: WMU2M26E48W000198 
príspevkovej organizácii DENOVA v hodnote 
19 990,00 EUR. 
Darovacia zmluva bude  podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. V prípade, že darovacia zmluva nebude v 
uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 



 

Bod č.18 Návrh na schválenie  spôsobu prevodu pozemku registra „C“ KN parc. č. 2678/2, 2679 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemkov 
UMZ č. 61/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
s ch v a ľ u j e 
1. zámer predaja pozemkov registra "C" KN: 
-    parc.č. 2678/2, záhrady  o výmere 206 m2, 
-    parc.č. 2679, orná pôda o výmere 1105 m2, 
pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva č. 2, v správe 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves formou obchodnej verejnej 
súťaže. 
 
3.    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 a podľa § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka na predaj pozemkov registra "C" KN parc.č. 2678/2, záhrady o výmere 
206 m2 a parc.č. 2679, orná pôda o výmere 1105 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 
na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991 nasledovne: 
 
1.        Predávajúci (ďalej aj „vyhlasovateľ“): 
Mestská časť Bratislava-DNV, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, zastúpená starostom, IČO: 
603392, spolu s Hlavným mestom SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
zastúpené primátorom, IČO: 603 481 
Bankové spojenie Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves: VÚB, a.s., č. účtu: SK31 0200 
0000 0000 0162 4042, 
Bankové spojenie Hlavného mesta SR Bratislava: ČSOB, a.s., č. účtu: IBAN: SK63 7500 0000 0000 
2582 6423 
 
2.        Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
 - Ing. Mária Koprdová, vedúca OSEUM, č. telefónu:02/60201400 
 
3.       Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Predmetom obchodnej súťaže je výber najvhodnejších záujemcov o odkúpenie pozemkov registra 
"C" KN : 
-    2678/2, záhrady o výmere 206 m2 
-    2679, orná pôda o výmere 1105 m2 
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991. 
 
4.  Obhliadka predmetu súťaže: 
Navrhovatelia majú možnosť prezrieť si uvedené nehnuteľnosti pred predložením návrhu. Termín 
obhliadky je potrebné si dohodnúť s vedúcou OSEUM  Ing. Máriou Koprdovou, 
e-mail:maria.koprdova@mudnv.sk, č. telefónu:02/60201400. 
 
5.   Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa §663 - §684 a nasl. Občianskeho 
zákonníka musí obsahovať najmä: 
 
5.1 
a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia, 
b) identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj „kupujúci“): 
1.    ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 
2.    ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 



podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 
3.    ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-
mail, 
c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d) návrh kúpnej ceny 
e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými 
stranami a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej všetkými zmluvnými stranami. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 30 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet odovzdá kupujúcemu 
príslušný počet originálov kúpnej zmluvy spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva na podanie 
prevodu do katastra nehnuteľností, 
f)ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške 
0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, 
g) ustanovenie, ktorým si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci 
nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 30 dní od termínu splatnosti 
kúpnej ceny. Možnosť odstúpenia od zmluvy pri nedodržaní zmluvného záväzku o zaplatení 
kúpnej ceny musí byť formulovaná ako podstatná náležitosť kúpnej zmluvy, 
h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v 
zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
5.2 
a) Vzor súťažného návrhu kúpnej 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. 
b) Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 
 
6.         Podmienky účasti v súťaži : 
6.1     Minimálna kúpna cena  nesmie byť nižšia ako cena stanovená aktuálnym znaleckým 
posudkom č. 30/2016 zo dňa 21.03.2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v 
Bratislave,  vyhotoveným  Ing. Jozefom Fialom, znalcom z odboru stavebníctvo – pozemné 
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, kde použitím metódy polohovej diferenciácie bola 
stanovená všeobecná hodnota pozemku parc.č. 2678/2 o výmere 206 m2 na hodnotu 4 218,88 € 
a pozemku parc.č. 2679o výmere 1105 m2 na hodnotu 22 630,40 € , t.j spolu po zaokrúhlení na 
hodnotu 26 800,00 €. Na základe znaleckého posudku č. 30/2016 bol udelený  predchádzajúci 
súhlas  primátora č. 12 01 0023 16 zo dňa 25.04.2016 k odpredaju pozemkov registra „C“KN 
parc.č. 2678/2 a 2679 tiež za minimálnu cenu 26 800,00 €. 
 
