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Prípad hodný osobitného zreteľa (PHOZ)

Tento „terminus“ priniesol do nášho života zákon o hospodárení obcí 
so svojim majetkom. Spravidla zaviedol podmienku predávať či prenajímať 
majetok formou obchodnej verejnej súťaže (OVS). Rieši však aj situácie, 
kedy by suché dodržiavanie tohto zákona dostávalo istý dotknutý okruh 
ľudí do „neľudských“ situácií. Kedy by jediným cieľom, akousi modlou pri 
predaji či prenájme obecného majetku bol čo najvyšší zisk a ľudskosť by 
mala hodnotu nulovú. Kedy by ľudia hoc slušní, no menej majetní nemali 
šancu ďalej užívať napríklad prenajatú záhradu o ktorú sa roky rokúce 
starajú, ale záujem by o ňu, jedno z akého dôvodu prejavil ktosi, kto ponúk-
ne do obecného mešca viac. Tiež sa vám to nezdá práve najspravodlivejšie? 
Tiež by ste nechceli zažiť, aby si dáky špekulant vysúťažil napríklad par-
kovisko vedľa vášho domu (ako sa to stalo v istej mestskej časti) a potom 
od vás pýtal výpalné nájomné... Presne kvôli takýmto prípadom bol do 
spomínaného zákona vsunutý inštitút PHOZ, kedy o predaji či prenájme 
priamemu, istým spôsobom „dotknutému“ záujemcovi rozhoduje trojpäti-
nová väčšina obecných poslancov – zväčša znalých veci natoľko, aby vedeli 
rozhodnúť či je takýto žiadateľ ozaj „hodný“ osobitného prístupu a sú 
schopní – a hlavne majú na to zo zákona právo – spravodlivo rozhodnúť. 
V Devíne PHOZ využívame hlavne pri prenájme záhrad – prenajímajú 
sa na 5 rokov, pričom podmienkou predlžovania bez súťaže priamemu 
záujemcovi je dlhodobá starostlivosť o záhradu, bezproblémovosť voči su-
sedom, riadne platenie nájmu a samozrejme už spomínané odhlasovanie 
väčšinou poslancov. 

Slováci by však asi neboli Slovákmi, keby aj nešpekulovali, ako istú voľ-
nosť či skôr „dieru“ v zákone nevyužiť vo svoj prospech, často bezohľadne, 
na úkor svojho okolia a pre príklady ani netreba ísť ďaleko. Najčastejšie to 
evidujeme na úrade v rámci stavebného konania. Veľké stavby, „šikovne“ 
v projekte nazvané ako rekreačná chatka tak, aby sa nedali zamietnuť 
(veľkostné limity sa pre rekreačné objekty zo zákona totiž akosi záhadne 
vytratili) nám už dávno zastavali Svätopluk a tlačia sa doslova na Devínsku 
kobylu. Osud vinohradov, či skôr otázka ich „prežitia“ je kapitola sama 
o sebe – viac si o nej prečítajte v článku v tomto čísle. Nájdu sa rôzni 
výmyselníci! Napríklad ľudia, žiadajúci povoliť stavbu ku ktorej nemajú 
vysporiadaný prístup cez svoje pozemky alebo verejné komunikácie, ľudia 
stavaniachtivý tam kde sa stavať nesmie, či dokonca stavajúci nielen bez 
povolení ale aj na cudzom....Dopriala by som vám vidieť ich reakcie, keď 
ich „osobitnému prípadu“ nevyhoviem! „Ste nekompetentní a treba vás 
odvolať“ sú najčastejšie slová ešte z tej slušnejšej kategórie...

Nová rubrika: rozhovor
čítajte v na str. 6

Boj o vinohrady
čítajte na str. 5

Útok psa
čítajte na str. 4

Iným – krásnym a žiaľ smutným – prípadom hodným osobitného zreteľa 
je príbeh jednej z nás. Príbeh Zuzky Böhmovej. Napriek vážnej chorobe, na-
priek starostlivosti o rodinu, napriek bolestiam, napriek všetkému čím prechá-
dzala, starala sa aj o nás. O Devínčanov, o Devín, o veci verejné. Nepoznala 
slovo „nedá sa“. Zariadila všetko vždy tak, že sa odrazu „dalo“. Získavala 
ľudí, priestory a prostriedky na realizáciu výborných nápadov, získala si srd-
cia mnohých z nás. Vždy v dobrom a pre Dobro. Sama bola tu medzi nami 
hodnou osobitého zreteľa. Chcem veriť, že nás tým neodbytným Dobrom 
nainfikovala tak, že medzi nami zostáva aj napriek tomu, že navždy odišla. 
Ďakujem Zuzka, za nás všetkých.

Ako vidíte, sú Prípady také i onaké. Nehodné i vskutku hodné osobitého 
prístupu. Snažíme sa rozhodovať o nich spravodlivo, no opakovane pripomí-
nam, že bez vás – Devínčanov – to nejde! Vašou veľmi dôležitou úlohou je 
nebyť nevšímavý voči problémom vo svojom okolí. Hovorte o nich, upozorňujte 
na ne, žiadajte riešenia. Devínu tak dáte šancu, aby bol aj naďalej taký krásny, 
aký je dnes. Neveríte? Pozrite sa z okna ;).

Vaša 
starostka@devin.sk



PES SMRTEĽNE NAPADOL DRUHÉHO PSA, ZAJTRA TO MOŽE BYŤ ČLOVEK

Váš štvornohý kamarát môže byť pokojný a priateľský u vás doma, avšak z nejakého nevysvet-
liteľného dôvodu, keď sa vyberiete na prechádzku mimo domu, v priebehu minúty sa zmení na 
nespoločenského, ťažko zvládnuteľného tvora … a nebodaj ho nemáte na vôdzke.

Žiaľ, to sa stáva. Čítame o tom v novinách, počúvame v rozhlase, pozeráme v televízii. Ale pokiaľ sa nás to bytostne netýka, neriešime 
to. Avšak nedávno sa aj u nás, v Devíne, opäť stala nepríjemná udalosť, ktorú nemožno nechať bez povšimnutia.

