MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Bratislava, 01.04.2014
Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční
dňa 07.04.2014 o 18:00 hod.
Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Margita Fuseková, Anna Schwarzová,
Norbert Spót, RNDr. Ladislav Tolmáči PhD, JUDr. Eva Turečkováako prípady hodné osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia
Návrh na zmenu nájomcu a predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 235, 237/2, 237/3 pre
Mgr. Art. Lukáša Mjartana ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom parc. č. 180 o výmere 180 m2 , kde príde k zmene nájomcu z
pôvodného Ing. Atilla Bory na nového Ing. Karin Boryová ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na prenájom parcely č. 1614 o výmere 64 m2 pani Rajterovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
Petícia za premenovanie Námestia práce v Devíne na Námestie sv. Cyrila a Metoda
Návrh na zmenu nájomcu a predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1519/1 pre manželov Ing.
Romana Kazičku a Ing. Jarmilu Kazičkovú. ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a parc. č. 29/7, kde príde k zmene nájomcu z
pôvodného Danice Bittnerovej a Boženy Krížikovej na nového Ronnyho Guenther a Anja Grosser ako prípad hodný osobitého
zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
Návrh na zverenie pozemku parc. č. 1381 a 1382 v k. ú. Devín, ktorý je v majetku Hlavného mesta SR Bratislavy do správy
mestskej časti Bratislava-Devín
Pomenovanie novovybudovaných ulíc v mestskej časti Bratislava-Devín - zmena návrhu uznesenia
Rôzne
Interpelácie
Záver

Ing. Ľubica Kolková
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predkladatelia:
Meno
Ing. Ľubica Kolková

Funkcia

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby: Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

2. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom
záhrad, nájomníci: Margita Fuseková, Anna Schwarzová, Norbert Spót,
RNDr. Ladislav Tolmáči PhD, JUDr. Eva Turečkováako prípady hodné
osobitého zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Ľubica Kolková

starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájomcov:
Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

1.

Margita Fuseková

1744

528 m2

1745

18 m2

1312/1

364 m2

2.

Anna Schwarzová
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3.

Norbert Spót

264

15 m2

265

353 m2

4.

Ladislav Tolmáči

257/1

291 m2

5.

JUDr. Eva Turečková

163

26 m2

169

400 m2

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto
SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, resp. na LV č. 27, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín,
od 10.2.2014 na dobu 5 rokov do 31.12.2018. Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so
schváleného VZN č. 2/2013. Vzhľadom na skutočnosť, že v období od 01.01.2014 do dňa účinnosti budúcich nájomných zmlúv
budúci nájomcovia užívajú predmet nájmu napriek skončeniu dohodnutej doby nájmu podľa predchádzajúcej zmluvy o nájme, ale
so súhlasom prenajímateľa, dohodli sa zmluvné strany, že za uvedené obdobie uhradí budúci nájomca prenajímateľovi sumu vo
výške zodpovedajúcej dohodnutému nájomnému za dobu užívania. Nájomcovia sa budú musieť zaviazať uhradiť uvedenú sumu spolu
s najbližšou splátkou nájomného
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných nájomných zmlúv.

Termín: do 30.04.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Žiadatelia, Margita Fuseková, Anna Schwarzová, Norbert Spót, RNDr. Ladislav Tolmáči PhD, JUDr. Eva Turečková, uzavreli v roku
2008 s MČ Bratislava – Devín nájomné zmluvy na prenájom záhrad. Platnosť nájomných zmlúv skončila dňom 31.12.2013. Žiadatelia
požiadali písomnými žiadosťami o predĺženie platnosti zmlúv. Žiadosti boli doručené na tunajší úrad v priebehu mesiaca december
2013.
Ani jeden z nájomníkov nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starajú sa o ne ako riadni
hospodári a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlavného
mesta Bratislavy.
Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
Jedná sa o tieto parcely:
Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

1.

Margita Fuseková

1744

528 m2

1745

18 m2

2.