6.2       Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 1000 €, a to 
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedenom v konkrétnych súťažných podmienkach. O 
tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej 
zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
 
6.3       Vybratým účastníkom súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny. 
 
6.4    Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 
vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 
odmietnutia súťažného návrhu, o čom budú účastníci písomne upovedomení. 
 
6.5      V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z 
dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe 
ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 



 
6.6      Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
 
6.7     Účastníci sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 
právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves.   
 
6.8    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. 
 
6.9    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh 
nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
 
6.10     Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 
 
7.         Súťažné podmienky: 
7.1       Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa: Miestny úrad 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, v zalepenej  obálke s 
uvedením mena, poštovej adresy účastníka, s nápisom: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ , s heslom súťaže 
:" PREDAJ  POZEMKOV  PARC.Č.  2678/2 a 2679"  a v termíne, ktorý bude stanovený podľa 
príslušného zákona. V prípade doručovania návrhu poštou, sa za deň doručenia návrhu považuje 
deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
 
7.2       Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
     a) na internetovej stránke mesta: www.devinskanovaves.sk 
     b) v servise pre občanov , ktorý sa nachádza vo vstupnej hale Miestneho úradu Bratislava   
         - Devínska Nová Ves. 
 
7.3  Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
písomne alebo elektronicky odoslané oznámenie o prijatí návrhu a podpise kúpnej zmluvy. 
 
7.4    Návrh na zmenu podaného návrhu kúpnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ 
súhlasí. 
 
7.5     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej 
zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 
návrhy písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu 
Bratislava-Devínska Nová Ves, na internetovej stránke www.devinskanovaves.sk. 
 
7.6       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa odmietnutia. 
 
7.7      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z 
hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
 
7.8    Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 
verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 
 
8.         Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
8.1       Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov sú: 
     -  najvyššia ponúknutá kúpna cena 



     -  najvhodnejší návrh 
     -  iné dojednania 
 
Kúpna  zmluva bude víťaznými  uchádzačmi podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že kúpna  zmluva nebude víťaznými  uchádzačmi  v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:9     proti : 0   zdržal sa :1       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 19 Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností - stavby, súp.č. 5897, pozemkov 
registra "C"KN parc. č. 841,842/2  a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
nehnuteľností 
UMZ č. 62/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
1. zámer predaja nehnuteľností: 
-    stavby - rodinného domu so súp.č. 5897, 
-    pozemku registra "C" KN parc.č. 841, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, 
-    pozemku registra "C" KN parc.č. 842/2, záhrady o výmere 142 m2, 
nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, stavba so súp.č. 5897 s 
pozemkom parc.č. 842/2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, pozemok parc.č. 841 zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1394, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová 
Ves 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 a podľa § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka na predaj stavby so súp.č. 5897, pozemku registra "C" KN parc.č. 842/2, 
záhrada o výmere 142 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pozemku registra "C" KN parc.č. 841, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1394, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves nasledovne: 
   1.        Predávajúci (ďalej aj „vyhlasovateľ“): 
Mestská časť Bratislava-DNV, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, zastúpená starostom, IČO: 
603392, spolu s Hlavným mestom SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
zastúpené primátorom, IČO: 603 481 
Bankové spojenie Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves: VÚB, a.s., č. účtu: SK31 0200 
0000 0000 0162 4042, 
Bankové spojenie Hlavného mesta SR Bratislava: ČSOB, a.s., č. účtu: IBAN: SK63 7500 0000 0000 
2582 6423 
 
  2.        Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
 - Ing. Mária Koprdová, vedúca OSEUM, č. telefónu:02/60201400 
 
  3.       Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejších záujemcov o odkúpenie 
nehnuteľností: 
-    stavby- rodinného domu, súp.č. 5897, postavený na pozemku parc.č.841, 
-    pozemku registra "C"KN parc.č. 841, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, 
-    pozemku registra "C"KN parc.č. 842/2, záhrady o výmere 142 m2. 
 
Stavba so súp.č.5879 a pozemok registra „C“ KN parc.č. 841 sú vo vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho 
protokolu č. 36/92 zo dňa 30.4.1992, pozemok registra „C“ KN parc.č. 842/2 je vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe 
zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991. 



 
 4.       Obhliadka predmetu súťaže: 
Navrhovatelia majú možnosť prezrieť si uvedené nehnuteľnosti pred predložením návrhu. Termín 
obhliadky je potrebné si dohodnúť s vedúcou OSEUM  Ing. Máriou Koprdovou, e-mail: 
maria.koprdova@mudnv.sk, č. telefónu:02/60201400. 
 