Začiatkom marca uličkami Devína „prefičalo“ auto, ktoré „venčilo“ svojho miláčika - veľkého vlčiaka. Nebolo to prvý krát! Za autom 
bežal vlčiak Rudo. Pani Cellerová práve išla na prechádzku so svojim druhým psom. Chceli si spríjemniť deň, veď iba pred týždňom 
museli nechať utratiť svojho 11-ročného spoločníka... Prechádzka však dopadla inak. Boli to sekundy. Nebol čas reagovať. Rudo zaútočil 
na malého psa, ktorý bol na vôdzke a ktorý pokojne čakal pri majiteľke. 

Život malého psíka sa skončil u veterinára. Pani, ktorá vlčiaka „venčila“, po tejto udalosti bola predvolaná na políciu. Asi sa to „vyrie-
ši“ pokutou. Že je to v poriadku? Že to bol len pes? Hej? Ale zajtra to môže byť človek! Váš známy, vaše dieťa alebo VY sám.

Poslancov MČ Devín udalosť rovnako pobúrila. Na aprílovom zastupiteľstve prijali uznesenie v ktorom jednoznačne toto nezodpo-
vedné konanie obyvateľa Devína odsúdili a zároveň žiadajú vyvodiť dôsledky v zmysle platného VZN 5/2008. 

Samozrejme by bolo najlepšie podobným incidentom predchádzať. Ako sme uviedli vyššie, takýto spôsob venčenia „aplikoval“ maji-
teľ vlčiaka Ruda opakovane. Nikto však toto konanie miestnemu úradu nenahlásil a ani nepredložil prípadný dôkaz (foto) tak, aby bolo 
možné využiť „výchovné“ sankcie zo spomínaného VZN...

red.
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Z MÔJHO DENNÍKA

22. marec 2014 – 7:15 – náš 11–ročný 

pes Forest náhle kolabuje...rýchla cesta na 

veterinárnu kliniku...veterinár ukončuje 

jeho trápenie...slová útechy...prichádzam 

domov, v ruke prázdna vôdzka, obojok...

všetci mlčia...len malý chlpáč behá okolo 

auta a hľadá...nechápe, že jeho kamarát sa 

už nikdy nevráti...

31. marec 2014 – 19:15 – večerná pre-

chádzka...pár krokov od domu uhýbam 

autu, za ktorým sa rúti veľký vlčiak...

malý okamih...malý psík na vôdzke je bez 

šance...ŠOK...kaluž krvi...rýchla cesta na 

kliniku...veterinár robí, čo môže, nechce 

pripustiť, aby rodina prišla o dvoch psov 

za jeden týždeň...pri pohľade na umiera-

júceho psíka mlčí, slová útechy sú zbytoč-

né...cesta domov, v ruke prázdna vôdzka, 

obojok...

Zalistujem v denníku...

17. december 2002 – 21:00 – vyberám 

poslednú várku vianočných keksov z trú-

by...a môžeme sa ísť prejsť...z Murán-

skej k nám beží veľký čierny pes...kde je 

majiteľ!??...malý biely psík leží krvavý na 

chodníku...rýchla cesta...veterinár...slová 

útechy...prázdna vôdzka

K. Cellerová

Chov psov je u nás regulovaný prosterdníctvom:
VZN č. 6/2003 z 9.9.2003, novelizované novým:
VZN 5/2008  účinné od 1.1.2009 

(nájdete ho na www.devin.sk)
Toto VZN sa odvoláva na zákon č. 282/2002 Z. z., kto-
rým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Vyberáme:
§4 Vodenie psa

(1)  Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo za-
riadenia na chov môže len osoba, ktorá je fy-
zicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovlá-
dať v každej situácii, pričom je povinná pred-
chádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôso-
bom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabra-
ňovať vzniku škôd na majetku, prírode a život-
nom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2)  Vodiť nebezpečného psa mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úko-
ny. Na verejnom priestranstve musí mať ne-
bezpečný pes nasadený náhubok.

(3)  Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo oso-
ba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad.

(4)  Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povin-
ný oznámiť svoje meno, priezvisko a adre-
su trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrý-
zol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť oso-
be, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvis-
ko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Sú-
časne je povinný skutočnosť, že pes pohrý-
zol človeka bez toho, aby bol sám napad-
nutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepou-
žil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, ozná-
miť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec vše-
obecne záväzným nariadením.

§7 Priestupky

(1)  Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a)  neoznámi obci, v ktorej pes je evidova-

ný alebo má byť evidovaný, každú zme-
nu skutočností a údajov, ktoré sa zapisu-
jú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b)  neprihlási psa do evidencie,
c)  umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺ-

ňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, 

aby bol sám napadnutý alebo vyprovoko-
vaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi ale-
bo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stra-
tu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem 
priestorov na to určených.

(2)  Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a)  neohlási svoje meno, priezvisko a ad-

resu trvalého pobytu a meno, priez-
visko a adresu trvalého pobytu držite-
ľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

b)  nezabráni útoku psa na človeka alebo zvie-
ra alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, 
aby bol sám napadnutý alebo vyprovoko-
vaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi ale-
bo v nutnej obrane,

d)  nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom ale-

bo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorý-

mi pes znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odse-

ku 2 písm. a) až c) možno uložiť poku-
tu do 165 eur a za priestupok podľa od-
seku 2 písm. d) až f) možno uložiť poku-
tu do 65 eur.

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejedná-
va obec a v blokovom konaní obecná polí-
cia a orgán Policajného zboru.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahu-
je všeobecný predpis o priestupkoch.

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem 
výnosu pokút uložených v blokovom kona-
ní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príj-
mom štátneho rozpočtu.



    



ČO O NÁS PÍŠU?
Pod hradom Devín sú nové 
verejné záchody, stáli 131-tisíc eur

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik je presvedčený, že Devín a lokalita pri 
národnej kultúrnej pamiatke si takúto investíciu zaslúžili. 

Bratislava 19. marca – Turisti, ktorí navštevujú hrad Devín, budú môcť v no-
vej turistickej sezóne využiť zrekonštruované verejné toalety. Rekonštrukcia 
bývalých sociálnych zariadení na Muránskej ulici, vrátane výstavby bezbarié-
rových toaliet i úpravy okolitého terénu, si vyžiadala náklady v celkovej sume 
131.000 eur.