Anna Schwarzová

1312/1

364 m2

3.

Norbert Spót

264

15 m2

265

353 m2

4.

Ladislav Tolmáči

257/1

291 m2

5.

JUDr. Eva Turečková

163

26 m2

169

400 m2
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Žiadatelia, Margita Fuseková, Anna Schwarzová, Norbert Spót, RNDr. Ladislav Tolmáči PhD, JUDr. Eva Turečková, uzavreli v roku
2008 s MČ Bratislava – Devín nájomné zmluvy na prenájom záhrad. Platnosť nájomných zmlúv skončila dňom 31.12.2013. Žiadatelia
požiadali písomnými žiadosťami o predĺženie platnosti zmlúv. Žiadosti boli doručené na tunajší úrad v priebehu mesiaca december
2013.
Ani jeden z nájomníkov nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajaté pozemky riadne udržiavajú, kosia, starajú sa o ne ako riadni
hospodári a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlavného
mesta Bratislavy.
Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
Jedná sa o tieto parcely:
Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

1.

Margita Fuseková

1744

528 m2

1745

18 m2

2.

Anna Schwarzová

1312/1

364 m2

3.

Norbert Spót

264

15 m2

265

353 m2

4.

Ladislav Tolmáči

257/1

291 m2

5.

JUDr. Eva Turečková

163

26 m2

169

400 m2
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Prílohy
1.

02
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Hlavné mesto SR Bratislava

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu
nemá pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:

Stránka 7 z 31

V súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR
Bratislavy , požiadalo Hlavné mesto SR Bratislavy o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Prílohy
1.

03
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

4. Návrh na zmenu nájomcu a predĺženie doby platnosti nájomnej
zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 235, 237/2, 237/3 pre
Mgr. Art. Lukáša Mjartana ako prípad hodný osobitého zreteľa
podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Ľubica Kolková

starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
zmenu nájomcu a predĺženie doby prenájmu záhrady pre žiadateľa:
2

2

2

Mgr. art. Lukáša Mjartana časť parc. č. 235 o výmere 230 m , parc. č. 237/2 o výmere 241 m , parc. č. 237/3 o výmere 30 m

ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 27, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 08.04.2014 na dobu
5 rokov do 31.12.2018. Nájomcovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že v období od 01.01.2014 do dňa účinnosti budúcej nájomnej zmluvy budúci nájomca užíva predmet
nájmu napriek skončeniu dohodnutej doby nájmu podľa predchádzajúcej zmluvy o nájme, ale so súhlasom prenajímateľa, dohodli
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sa zmluvné strany, že za uvedené obdobie uhradí budúci nájomca prenajímateľovi sumu vo výške zodpovedajúcej dohodnutému
nájomnému za dobu užívania. Nájomca sa bude musieť zaviazať uhradiť uvedenú sumu spolu s najbližšou splátkou nájomného
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.
Termín: do 07.04.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Žiadateľ Mgr. art. Lukáš Mjartan, Lomnická 14/B, 841 10 Bratislava, požiadal písomnou žiadosťou o zmenu nájomcu a predĺženie
platnosti nájomnej zmluvy. Nájomcovi Ing. Jozefovi Mjartanovi bolo na 16. riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaDevín zo dňa 11.11.2013 schválené predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy k pozemkom parc. č. 235, 237/2, 237/3. Nakoľko do
doby podpisu zmluvy Jozef Mjartan zomrel, syn Lukáš Mjartan požiadal o zmenu nájomcu a predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
k pozemkom parc. č. 235, 237/2, 237/3 a z uvedeného dôvodu sa materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa §
9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa štatútu Hlavného mesta Bratislavy.
Nájomcovi bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.

Prílohy
1.