 5.         Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa §663 - §684 a nasl. Občianskeho 
zákonníka musí obsahovať najmä: 
 
5.1 
a) identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia, 
b) identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj „kupujúci“): 
1.    ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 
2.    ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 
3.    ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-
mail, 
c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d) návrh kúpnej ceny 
e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými 
stranami a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej všetkými zmluvnými stranami. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 30 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet odovzdá kupujúcemu 
príslušný počet originálov kúpnej zmluvy spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva na podanie 
prevodu do katastra nehnuteľností, 
f)ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške 
0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy, 
g) ustanovenie, ktorým si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci 
nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 30 dní od termínu splatnosti 
kúpnej ceny. Možnosť odstúpenia od zmluvy pri nedodržaní zmluvného záväzku o zaplatení 
kúpnej ceny musí byť formulovaná ako podstatná náležitosť kúpnej zmluvy, 
h) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v 
zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
5.2 
a) Vzor súťažného návrhu kúpnej 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. 
b) Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 
 
6.         Podmienky účasti v súťaži : 
6.1      Minimálna kúpna cena  nesmie byť nižšia ako cena stanovená aktuálnym znaleckým 
posudkom č. 17/2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v 
Bratislave,  vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Jurášom, kde použitím metódy polohovej 
diferenciácie bola stanovená všeobecná hodnota stavby so súpisným číslom 5897 spolu s 
príslušenstvom na hodnotu 14 140,93€, pozemku parc.č. 841 o výmere 254m2 na hodnotu 42 
463,72 € a  pozemku parc.č. 842/2 o výmere 142 m2 na hodnotu 23 739,56 € , t.j spolu po 
zaokrúhlení na hodnotu 80 300,00 €. Na základe znaleckého posudku č. 17/2016 bol 
udelený  predchádzajúci súhlas  primátora č. 12 01 0033 16 zo dňa 20.05.2016 k odpredaju 
predmetných nehnuteľností tiež za  minimálnu cenu 80 300,00€. 



 
6.2       Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 5.000 €, a to 
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedenom v konkrétnych súťažných podmienkach. O 
tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej 
zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
 
6.3       Vybratým účastníkom súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny. 
 
6.4    Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 
vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 
odmietnutia súťažného návrhu, o čom budú účastníci písomne upovedomení. 
 
6.5      V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z 
dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe 
ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
 
6.6      Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
 
6.7     Účastníci sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 
právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves.   
 
6.8    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov. 
 
6.9    Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh 
nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
 
6.10     Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 
 
7.         Súťažné podmienky: 
7.1       Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa: Miestny úrad 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, v zalepenej  obálke s 
uvedením mena, poštovej adresy účastníka, s nápisom: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ , s heslom súťaže: 
"PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ: STAVBY SÚP.Č. 5897 A POZEMKOV  PARC.Č.  841, 842/2" a v 
termíne, ktorý bude stanovený podľa príslušného zákona. V prípade doručovania návrhu poštou, 
sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
 
7.2       Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
     a) na internetovej stránke mesta: www.devinskanovaves.sk 
     b) v servise pre občanov, ktorý sa nachádza vo vstupnej hale Miestneho úradu Bratislava-
Devínska Nová Ves. 
 
7.3     Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
písomne alebo elektronicky odoslané oznámenie o prijatí návrhu a podpise kúpnej zmluvy. 
 
7.4    Návrh na zmenu podaného návrhu kúpnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým vyhlasovateľ 
súhlasí. 
 
7.5     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej 



zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 
návrhy písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu 
Bratislava-Devínska Nová Ves, na internetovej stránke www.devinskanovaves.sk. 
 
7.6   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa odmietnutia. 
 