Mesto poskytlo dve tretiny z týchto financií, jednou tretinou prispela sa-
motná mestská časť. Cenu rekonštrukcie určila verejná súťaž. Architekt Sta-
nislav Spáčil, ktorého projekt sa v rámci rekonštrukcie realizoval, vysvetlil, že 
toalety s množstvom inštalácií sú najnákladnejšou časťou každej stavby. „A toto 
je stavba, ktorá sa sústreďuje len na toalety, preto aj cena za jeden štvorcový me-
ter je na prvý pohľad vysoká,“ uviedol Spáčil na margo ceny za rekonštrukciu 
priestoru s rozlohou necelých 100 štvorcových metrov. Dodal, že výraznú časť 
prostriedkov si v rámci rekonštrukcie vyžiadala aj sanácia bývalého objektu.

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik je presvedčený, že Devín a lokalita pri 
národnej kultúrnej pamiatke si takúto investíciu zaslúžili. Na dnešnom sláv-
nostnom otvorení nových verejných WC upozornil, že spolu s návštevníkmi 
hradu Devín a cykloturistami prechádza okolím hradu približne 250.000 ľudí 
ročne. „Som preto rád, že odteraz už nebudú márne hľadať slušné verejné toalety 
a my sa nebudeme musieť hanbiť za služby, ktoré turistom i návštevníkom Devína 
poskytujeme,“ povedal Ftáčnik.

Zvýšenie kvality služieb

„Konečne sme sa posunuli do civilizovanej Európy 21. storočia,“ pridala sa starost-
ka Devína Ľubica Kolková. Spolu s poslancom mestského zastupiteľstva Ignácom 
Kolekom upozornila, že nové verejné toalety nie sú ani tak investíciou pre Devín 
ako najmä pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta. „Verím, že zvýšenie 
kvality služieb sa odrazí aj v náraste záujmu turistov o Devín,“ povedala Kolková. 
Prvé mesiace bude prevádzkovať toalety mestská časť. „Zatiaľ budú bezplatné, 
uvažujeme však nad prenájmom toaliet,“ priznala Kolková.  Z bývalého objektu, 
ktorý sa postavil v roku 1967 v rámci „Akcie Z“, ostala na zrekonštruovanom 
mieste tehlová stena, umelecké dielo Ervína Slaníka.

 zdroj:  TASR
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ČO S BAHNOM 
NA CYKLISTICKEJ CESTE?

Každoročne trápia Devín menšie ale-
bo väčšie záplavy, po ktorých je vždy na 
cyklistickej ceste, ktorá vedie popri Mora-
ve, množstvo blata. Každoročne MÚ rieši 
problém: „kam s tým blatom?“. Ochranári 
blato zakazujú odpratávať pod hrozbou 
pokuty, STaRZ situáciu nerieši – cesta im 
vraj nepatrí a Magistrát hl. mesto Bratisla-
vy a MÚ ju tiež nevlastnia a ani nemajú 
v správe. Tak čo s tým?

Dňa 18.3.2014 o 10,00 hod. sa na 
MÚ v Devíne uskutočnilo pracovné stretnu-
tie týkajúce sa údržby cyklistickej cesty De-
vín-Devínska Nová Ves.

Konania sa zúčastnili zástupcovia Ma-
gistrátu hl. mesta Bratislava, Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení hl. mes-
ta SR (STaRZ), Štátnej ochrany prírody SR, 
ŠOP – správy chránenej krajinnej oblasti 
Záhorie, Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, pani starostka MČ Devín Ing. Ľu-
bica Kolková, p. starosta Devínskej Novej 
Vsi Milan Jambor a Ing. Marta Čermáková 
z Referátu životného prostredia a ochrany 
krajiny MČ Devín. 

Na konaní bolo konštatované, že táto 
časť cyklistickej cesty nie je oficiálna, na-
koľko nie je majetkovo vysporiadaná. Ne-
bola odovzdaná do majetku hlavného 
mesta Bratislava a teda ju ani nezverila do 
správy StaRZ-u.

Dohodli sa na nasledovnom postupe: je 
potrebné požiadať príslušné ministerstvo 
aby zverilo komunikáciu-cestu do majetku 
mesta Bratislava a mesto ju potom dá do 
správy StaRZ.u a až potom môže byť ces-
ta oficiálne vyhlásená za cyklotrasu a bude 
aj udržiavaná.

So zástupcami ochranárov, ktorí boli na 
stretnutí, sa ohľadom momentálnej údržby, 
pani starostka dohodla, že v blízkej budúc-
nosti priamo v teréne si vysvetlia ako sa má 
po povodni trasa čistiť, aby nedochádzalo 
k ničeniu mokrade – alúvia rieky Moravy 
a aby sa predišlo znečisťovaniu životného 
prostredia a ukladaniu pokút.

red.
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SPOMIENKA NA NAŠU ZUZKU
„Čím viac dáš, tým viac dostaneš“ - 

to je jedno z posolstiev Zuzky Bö-
hmovej, Devínčanky, mamy štyroch 
detí, babky najmenšej Zuzanky, lekár-
ky – psychiatričky, šikovnej gazdinky, 
nadšenej folkloristky, našej „súžien-
ky“, blízkej priateľky.

Niekto múdry povedal, že „šťava 
života prúdi zo zážitkov“.

Roky, ktoré sme v Devíne s ňou 
prežili, boli naplnené silnými zážitka-
mi.

V sobotu 5. apríla 2014 sme sa so 
Zuzkou navždy rozlúčili.

Mnohé rodiny z Devína, ale aj 
mimo neho, spájajú spomienky na 
krásne chvíle, ktoré sme prežívali 
vďaka Zuzke. Boli to chvíle s bábät-
kami v novozaloženom materskom 
centre na fare, opekačky a detské 
oslavy na dekách vo farskej záhrade a 
na detskom ihrisku, ktoré vybudovali 
naši muži.

Neskôr „POLEPŠOVŇA“ pre 
deti aj dospelých, kde svojou odbor-
nosťou usmerňovala pubertálne deti 
a riešila naše každodenné dospelácke 
problémy.

Jarné maľovanie vajíčok, či jesen-
né vyrezávanie tekvičiek, spoločné 
lyžovačky, splavy a turistika v rôznych 
kútoch Slovenska i za jeho hranicami.

Dávaj si malé reálne ciele a vždy sa 
poteš z toho, že si ich splnil.