04
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

5. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom parc. č.
180 o výmere 180 m2 , kde príde k zmene nájomcu z pôvodného Ing.
Atilla Bory na nového Ing. Karin Boryová ako prípad hodný osobitého
zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
zmenu nájomcu v platnej nájomnej zmluve:
pôvodný nájomca – Ing. Atilla Bory
nový nájomca – Ing. Karin Boryová
k pozemku parc. č. 180 o výmere 503 m

2
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ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, ako prípad hodný osobitého
zreteľa, za nezmenených podmienok, tak ako sú tieto uvedené v platnej nájomnej zmluve

ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.
Termín: do 07.04.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Žiadateľ, Ing. Atilla Bory, Západný rad 5, 811 04 Bratislava, požiadal písomnou žiadosťou o zmenu nájomcu v platnej nájomnej
2

zmluve k pozemku parc. č. 180 o výmere 503 m . Nájomná zmluva je platná do 31.12.2018. Nakoľko nájomca má vysoký vek
a uvedený pozemok má v nájme dlhé roky, nevládze sa starať sám o prenajatý pozemok, žiada o zmenu nájomcu na dcéru Ing.
Karin Boryovú, Západný rad 5, 811 04 Bratislava.
Nájomca nemá voči prenajímateľovi podlžnosti, prenajatý pozemok riadne udržiava, kosí, stará sa oň ako riadny hospodár
a preto sa uvedený materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa. Zmena mena nájomcu je na rodinného príslušníka
a aj v minulosti miestne zastupiteľstvo kladne vyhovelo žiadostiam podobného charakteru. Nájomcovi bude zmenená nájomná
zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.

Prílohy
1.

05
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

6. Návrh na prenájom parcely č. 1614 o výmere 64 m2
pani Rajterovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
prenájom parcely č. 1614 o výmere 64 m2 pani Rajterovej na dobu 5 rokov ako prípad hodný osobitého zreteľa za podmienok
vyplývajúcich z platného VZN č. 2/2013 s podmienkou doplatenia nájomného spätne za 2 roky dozadu.

ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom záhrady s pani Rajterovou
Termín: najneskôr do 30.04.2014
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Pani Gabriela Rajterová dlhodobo užívala parcelu č. 1614 o výmere 64 m2 v domnení, že predmetná parcela je súčasťou pozemku,
ktorý zakúpila spolu so záhradnou chatou v roku 1989. Po zistení, že táto parcela, ktorú svojpomocne upravila a tvorí jediný prístup
k jej chate, je majetkom Magistrátu hl. mesta, podnikla kroky smerujúce k odkúpeniu tejto parcely. MČ Bratislava-Devín sa však
nachádza v nútenej správe a na základe programu konsolidácie môže odpredávať len pozemky do rozlohy 30 m2 ako prípad hodný
osobitého zreteľa, a teda nie je možné jej žiadosti o odkúpenie parcely vyhovieť.
Zároveň o predmetnú parcelu prejavil záujem aj sused p. Juríček, ktorý vlastní susedné parcely č. 1615 a 1547. Ten má záujem taktiež
o prenájom zmienenej parcely z dôvodu vybudovania prístupu k svojej parcele z hornej strany pozemku. Dňa 19.03.2014 Miestny
úrad zaregistroval aj žiadosť pani Juríčkovej, ktorá žiada o prenájom parcely č. 1614 z dôvodu prepojenia dvoch susedných parciel
v jej vlastníctve. Kópia jej listu tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.
Miestne zastupiteľstvo už od roku 2009 bolo viacnásobne požiadané oboma žiadateľmi o odpredaj resp. prenájom zmienenej parcely.
Žiadatelia sa však nevedia dohodnúť na spoločnom prenájme. Pani Rajterová dôvodí tým, že spoločný prenájom, o ktorý žiada pán
Juríček, by nutne viedol k odstráneniu drevín, ktoré sa nachádzajú na okraji pozemku a tvoria prirodzenú hranicu.
Navyše v zmienenej veci prebieha aj súdne konanie vo veci navrhovateľa Gabriela Rajterová proti odporcovi Hlavné mesto SR
Bratislava o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pôvodný návrh , dnes už zmenený petit na zriadenie vecného bremena
práva prechodu vydržaním, číslo konania je 7C/245/2009. Magistrát hl. mesta vykonal v rok 2014 spolu so sudkyňou obhliadku
predmetnej parcely, na základe ktorej bolo skonštatované, že sa naozaj jedná o prípad hodný osobitého zreteľa. Skutkový stav je
doložený aj v prílohe č. 2. Pani Rajterová deklarovala, že v prípade, že jej bude zmienená parcela prenajatá, stiahne návrh na začatie
konania. Zároveň je ochotná doplatiť nájom za 2 roky dozadu, nakoľko zmienenú parcelu využívala.