7.7      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z 
hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
 
7.8    Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 
verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 
 
8.         Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
8.1       Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov sú: 
     -  najvyššia ponúknutá kúpna cena 
 
Kúpna  zmluva bude víťaznými  uchádzačmi podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že kúpna  zmluva nebude víťaznými  uchádzačmi  v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:10    za:6    proti : 0   zdržal sa :4       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 20 Výpožička časti pozemku  registra „C“ KN par.č. 2292/459 pre  bytový dom Mečíkova 
57-61 a Ľubovníkova 30-34 na vybudovanie kontajnerového stojiska - H-Probyt,s.r.o. 
UMZ č. 63/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
výpožičku časti pozemku registra "C"KN  parc.č.2292/460 o výmere 10,46m2,  druh pozemku 
ostatné plochy, celková výmera pozemku 8666m2, pozemok  vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, v správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, k.ú. Devínska Nová Ves od 1.8.2016 na dobu neurčitú pre vlastníkov bytov bytového 
domu  Mečíková č. 57, 59, 61 a Ľubovníková č. 30, 32, 34-zastúpených spoločnosťou  H-Probyt, 
spol. s r.o., IČO: 35722924, so sídlom Povraznícka č. 4, 811 05 Bratislava za účelom ohradenia 
časti tohto pozemku, na ktorom je vybudované stojisko kontajnerov na domový odpad pre bytový 
dom Mečíková č. 57, 59, 61 a Ľubovníková č. 30, 32, 34: 
Zoznam vlastníkov bytov  v bytovom dome Mečíková 57,59,61:             
P.č.    číslo bytu    číslo vchodu    Priezvisko, meno, titl. 
1    11    57    Koprda Martin Ing., Koprdová Mária Ing. 
2    12    57    Panák Dušan, Panáková Darina 
3    13    57    Kotrec Roman 
4    21    57    Čeleda Igor, Čeledová Jarmila, Mgr. 
5    22    57    György Marián, Ing. 
6    23    57    Lepulicová Barbora 
7    24    57    Slávik Slavomír, Sláviková Katarína Mgr. 
8    31    57    Fabian Rastislav Ing., Fabianová Marta Mgr. 
9    32    57    Dekiš Jozef Ing., Dekišová Mária 
10    33    57    Pristaš Stanislav Ing., Pristašová Monika MUDr. 
11    34    57    Pravda Pavol, Pravdová Gabriela 
12    41    57    Hanusrichterová Andrea, Ing. 
13    42    57    Adamička Martin Mgr., Adamičková Katarína 
14    43    57    Matusová Monika Bc. 
15    44    57    Grecár Gabriel 
16    14    59    Hauerová Katarína 



17    15    59    Pobjecký Richard, Pobjecká Helena 
18    25    59    Mrosko Štefan Ing., Mrosková Lenka 
19    26    59    Jazbecová Adriana, Ruppeld Peter 
20    27    59    Lichvarčík Filip Ing., Lichvarčíková Jana Ing. 
21    28    59    Fejo Rastislav Ing. 
22    35    59    Kováč Juraj, Lučeničová Silvia 
23    36    59    Frivaldský František, Savulescu Adriana 
24    37    59    Mihalčinová Jana Ing. 
25    38    59    Halyaková Viera Mgr. 
26    45    59    Smižík Radoslav Ing. 
27    46    59    Dzugas Štefan Ing., Dzugasová Miriama 
28    47    59    Pichová Marta Ing. 
29    48    59    Kušnier Peter Ing. 
30    16    61    Šarlinová Ivana JUDr., Šarlina Viliam MUDr. 
31    17    61    Mader Erik Mgr., Maderová Denisa 
32    18    61    Kufčák Richard Ing., Kufčáková Jana RNDr. 
33    210    61    Papp Marek 
34    211    61    Garbeľ Pavol Ing., Karabová Jaroslava Ing. 
35    212    61    Lelek Miroslav 
36    29    61    Piliar Slavomír 
37    310    61    Molnár Štefan Ing. 
38    311    61    Kandl Rudolf Mgr., Kandlová Silvia Mgr. 
39    312    61    Kutliak Jaroslav 
40    39    61    Eliášová Zuzana Mgr. 
41    410    61    Hanigovský Tomáš Mgr., Chrasteková Tatiana Mgr. 
42    411    61    RuškoErich 
43    412    61    Dudáš Stanislav Ing. 
44    49    61    Vajdová Katarína PhDr. 
             