Na Zuzkin podnet sme sa stretá-
vali na nácvikoch detí a cieľom boli 
vianočné i letné vystúpenia pre po-
tešenie rodičov a blízkych. Neskôr 
však dokázala nadchnúť pre sloven-
ské piesne a tance aj samotných ro-
dičov, ktorí tancovali a spievali na fol-
klórnych plesoch.  Viacerí doma hrdo 
uchovávajú krásne, Zuzkou zabezpe-
čené, vlastné kroje.

Tieto stretávania nás však pri-
viedli aj k inému cieľu. Spoznali sme 
sa, vytvorili sme si blízke vzťahy a to 
nám prinieslo do života pocit spolu-
patričnosti.

Od nikoho nič neočakávaj a nikdy 
nebudeš sklamaný, týmito slovami 
sme hľadali pokoj v našich ženských 
dušiach pri výpravách mamičiek na 
tatranské chodníky, kde aj ona sama 
prekonávala vlastné sily.

Zuzka bola usmievavá, milá a lás-
kavá, preplnená nápadmi a činoro-
dosťou. Ani neúprosná choroba, kto-
rá ju oberala o sily a krátila jej čas 
života, neuberala jej do posledných 
chvíľ vôľu pomáhať iným, vylepšovať 

veci a podnecovať aj iných ku všíma-
vosti a riešeniam. 

Aby naše deti mohli bezpečnej-
šie prechádzať cez cestu do školy, 
dala podnet na výraznejšie označe-
nie prechodu.  Aby sme si mohli pri 
slávnostných príležitostiach posedieť 
v príjemnom prostredí malej sály 
v kultúrnom dome, zorganizovala 
zbierku medzi Devínčanmi a neúnav-
ne plánovala a dohliadala na to, aby sa 
plány dotiahli dokonca. 

Zuzi, Tvoje odkazy v Zuzkinej ku-
chárskej knihe si budú pamätať a pri-
pomínať nielen Tvoji najbližší, ale aj 
my,  Tvoje „súžienky“ , spolutaneč-
nice a spolumaminy. Obdivovali sme 
Tvoju silnú vôľu aj otvorenosť, z kto-
rej sme veľakrát čerpali.

Ďakujeme, že si tu bola s nami, 
aj pre nás, budeš nám veľmi chýbať. 
Odpočívaj v pokoji!

Zuzka, Soňa, Lara a všetky ostatné...

MLIEČNY EXPRES
Už len v spomienkach starých Devínčanov sa uchovala chuť čerstvo nadojeného mlieka.  V ča-
soch, keď Devín bol naozaj dedinou, mal v Devíne skoro každý svoju kravičku  a teda aj svoje 
mliečko. Každé ráno devínsky pastier zobral kravy na pašu a večer ich za zvonenia zvonov 
priviedol do dediny.

Dnes je to úplne ináč. Kravy nechováme – veď máme doma krásne trávniky... a vô-
bec, veď jednoducho zájdeme do obchodu a „mlieko“ si kúpime tam. Nie je však mlieko 
ako mlieko.

Mliečny expres, ktorý od februára prichádza každý pondelok medzi 18:15 – 19:00 
hod. aj do Devína na  parkovisko pri Srnčíkovi, ponúka surové kravské mlieko a iné mlieč-
ne výrobky, priamo od farmárov.

Mobilný mliečny automat s polyfunkčným priestorom je inštalovaný do vozidla Re-
nault Master Furgon 2,5 dCi 107kW/150k. Mobilná predajňa s izotermicky upraveným bo-
xom je vybavená chladiacim zariadením s chladenou vitrínou a chladničkou. Mlieko vám „na-
čapujú“ do fľaše, ktorú si donesiete alebo si sklenenú fľašu kúpite priamo na mieste.

Príďte a ochutnajte! „Dajte šancu ochutnať čerstvé mlieko generácii, ktorá ho ešte ne-
pila a pripomenúť ho generácii, ktorá ho pila v detstve.“ (www.mliecnyexpres.sk)

red.
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Rozvoj stavebnej  činnosti  v mestskej  časti Bratislava – De-
vín smeruje v poslednom období  ku vzniku nových lokalít zástav-
by rodinných domov a vzniku nových ulíc mimo súčasnej zástavby 
v mestskej časti. Vznik nových súborov si vyžaduje pomenovanie no-
vovzniknutých ulíc. Zároveň boli schválené názvy existujúcich ulíc v sú-
časnosti bez pomenovania.

Lokalita Zelené terasy
K  zlatému  rohu –  historický  názov  časti  predmetného  úze-

mia  určeného Územným  plánom  hl. mesta  na málopodlažnú  zá-
stavbu obytného územia.

Kavyľová – podľa názvu rastliny, stepná  tráva, ktorá sa nachá-
dzala na danom území.

Zelené terasy – verejnosti známy názov pri vzniku prípravy vý-
stavby v danom území (reklamy...).

Bociania – je pomenovanie podľa fauny nachádzajúcej sa na te-
ritóriu Devína (Devínska Kobyla a pri rieke Morava).

Včeláriková – pomenovanie podľa pestro sfarbeného operen-
ca, ktorý sa vyskytoval aj v samotnom Devíne.

Galská – je pomenovanie podľa divej ruže, kto-
rá rastie v štátnej chránenej rezervácii na Devín-
skej Kobyle.

Lokalita Zlaté schody
Zlaté schody –  zaužívané pomenovanie ce-

lej tejto lokality , bývalá záhradkárska  a rekreačná 
oblasť

Habánska – v Devíne bolo veľa keramikárov,  
ktorí svoje remeslo prevzali po Habánoch. Výrob-
ky devínskych keramikárov sa vyvážali po Dunaji 
do blízkych i vzdialenejších krajín. Medzi najzná-
mejších keramikárov v Devína patrili členovia ro-
diny Pištelkovcov.

Výria – je pomenovanie podľa fauny nachá-
dzajúcej sa na teritóriu Devína (Devínska Koby-
la a pri rieke Morava).

