3. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Devín
UZNESENIA
č. 28 - 30 /2011
zo dňa 21.04.2011

Program:
1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie
zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
2. Návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Devín na rok 2011
Uzn. č. 28/2011
3. Návrh opravy havarijného stavu miestnej komunikácie
Uzn. č. 29/2011
4. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a
rekreačné účely
Uzn. č. 30/2011

Návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Devín na rok 2011
Uznesenie č. 28/2011
zo dňa 21.04.2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok
2011
-

bez pripomienok
Uznesenie bolo prijaté

Prítomní: 5

Áno: 5

Nie: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali:0

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín
č. 1/2011
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok
2011.
§ 2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov
definovaných
Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
v kategórii:

610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 - poistné a príspevok do poisťovní.
2. Dotácia na prevádzku – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov
definovaných
Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
v kategórii:
630 - tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie).
§ 3 Výška dotácie
Výška minimálnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2011 sa
určuje v sume 2 111,50 EUR.
§ 4 Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava – Devín dňa 21.04.2011 uznesením č. 28/2011
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Devín.
Ing. Ľubica Kolková
starostka Mestskej časti Bratislava - Devín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh opravy havarijného stavu miestnej komunikácie
Uznesenie č. 29/2011
zo dňa 21.04.2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
a) žiada starostku mestskej časti Bratislava - Devín pokračovať v rokovaniach s pánom
Munkom smerujúcich k uzavretiu dohody o spolupráci pri oprave havarijného stavu
miestnej komunikácie
b) doriešiť otázku financovania prípadných škôd vzniknutých tretím osobám pri oprave
havarijného stavu miestnej komunikácie
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 6

Áno: 6

Nie: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali:0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a
rekreačné účely
Uznesenie č. 30/2011
zo dňa 21.04.2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
a) schvaľuje
prenájom nehnuteľností –pozemkov v k. ú. Devín
1.) parc.č. 147, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15m2 a časť parc.č. 148, záhrady, o
výmere 502m2 pre Martina Joríka, bytom Bratislava, Poniklecová 27, za nájomné vo výške
podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže 6,60 Euro/m2 za rok za zastavané plochy a
nádvoria a 0,5 Euro/m2 za záhrady,
2.) časť parc.č. 180, o výmere 418m2, pre Evu Moyšovú, bytom Bratislava, Listová 4, za
nájomné vo výške podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže 0,48 Euro/m2 za rok,
3.) časť parc.č. 275, o výmere 426m2, pre Anna Kovářovú, bytom Šaľa, M.M. Hodžu 8,
za nájomné vo výške podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže 0,80 Euro/m2 za rok,
na dobu určitú – do 31.12.2015, na záhradkárske a rekreačné účely.
b) ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv
o nájme pozemku v zmysle podstatných náležitostí schválených v bode a) a s podmienkou
možnej aktualizácie výšky nájomného počas nájomného vzťahu v prípade zmeny výšky
nájomného na základe VZN č. 3/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 6

Áno: 6

Nie: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali:0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Devíne dňa 22.04.2011

Ing. Ľubica Kolková
starostka mestskej časti Bratislava - Devín