Zoznam vlastníkov bytov  v bytovom dome Ľubovníková 30, 32, 34: 
 
P.č.    číslo bytu    číslo vchodu    Priezvisko, meno, titl. Vlastníka 
1    6    30    Moravec Michal, Arendášová Petra Mgr. Art. 
2    7    30    Jurášová Júlia 
3    8    30    Šimonová Zuzana 
4    17    30    Guzman Peter 
5    18    30    Vlk Ján 
6    19    30    Gerčák Jozef, Gerčáková Monika 
7    20    30    Orlík Ján Ing., Orlíková Andrea Ing. 
8    29    30    Brtáň Juraj, SekerováPriska Mgr., 
9    30    30    Füzek Tibor, Füzeková  Petra 
10    31    30    Hanusrichterová Renáta 
11    32    30    Holeček Dušan, Holečková Karin 
12    4    32    Stalmašek Peter, Stalmašeková Andrea 
13    5    32    Matula Peter 
14    13    32    Horniak Vladimír 
15    14    32    Rigóová Soňa 
16    15    32    Sepeši Martin 
17    16    32    Friedrich Tomáš, Balabanová Zuzana 
18    25    32    Mrnková Andrea 
19    26    32    Kováč Peter, Kováčová Katarína 
20    27    32    Sýkora Martin Ing. 
21    28    32    Fusková Elena 
22    37    32    Václav Radovan 
23    38    32    Orbanová Petra 



24    39    32    Kúcha Miloš 
25    40    32    Vávra Juraj 
26    1    34    Demovičová Ivana 
27    2    34    Baráti Kristián, Makejenko Galina 
28    3    34    Jakšíková Klaudia 
29    10    34    Slivka Marián, Slivková Miriam Ing. 
30    11    34    Noga Michal 
31    12    34    Noga Michal 
32    9    34    Molčan Branislav 
33    21    34    Vajči Peter, Vajčiová Silvia 
34    22    34    Jurík Peter, Juríková Kristína 
35    23    34    Javorová Michaela 
36    24    34    Gnebusová Erika Ing. 
37    33    34    Perbecká Katarína 
38    34    34    Pavlík Mário Mgr., Harnová Katarína Mgr. 
39    35    34    Olejár Sergej Ing. 
40    36    34    Hvizdoš Tomáš Mgr., Patzová Lucia 
Zmluva o výpožičke bude  s vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o 
výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí 
platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 21 Zámer výpožičky časti pozemku reg. „C“ KN par.č. 2292/195 o výmere 15 000 m2 
UMZ č. 64/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
zámer výpožičky nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves nasledovne: 
-    časť pozemku registra "C"KN,  parc. č. 2292/195, druh pozemku orná pôda, celková výmera 
pozemku 30 978 m2, 
v rozsahu výmery 15 000 m2 s predpokladanou investíciou do výstavby a nábehu 2,5 mil. EUR pre 
spoločnosť MCtech s.r.o., IČO:45 978 476, so sídlom  Kosatcová 8, Bratislava, za účelom 
vybudovania a prevádzkovania športovo-rekreačného, relaxačného a spoločensko-komunitného 
areálu "BeachArena pre všetkých" s ťažiskom aktivít na PIESKU. 
 
Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva č. 
1723 a zverené do správy Mestskej časti Bratislava-DNV na základe zverovacieho protokolu č. 91 
zo dňa 30.9.1991. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:10    proti : 0   zdržal sa :1       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 22 Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jána 
Smreka č. 11 prvonadobúdateľom bytov a nebytových priestorov 
UMZ č. 65/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
berie na vedomie 
informáciu o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na ulici Jána 
Smreka č.11, ktorý je postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2878/52, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 394m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 6114, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová 
Ves  na základe  zverovacieho protokolu č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, do vlastníctva: Gavorová Jana 



Ing., bytom Jána Smreka č.11, byt č. 53, 5.podl., spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 
7285/341948, cena pozemku 1,39 € s tým, že správne poplatky za vklad  vlastníckeho práva 
znáša kupujúci. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 23 Žiadosť o pridelenie dotácie pre Futbalový klub Lokomotíva DNV 
UMZ č. 66/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
                       n e s ch v a ľ u j e 
žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
v oblasti športu na rok 2016 pre Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

Bod č. 24 Protest prokurátora – VZN o dotáciách 
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia 

 

Bod č. 25 Protest prokurátora – Zásady hospodárenia s majetkom 
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia 

 

Bod č. 25/B Odvolanie členky Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly 
UMZ č. 67/6/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 
        o d v o l á v a 
Doc. JUDr. Janu Valovú, PhD., z funkcie členky Komisie legislatívy, mandátovej a kontroly 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0   zdržal sa :0       nehlasoval : 0 

 

V Bratislave 29. júna 2016 
 
 
Milan Jambor                            Ing. Ignác Olexík, PhD. 
starosta Mestskej časti              prednosta Miestneho úradu 

 