Odbočka z Brigádnickej ulice
Sontágova  – meno Sontág sa spája s vino-

DEVÍN BUDE MAŤ NOVÉ ULICE

Pokiaľ ste na otázku v nadpise odpo-
vedali áno, tak na 99% isto nie ste vlastní-
kom vinohradu. Skôr patríte k inak nezain-
teresovanej časti obyvateľov Nášho Mesta, 
ktorá si na základe rôznych správ o tom, 
ako v rámci BSK podpísali župan, primátor 
hl. mesta a viacerí starostovia tradičných 
vinohradníckych obcí memorandum o za-
chovaní vinohradov, prípadne na základe 
návštevy vinohradov inde vo svete naivne 
myslí, aká dobrá, atraktívna a zároveň 
lukratívna vec taký vinohrad je. Žiaľ musím 
vás vyviesť z omylu! Ani vysvetľovať veľmi 
netreba – stačí si porovnať cenu za jeden 
m2 vinohradu a m2 stavebného pozemku 
v Bratislave a hneď je jasné, prečo vlast-
níci pôdy na otázku v nadpise odpovedajú 
jasným NIE. Hromadnú likvidáciu bratislav-
ských vinohradov paradoxne spustilo naria-
denie vlády č. 326/2013 z októbra 2013, 
ktoré zrejme v snahe odradiť od záberu 

poľnohospodárskej pôdy určilo „pokuto-
vé“ sadzby za trvalé odňatie viníc – pre 
Malokarpatskú oblasť je to 100,  eur/m2. 
Z dokumentácie, ktorú som ku likvidácii vi-
nohradov medzičasom zhromaždila vyplý-
va, že už príprava tohto nariadenia pod-
nietila vlastníkov viníc k rýchlemu konaniu. 
Napríklad už dňa 18.9.213 žiada právny 
zástupca hneď dvoch vlastníkov devín-
skych viníc o zmenu týchto na trvalé tráv-
naté porasty. Prečo nežiadal o ich odňatie 
z registra poľnopôdy ale „len“ o zmenu na 
trávnik je jasné hneď ako si uvedomíme, 
že poplatok sa platí za trvalé odňatie a nie 
za zmenu z jedného druhu poľnopôdy na 
iný. Šikovný ťah, však? Niet sa čo čudovať – 
v Devíne zastupujú vinohrady likvidujúcich 
vlastníkov hneď jedna bývalá námestníčka 
SPF a bývalý riaditeľ Obvodného pozem-
kového úradu. Slovenských pomerov znalý 
čitateľ už tuší, ako vyššie spomenutá žia-

VINOHRADY V BRATISLAVE – ÁNO ČI NIE? dosť dopadla. Po rôznych peripetiách – kedy 
najskôr podobnými žiadosťami zahltení úrad-
níci Pozemkového úradu Bratislava žiadali 
ministerstvo pôdohospodárstva o usmernenie, 
kedy ministerstvo zamietlo námietku družstva 
ktoré v dobrej viere prenajímalo tieto vinice 
devínskym vinohradníkom ktorí ich rovnako 
v dobrej viere aj obrábali, kedy sa úradnou ces-
tou 26.2.2014 vo veci rozhodlo zrejme preto, 
že po úprave zákona by si táto „transakcia“ 
od 27.2.2014 vyžadovala aj súhlas dotknutej 
obce – skrátka a dobre sa tejto žiadosti z moci 
úradnej vyhovelo. Miesto 33 tisíc m2 vinice (len 
v tomto prípade, žiaľ viem aj o ďalších) máme 
rovnako veľký trávnik. A keď sa majiteľ – ako 
už dnes naznačuje – rozhodne na tomto po-
zemku stavať, žiadne 3,3 mil. EUR štátu platiť 
nemusí...

Pre detailnejší popis tejto „veľkej vinohrad-
níckej lúpeže“ tu žiaľ nie je priestor. Každo-
pádne by však otázka z nadpisu korektnejšie 
znela „PREŽIJÚ vinohrady v Bratislave?“

Ľubica Kolková, starostka

hradníctvom v Devíne, patril medzi prvých, ktorý vo veľkom 
začali s výrobou ríbezľového vína, ktoré dostalo mnohé ocene-
nia na výstavách. Ríbezľové víno je i dnes neodmysliteľnou sú-
časťou Devína. Sontágova pivnica sa v Devíne zachovala a stále 
slúži vinárom. Ríbezľové víno je vyhľadávaným a obľúbeným ná-
pojom i suvenírom pre návštevníkov Devína.

Condominium
Solúnska  –  Solúnski  bratia,  vyslanci  a  misionári,  ktorí  

patria  aj  po  mnohých  stáročiach k významným  postavám  na-
šej  a  európskej  kultúry,  politiky  a  diplomacie.  Sú  informácie  
že  na hrade Devín bolo pravdepodobne veľkomoravské učiliš-
te, kde Cyril a Metod vychovával svojich pomocníkov, nástup-
cov   a budúcich kňazov.

Taktiež zobralo na vedomie Petíciu za premenovanie Ná-
mestia práce na Nám. sv. Cyrila a Metoda a súčasne schválilo pre-
menovanie Námestia práce na Námestie sv. Cyrila a Metoda. 

MÚ  MČ Bratislava – Devín poslal Magistrátu hl. mes-
ta SR Bratislava žiadosťou o predloženie materiálu  do Mest-
ského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy a  schvále-
nie navrhovaných názvov.
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SPOZNAJ SVOJ DEVÍN
KNIŽNICA INFORMUJE

                                                                            
Nielen pre priateľov Devína a jeho his-

tórie knižnica predstavuje reprezentačnú 
publikáciu autora PhDr. Marcela Pecnika 
a kol. „Svätý Cyril a svätý Metod – 1150 
rokov živého odkazu pre Slovensko“. Kniha 
má slovenskú, anglickú a ruskú mutáciu. Pre 
informáciu časť z jej obsahu.

Chronológia historických faktov 
Historická a náboženská scéna – misia sv. 

Cyrila a sv. Metoda medzi Slovanmi
Výber ukážok z dobových dokumentov
Dnešné podoby cyrilo-metodskej úcty atď . 
V knihe čitateľ nájde nielen zaujímavú tex-

tovú časť ale i množstvo fotodokumentácie, 
kde sú i fotografie našich sôch od akad. 
soch. Ľ. Cvengrošovej. Kniha je k nahliadnu-
tiu v našej knižnici s možnosťou objednania 
za zvýhodnenú cenu 8,- eur. 

K tejto časti histórie si môžete v knižnici 
zapožičať.