Prílohy
1.

06
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

7. Petícia za premenovanie Námestia práce
v Devíne na Námestie sv. Cyrila a Metoda
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Marta Kurtová

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-devín po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
predloženú Petíciu za premenovanie Námestia práce na Námestie sv. Cyrila a Metoda
B. schvaľuje
premenovanie Námestia práce na Námestie sv. Cyrila a Metoda

Dôvodová správa
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Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Dňa 26.02.2014 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devín doručená petícia za premenovanie Námestia práce v Devíne na
Námestie sv. Cyrila a Metoda.
Uvedenú Petíciu celkovo podpísalo 214 občanov, z toho 130 obyvateľov Devína a 84 podporovateľov cyrilo-metodejskej tradície,
ktorí sa zúčastnili na slávnosti pri tejto príležitosti dňa 16.2.2013.
16.09.2013 na 15 .riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode Rôzne pani starostka informovala poslancov, že obdržala list
od p. Ing. Kollárovej na premenovanie Námestia práce na Námestie sv. Cyrila a Metoda. Poslanci sa uzniesli, že nevidia dôvod na
zmenu názvu námestia, ale odporúčili pani starostke aby sa k zmene názvu vyjadrili občania.
Predkladateľka Petície Ing. Eva Kollárová, Hradná 2A, 841 10 Bratislava v sprievodnom liste poprosila poslancov o opätovné zváženie
návrhu, ktorý sa stretol so záujmom občanov a ktorý ešte viac prepojí Devín s prínosom a odkazom Konštantína a Metoda

Prílohy
1.

07
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

8. Návrh na zmenu nájomcu a predĺženie doby platnosti nájomnej
zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1519/1 pre manželov Ing.
Romana Kazičku a Ing. Jarmilu Kazičkovú. ako prípad hodný osobitého
zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
zmenu nájomcu a predĺženie doby prenájmu záhrady:
pôvodný nájomncovia - Ing. Milan Jakl a Anna Jaklová
nový nájomcovia - Ing. Roman Kazička a Ing. Jarmila Kazičková
k pozemku parc. r. 1519/1 o výmere 482 m2
ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 07.04.2014 na dobu 5
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rokov do 31.12.2018. Nájomníkom budú predĺžené nájomné zmluvy s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že v období od 01.01.2014 do dňa účinnosti budúcich nájomných zmlúv budúci nájomcovia užívajú predmet
nájmu napriek skončeniu dohodnutej doby nájmu podľa predchádzajúcej zmluvy o nájme, ale so súhlasom prenajímateľa, dohodli
sa zmluvné strany, že za uvedené obdobie uhradí budúci nájomca prenajímateľovi sumu vo výške zodpovedajúcej dohodnutému
nájomnému za dobu užívania. Nájomcovia sa budú musieť zaviazať uhradiť uvedenú sumu spolu s najbližšou splátkou nájomného
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.
Termín: do 30.04.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Žiadatelia, Ing. Roman Kazička a Ing. Jarmila Kazičková, Račianska 49, 831 02 Bratislava, odkúpili od manželov Jaklovcov záhradu aj
so záhradným domom v Devíne-Dolné Koruny na Gronárskej ulici parc. č. 1519/2 a 1518. Manželia Jaklovci mali v prenájme od MČ
2