Milan FERKO „Svätopluk a Metod“ „Veľ-
komoravské záhady“

Matúš KUČERA „Postavy Veľkomoravskej 
histórie“ 

Ján HNILICA „Sv. Cyril a Metod – hor-
liví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri 
cirkvi“

Ľudo ZÚBEK „Ríša Svätoplukova“

NOVÉ KNIHY: 
Jozef BANÁŠ „Kód 9“ – tajuplný príbeh 

nesmrteľnej lásky zo Sionu do Vatikánu“
Jozef BANÁŠ „Kód 1 – tajomstvá zázraku“
Jozefa Banáša netreba čitateľom predsta-

vovať, kto čítal jeho knihy Zastavte Dubče-
ka, Idioti v politike, Sezóna potkanov, Zóna 
nadšenia, vie, že knihy tohto autora stoja za 
to, aby sme ich čítali.

Pekné jarné dni s dobrou knihou 
svojím čitateľom želá Vaša knižnica

MY SA PÝTAME –  
V AUTOSERVISE ODPOVEDAJÚ

Všetci cítime a vidíme, že prichádza jar. Čo by ste odporučili majiteľom automobilov? 
Počas celého roka odporúčam dodržovať servisné limity na výmeny olejov a kontrolu 

kvapalín vo vozidlách. V tomto období sa najviac skloňuje prezúvanie pneumatík. Ja by som 
však dodal, že teraz je vhodný čas aj na čistenie klimatizácie.

Výmena pneumatík je rituál, ktorý sa opakuje každý polrok. Kedy je najvhodnejší čas?
Zimné aj letné pneumatiky majú svo-

je špecifické vlastnosti a sú preto určené 
pre ten-ktorý typ ročného obdobia. Táto 
skutočnosť ovplyvňuje bezpečnosť jazdy. 
Všeobecne sa odporúča prezúvanie letných 
pneumatík za zimné od 15. októbra a zimné 
za letné od 15.marca. Podľa mňa je však aj to 
dôležité, aké je počasie, aké sú predpovede a 
ako klesajú teploty nad ránom. Sme na trhu 
už vyše 20 rokov a mali sme prípady, keď sa 
klienti unáhlili s prezúvaním.

Dnes už takmer každý automobil klima-
tizáciu má, považujeme ju za samozrejmosť? 

Pre udržanie životnosti a optimálneho výkonu klimatizácie odporúčam robiť kompletnú 
údržbu a súčasne dezinfekciu systému raz za rok. Pri zanedbaní údržby Vás môže klimatizá-
cia sklamať v najväčších horúčavách. Taktiež je neskoro zájsť do servisu, keď pri spustení 
systému klimatizácie pocítia ľudia zápach. Vtedy už môže zanesená klimatizácia  vypúšťať 
do auta až 7-násobne viac baktérií ako je vo vzduchu auta inak bežné.

Na otázky redakcie odpovedal Iľja Weigl, majiteľ Autoservisu Weigl v Devíne na Lomnickej 3.

ULICE, ULIČKY ... V DEVÍNE
Naše ulice , uličky i námestie dostávajú nové 

pomenovanie. PÝTATE SA PREČO? Preto, že novou 
výstavbou vznikajú aj nové ulice, je to dobrý signál 
o raste obyvateľstva v Devíne. Na území tak histo-
ricky cenného územia akým DEVÍN bezpochyby je 
máme i nevhodne pomenované ulice, verím že po-
stupne sa i tieto chyby dajú napraviť.

NÁMESTIE PRÁCE – bolo súčasťou hlavnej ulice 
pred r. 1940. Kostol rozdeľoval hlavnú ulicu v Deví-
ne na dve časti od kostola smerom na DNV to bola 
Lasnge-gasse a smerom do Bratislavy ku škole bola 
Deutsch-gasse. Pred r. 1946 priestor pred kostolom 
bolo Stalinovo námestie, po pripojení Devína k Bra-
tislave (1.4.1946) pre duplicitu pomenovania sa pre-
menovalo na Námestie práce.

Nové pomenovanie bude Námestie Svätého Cy-
rila a Metoda, je to isto najvhodnejšie pomenovanie 
nepodliehajúce žiadnym dobovým zmenám.

Ulička, malá odbočka z BRIGÁDNICKEJ ul. Sme-
rom k bývalému futbalovému ihrisku nemala svoje po-
menovanie, bola súčasťou Brigádnickej ulice. Jej nové 
pomenovanie bude Sonntágova ulica. Alois Sonntag 
bol známy devínsky vinohradník a patril medzi prvých 
výrobcov ríbezľového vína. Na jeho výrobkoch bolo 
napísané Echter Thebener Ribisel Vermouth – erzeuger 

Alois Sonntag Theben bei Pressburg. Sonntagova pivnica 
je funkčná ešte i dnes.  Alois Sonntag sa narodil v r. 
1876 a zomrel v r. 1936, jeho hrob nájdeme na devín-
skom cintoríne v sekcii II, č. 80-81. 

Pri kameňolome bezmenná ulička dostala meno 
FEIGLEROVA. Rod Feiglerovcov pochádza z DEVÍ-
NA. Ignác Feigler st. pracoval v kameňolome, jeho 
synovia, vnuci i pravnuci tvorili štyri generácie stavi-
teľov, architektov a stavebných podnikateľov.  V Bra-
tislave zanechali množstvo významných stavieb, akými 
napr. sú budova prvej železničnej stanice, Blumentál-
sky kostol, budova Hlavnej stanice, obytný dom s 
kaviarňou Berlínka, kostol Sv. Ladislava s Mestským 
špitálom, budova kaviarne Štefánka a mnoho ďalších.

Významný rod Feiglerovcov sa Vám pokúsim 
predstaviť v niektorom z ďalších čísiel Devínčana.