Bratislava-Devín záhradu parc. č. 1519/1 o výmere 482 m , ktorá je zapísaná na LV č.1 pre vlastníka hl. m. SR Bratislavu a ktorá bola
protokolárne zverená do správy MČ Bratislava–Devín. Manželom Jaklovcom skončila nájomná zmluva 31.12.2013. Žiadatelia požiadali
písomnou žiadosťou o zmenu nájomcu a predĺženie platnosti nájomnej zmluvy .
Manželia Jaklovci riadne za prenájom platili, o pozemok sa starali, udržiavali a kosili ho, manželia Kazičkovci majú záujem aj naďalej
pozemok udržiavať.
Na predmetný pozemok parc. č. 1519/1 je prístup možný len cez parc. č. 1519/2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov a z uvedeného
dôvodu sa materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlavného mesta Bratislavy.
Nájomníkom bude predĺžená nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.

Prílohy
1.

08
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

9. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom
záhrady parc. č. 29/6 a parc. č. 29/7, kde príde k zmene nájomcu
z pôvodného Danice Bittnerovej a Boženy Krížikovej na nového
Ronnyho Guenther a Anja Grosser ako prípad hodný osobitého
zreteľa podľa zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Ľubica Kolková

starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
schvaľuje
zmenu nájomcu v platnej nájomnej zmluve:
pôvodný nájomncovia - Danica Bittnerová a Božena Krížiková
nový nájomcovia - Ronny Guenther a Anja Grosser
2

2

k pozemku parc. r. 29/6 o výmere 372 m a parc. č. 29/7 o výmere 52 m
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ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, na evidenčnom liste č. 4135, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, od 07.04.2014 do
30.06.2017. Nájomníkom vypracovaná nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013 a
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy.
Termín: do 30.04.2014

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Žiadatelia, Ronny Guenther, Kirchstrasse 11, 084 12 Werdau, Deutschland a Anja Grosser, Siegelohplatz 1, 082 09 Auerbach,
Deutschland, odkúpili od sestier Danice Bittnerovej, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava a Boženy Krížikovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
stavbu-záhradná chatka, ktorá bola zapísaná na liste vlastníctva č. 2661. Danica Bittnerová a Božena Krížiková mali v prenájme od
2

2

MČ Bratislava-Devín záhradu parc. č. 29/6 o výmere 372 m a parc. č. 29/7 o výmere 52 m (pozemok pod chatou), ktorá je zapísaná
na evidenčnom liste 4135 a protokolárne zverená do správy MČ Bratislava-Devín. Nájomná zmluva sestier Danice Bittnerovej
a Boženy Krížikovej je platná do 30.06.2017, nájomníčky riadne za prenájom platili, o pozemok sa starali, udržiavali a kosili. Žiadatelia
Ronny Guenther a Anja Grosser požiadali písomnou žiadosťou o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, kde príde k zmene nájomcu.
Nakoľko žiadatelia kúpili od Danice Bittnerovej a Boženy Krížikovej nehnuteľnosť, ku ktorej je možný prístup len po pozemku parc.
č. 29/6 a stavba je na pozemku parc. č. 29/7 sa materiál predkladá ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 zákona č.
507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa
štatútu Hlavného mesta Bratislavy.
Nájomníkom bude vypracovaná nájomná zmluva s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 2/2013.

Prílohy
1.

09
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Marta Čermáková

referát OŽP MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
a)

schvaľuje

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na dobu 5 rokov.
b)

žiada

starostku, aby vyhlásila v termíne do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 30.04.2014
obchodnú verejnú súťaž
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:
1.