Pavlína Rumanovská

Máš chuť precestoval celý svet, ale dva mesiace ti na 
to nestačia? Chceš zažiť super leto a získať nových 
kamošov nielen zo Slovenska ale aj z celého sveta? 
Tak neváhaj a prihlás sa do projektu Me Myself 
and I, počas ktorého spoznáš štrnásť rôznych krajín 
a ich kultúr a to všetko počas prázdnin v Bratislave! 
Mimo to ti projekt Me, Myself and I ponúka veľa 
zábavy, možnosť zlepšiť sa v softskills, získať skúse-
nosti, nové kontakty a oveľa viac. 
Vzdelávací projekt MMI je zameraný pre mladých, 

aktívnych študentov stredných a vysokých škôl,  ktorí 
si chcú zlepšiť svoje zručnosti v anglickom jazyku, 
v oblasti manažmentu a v oblasti komunikácie.
Taktiež sa naučíš pracovať v tíme, zlepšíš si prezen-
tačné schopnosti, odstrániš prípadný strach z vystu-
povania pred verejnosťou a spoznáš stážistov z rôz-
nych kútov Zeme. Dozvieš sa veľa zaujímavostí o ich 
krajine, kultúre a zvykoch. Vybuduj si priateľstvá, ďalej 
napreduj a spoznaj sám seba. Nemusíš cestovať a budeš 
mať kontakt s medzinárodným prostredím priamo na Slo-
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vensku. Na vlastnej koži si vyskúšaš veci z praxe, priamo 
prostredníctvom interaktívnych tréningov a praktických 
cvičení. 
Ani večery či víkendy nemusia ostať nevyužité. Ak budeš 
mať chuť, môžeš stážistom poukazovať zákutia Bra-
tislavy a jej okolia, ísť si s nimi zašportovať alebo ich 
zaviesť do svojich obľúbených podnikov. 
Možností je veľa, nechávame priestor tvojej fantázii. 
Do MMI projektu bude zapojených 26 stážistov a 300 
študentov. Tak neváhaj, buď jedným z nich a pridaj sa 
k nám. Garantujeme ti skvelú zábavu. Prihlás sa aj so 
svojím kamošom a zažite spolu skvelé leto. 
Veríme, že tieto 2 týždne budú pre teba nezabudnu-
teľné. 
Projekt bude prebiehať v 2 turnusoch, v júli a v auguste.
1. turnus sa uskutoční od 7. do 18. Júla 2014 
2. turnus od 28.júla do 8. augusta 2014
Šanca je tu pre teba, využi ju J

Simona Pacherová, AIESEC Bratislava

ROZHOVOR

red.
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§§§

PRÁVNIK 
RADÍ

§§§§

TÉMA: 
Ako napísať závet, 
aby bol platný 
Rozhodnúť o tom, kto a koľko dostane 

z vášho majetku po smrti, môžete ešte počas 
života, a to závetom. Ak totiž ešte počas života 
nespíšete závet, majetok sa rozdelí podľa záko-
na a je pravdepodobné, že dediť budú aj osoby, 
ktorým by ste najradšej neodkázali nič.

Dediť možno buď zo zákona alebo zo záve-
tu alebo kombináciou oboch týchto možností. 
Pri posudzovaní titulu dedenia má prednosť 
dedenie zo závetu. Ak poručiteľ nezanechá 
závet a nemá žiadnych dedičov, dedičstvo ako 
odúmrť pripadne štátu.

V prípade, ak sa poručiteľ rozhodne zanechať 
závet, zákon mu ustanovuje povinné základné 
náležitosti. Každý závet musí byť datovaný a pod-
písaný. Závet môže poručiteľ napísať vlastnou ru-
kou (holografný závet), alebo ho zriadiť v inej pí-
somnej forme za účasti dvoch svedkov (alografný 
závet), alebo vo forme notárskej zápisnice. Závet 
súčasne musí obsahovať výslovnú vôľu poručite-
ľa zriadiť závet, musí mať písomnú formu a musí 
obsahovať deň, mesiac a rok jeho vyhotovenia. 
Pri vlastnoručne napísanom závete je podmien-
kou jeho platnosti aj podpis poručiteľa. Ďalšou 
podmienkou, aby bol závet platný je rešpekto-
vanie tzv. neopomenuteľných dedičov. Neopo-
menuteľní dedičia sú poručiteľovi potomkovia, 
ktorým aj v závete musí byť stanovené dedičstvo 
vo výške najmenej ich podielu vyplývajúceho zo 
zákona – plnoletí potomkovia musia dostať z po-
ručiteľovho majetku minimálne jednu polovicu, 
ktorá by im pripadla podľa dedenia zo zákona 
a  neplnoletí potomkovia musia dostať minimál-
ne podiel z majetku poručiteľa, ktorý tvorí ich 
celý dedičský podiel zo zákona. Ak by toto závet-
ca v závete nerešpektoval, závet by bol v tejto 
časti neplatný. Na posúdenie, či ide o plnoletého 
alebo neplnoletého potomka, je rozhodujúci stav 
v čase poručiteľovej smrti, t.j. koľko rokov má 
potomok v čase poručiteľovej smrti a nie koľko 

rokov mal v čase, keď sa spisoval závet. Ak v zá-
vete nie sú podiely neopomenuteľných dedičov 
upravené v uvedenej výške, je v tejto časti závet 
neplatný. Ak by však poručiteľ zákonným spôso-
bom neopomenuteľného dediča vydedil, nemusí 
mu v závete odkazovať nič. 

Závet sa zruší neskorším platným závetom, 
ak popri ňom nemôže obstáť. Môže sa jednať 
napr. o situáciu, ak obidva závety sa týkajú toho 
istého predmetu dedičstva. Ak však úprava ma-
jetkových pomerov v obidvoch závetoch nekoli-
duje, zostávajú v platnosti obidva závety. Zruše-
nie závetu nastáva tiež odvolaním závetu, ktoré 
musí spĺňať formálne náležitosti potrebné pre 
závet, alebo samotným zničením listiny, na ktorej 
bol závet napísaný.

Ak poručiteľ nezanechal závet, nastupuje 
dedenie zo zákona. Dediť možno v štyroch de-
dičských skupinách, ktorým sa budeme venovať 
v nasledujúcom čísle. 

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností 
alebo ohľadom pomoci s právnym problémom 
ma neváhajte kontaktovať buď mailom na aki-
gazova@akigazova.sk alebo telefonicky na 0903 
655 135, rada Vám pomôžem.

JUDr. Jana Igazová, 
advokátka

Od 1.1.2014 sa zmenil prevádzkovateľ školskej jedál-
ne pri ZŠ s MŠ Česká.

Od 14.10.2013 prebieha rozvoz stravy do domácností našich 
seniorov. Avšak od januára 2014 má škola nového prevádz-
kovateľa školskej jedálne, takže sa nám troška zmenili pod-
mienky a kontakty.

Informácie o stravovaní:

•	 strava sa vydáva od pondelka do piatka, čase od 11:00 do 
11:30 hod.