Predmetom návrhu nájomnej zmluvy bude prenájom záhrad

Stránka 21 z 31

2

1.1 parc. č. 25 s výmerou 266 m

2

1.2 parc. č. 196 s výmerou 485 m

2

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

2

1.4 parc. č. 257/1-diel č. 2 s výmerou 244 m

2

1.5 parc.č 257/1-diel č. 3 s výmerou 349 m

2

1.6 parc. č. 257/1-diel č. 4 s výmerou 226 m

1.7 parc. č. 257/1-diel č. 5 s výmerou 108 m

2

2

1.8 parc. č. 265-diel č. 1 s výmerou 42 m

2

1.9 parc. č. 265-diel č. 2 s výmerou 304 m
1.10

parc. č. 265-diel č. 3 s výmerou 346 m

2

v k.ú. Devín, zapísané na LV č. 27, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín
2

1.11

parc. č. 29/3-diel č.1 s výmerou 370 m

1.12

parc. č. 29/3-diel č. 2 s výmerou 573 m

2

v k.ú. Devín, zapísané na evidenčnom liste č. 7, užívateľ hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín
2

1.13

parc. č. 38/1-diel č. 1 s výmerou 304 m

1.14

parc. č. 38/1-diel č. 2 s výmerou 370 m

1.15

parc. č. 66 s výmerou 15 m

1.16

parc. č. 67 s výmerou 335 m

1.17

parc. č. 146 s výmerou 359 m

2

1.18

parc. č. 157 s výmerou 337 m

2

1.19

parc. č. 180 s výmerou 436 m

2

1.20

parc. č. 1336/1-diel .č 1 s výmerou 380 m

2

1.21

parc. č. 1336/1-diel č. 2 s výmerou 380 m

2

1.22

parc. č. 1336/1-diel č. 3 s výmerou 380 m

2

1.23

parc č. 1336/1-diel č. 4 s výmerou 380 m

1.24

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

2

1.25

parc. č. 1336/1-diel č. 6 s výmerou 446 m

2

2

2
2

2

v k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín
2. Doba nájmu - do 30.06.2019
3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady
4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle § 4 ods. 1) Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Bratislava – Devín č. 2/2013 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do
správy Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok
5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.
6. Ak viacerý uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať jedného alebo vyhlásiť
ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu
sumu, alebo si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného.
6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov
a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu MČ Bratislava - Devín.

vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur,
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7. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 30 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa podmienok vyplývajúcich
z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
8. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú
verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
11. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže, alebo ochraňujúce záujmy MČ Bratislava – Devín.

c)

menuje

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
1. člen ...................................
2. člen ...................................
3. člen ...................................
d)

žiada

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
12. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,
13. po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

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

Parc. č.

Druh poz.

Výmera m

1.

25

záhrada

266

2.

29/3-diel č. 1

záhrada

370

3.

29/3-diel č. 2

záhrada

573

4.

38/1-diel č. 1

záhrada

304

5.

38/1-diel č. 2

záhrada

370

Por. č.

2
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6.

66

chata

15

67

záhrada

335

7.

146

záhrada

359

9.

156

chata

10

157

záhrada

337

10.

180

záhrada

436

11.

196

záhrada

485

12.

257/1-diel č. 1

záhrada

508

13.

257/1-diel č. 2

záhrada

244

14.

257/1-diel č. 3

záhrada

349

15.

257/1-diel č. 4

záhrada

226

16.

257/1diel č. 5

záhrada

108

17.

265-diel č. 1

záhrada

42

18.

265-diel č. 2

záhrada

304

19.

265-diel č. 3

záhrada

346

20.

1336/1-diel č.1

vinice

380

21.

1336/1-diel č. 6

vinice

446

22.

1336/1-diel č. 2

vinice

380

23.

1336/1-diel č. 3

vinice

380

24.

1336/1-diel č. 4

vinice

380

25.

1336/1 diel č. 5

vinice

380

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

Prílohy
1.

10
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

11. Návrh na zverenie pozemku parc. č. 1381 a 1382
v k. ú. Devín, ktorý je v majetku Hlavného mesta SR
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Devín
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Ing. arch. Šarlota Mráziková

poslankyňa MČ BA- Devín

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
žiada starostku mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubicu Kolkovú,
aby požiadala mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy o zverenie pozemku parc. č. 1381 a 1382, parcely registra E, vedené na LV
2982 k.ú. Devín do správy mestskej časti Bratislava-Devín
Príloha č. 1 – katastrálna mapa register C a E a vyznačením predmetného územia

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
Po zmene majiteľa pozemkov územia „Záhradky“ došlo k zmene celého investičného zámeru. Nový investor má záujem na území
vybudovať rodinné domy s primeranou hustotou zástavby.
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Súčasťou územia je aj pozemok parc.č. 1381 a 1382, parcely registra E, k. ú. Devín, vedené na LV 2982, ktorý je v majetku hl.m.
Bratislavy. Miestne zastupiteľstvo má záujem na čo najvyššej kvalite bývania v tejto lokalite a preto navrhuje, aby na týchto
pozemkoch bola zriadená lokálna občianska vybavenosť a oddychová zóna slúžiaca obyvateľom okolitých domov, a to vo forme parku
a verejnej zelene s detským ihriskom a lavičkami a drobnou architektúrou. Investor s týmto zámerom súhlasí a má v úmysle takto
zahrnúť využitie tohto územia do svojho investičného zámeru a financovať jeho realizáciu, pričom projektovú prípravu a realizáciu
bude robiť v úzkej súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Devín.
Mestská časť Bratislava-Devín však t.č. nemá žiadny právny vzťah k tomuto pozemku. Na aktívnu účasť mestskej časti na realizácii
zámeru a na priebežný dohľad na jeho budúce využitie je potrebné, aby mestská časť mala pozemok zverený do svojej správy.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Devín preto navrhuje starostke MČ, aby požiadala mestské zastupiteľstvo o zverenie
predmetného pozemku do správy mestskej časti Bratislava-Devín.

Prílohy
1.

11
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

12. Pomenovanie novovybudovaných ulíc v mestskej
časti Bratislava-Devín - zmena návrhu uznesenia
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Ľubica Kolková

starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby:
Meno

Funkcia

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:
Meno

Funkcia

Marta Kurtová

Materiál obsahuje
1.
2.
3.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
schvaľuje
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín č. 204/2014 zo dňa 10.02.2014 nasledovne:

text: Lokalita: Zelené terasy - K zlatému rohu, Kavylova, Zelené terasy, Bociania, Včelárikova, Galska
sa nahrádza textom:
Lokalita: Zelené terasy - K zlatému rohu, Kavyľová, Zelené terasy, Bociania, Včeláriková, Galská
text: Lokalita: Kameňolom - Feiglerova sa vynecháva
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
Obsah:
03.03.2014 na základe uznesenia č. 204/2014 mestská časť Bratislava-Devín požiadala Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o
schválenie názvov ulíc v mestskej časti Bratislava-Devín.
Na žiadosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie vnútornej správy sa uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Devín č. 204/2014 zo dňa 10.02.2014 mení nasledovne:
text: Lokalita: Zelené terasy - K zlatému rohu, Kavylova, Zelené terasy, Bociania, Včelárikov, Galska
sa nahrádza textom:
Lokalita: Zelené terasy - K zlatému rohu, Kavyľová, Zelené terasy, Bociania, Včeláriková, Galská
text: Lokalita: Kameňolom - Feiglerova sa vynecháva

Prílohy
1.

12
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

13. Rôzne
Predkladatelia:
Meno
Ing. Ľubica Kolková

Funkcia

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby: Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

14. Interpelácie
Predkladatelia:
Meno
Ing. Ľubica Kolková

Funkcia

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby: Spracovatelia: -
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO 603 422
Materiál na 19. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 07.04.2014

15. Záver
Predkladatelia:
Meno
Ing. Ľubica Kolková

Funkcia

Útvar/Orgán
starostka

Ďaľší predkladatelia: Zodpovedné osoby: Spracovatelia: -
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