•	 cena obeda je 2,80 EUR

•	 možný je výber z dvoch jedál: 

1) s mäsom 

2) bez mäsa (cestoviny, sladké ap.).

•	 druh jedla si vyberiete priamo v jedálni cez čip alebo pri 
osobnom odbere si vybrané jedlo nahlásite alebo pri od-
bere doma priložíte lístok k obedáru

Forma stravovania:

1) obed si vyzdvihnete osobne (váš rodinný príslušník, opat-
rovateľ ap.)

2) obed vám privezieme priamo do domu

Donáška do domu:

•	 donáška medzi 11:15 a 11:30 hod.

•	 zamestnanec MÚ odovzdá stravníkovi obed v jednom 
obedári a druhý, čistý obedár berie so sebou (obedáre 
musia byť podpísané)

•	 zamestnanec MÚ prinesie aj šek na zaplatenie

Odhlasovanie a prihlasovanie

•	 stravníci sa odhlasujú najneskôr v deň stravy do 8:00 hod. 
na t. č.: 0948 228 592 (ak vedia vopred, že niektorý deň sa 
nebudú stravovať, môžu dať zamestnancovi MÚ k čisté-
mu obedáru lístok s oznamom pre jedáleň)

•	 zo stravy sa môžete kedykoľvek trvalo odhlásiť

•	 na stravu sa môžete kedykoľvek prihlásiť

Platba:

vopred, okolo 20.-teho dňa v mesiaci

•	 šekom

•	 na účet

(vždy je potrebné doručiť potvrdenie o platbe)

Kto by sa chcel na stravu prihlásiť, môže tak urobiť aj bez nás. 
Stačí zatelefónovať pani vedúcej do jedálne – pani Šubínovej. 

Ak by ste chceli donášku do domu, vtedy je potrebné ohlásiť 
sa na MÚ Devín u pani sekretárky, pani Kurtovej alebo u pani 
Sanderson alebo mi napíšte na e-mail (cenka@devin.sk).

Želám si, aby ste boli so službou spokojní. 

Prajem vám DOBRÚ CHUŤ!

Elena Cenká

NOVÉ INFORMÁCIE – STRAVOVANIE SENIOROV
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P R E D A J  V S T U P E N I E K  www.mvc.sk 
Malokarpatské osvetové stredisko, Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, Modra  

☎ 033/643 34 89 

M a l o k a r p a t s k á  v í n n a  c e s t a®

2014
Viac ako 100  otvorených pivníc  od  Bratislavy až po Trnavu

23.V.
14,00- 21,00

24.V.
13,00- 21,00

VIII. 
ročník

Hlavný partner

Generálny partnerBratislavský
samosprávny

kraj

Trnavský
samosprávny

kraj

Partneri Mediálni partneri

O
ČK

O
VA

N
IE

 P
SO

V
 A

 M
A

ČI
EK

10
.5

.2
01

4,
 v

 so
bo

tu
 o

d 
13

:0
0  

do
 1

4:
00

 h
od

in
y 

pr
ed

 D
om

om
 k

ul
tú

ry
 v

 D
ev

ín
e



Uznesenie č. 205/2014
zo dňa 07.04.2014

Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných 
zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Margita 

Fuseková, Anna Schwarzová, Norbert Spót, RNDr. 
Ladislav Tolmáči PhD., JUDr. Eva Turečková ako 
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.

MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje
predĺženie doby prenájmu pozemkov u nájom-
cov: 
Por. č. Nájomca Č. 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

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vede-
nom 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 pred-
chádzajúcej 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 ná-
jomného
ukladá
starostke MČ Bratislava – Devín zabezpečiť 
uzavretie písomných nájomných zmlúv. Termín: 
do 30.04.2014.
Prítomní: 6, Za: 5, Proti: 1, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 206/2014
zo dňa 07.04.2014

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

MZ MČ 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 mater-
skej školy a dieťa školského zariadenia
Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 207/2014
zo dňa 07.04.2014

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

MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje
zmenu nájomcu a predĺženie doby prenájmu 
záhrady pre žiadateľa: Mgr. art. Lukáša Mjartana 
časť parc. č. 235 o výmere 230 m2, parc. č. 237/2 
o výmere 241 m2, parc. č. 237/3 o výmere 30 m2, 
ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vede-
nom 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 pred-
met nájmu napriek skončeniu dohodnutej doby 
nájmu podľa predchádzajúcej zmluvy o nájme, 
ale so súhlasom prenajímateľa, dohodli sa zm-
luvné 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 splátk-
ou nájomného 
ukladá starostke MČ Bratislava – Devín 
zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy. 
Termín: do 07.04.2014
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 208/2014
zo dňa 07.04.2014

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

MZ MČ 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 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 Bratisla-
va-Devín, katastrálne územie Devín, ako prípad 
hodný osobitého zreteľa, za nezmenených pod-
mienok, tak ako sú tieto uvedené v platnej ná-
jomnej zmluve
ukladá starostke MČ Bratislava – Devín 
zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy. 
Termín: do 07.04.2014
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 209/2014
zo dňa 07.04.2014

Návrh na prenájom parcely č. 1614  
o výmere 64 m2 pani Rajterovej  

ako prípad hodný osobitého zreteľa.

MZ MČ 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 ná-
jomného spätne za 2 roky dozadu.
ukladá starostke MČ Bratislava – Devín 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na prená-
jom záhrady s pani Rajterovou 
Termín: najneskôr do 30.04.2014
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 210/2014
zo dňa 07.04.2014

Petícia za premenovanie Námestia práce v Devíne  
na Námestie sv. Cyrila a Metoda

MZ MČ Bratislava-Devín po prerokovaní ma-
teriálu
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
Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 211/2014
zo dňa 07.04.2014

Návrh na zmenu nájomcu a predĺženie doby plat-
nosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. 

č. 1519/1 pre manželov Ing.Romana Kazičku  
a Ing. Jarmilu Kazičkovú. ako prípad hodný oso-
bitého 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

MZ MČ 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 mes-
to SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres 
Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne 
územie Devín, od 07.04.2014 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 pred-
chádzajúcej 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 ná-
jomného
ukladá starostke MČ Bratislava – Devín 
zabezpečiť uzavretie písomnej nájomnej zmluvy. 
Termín: do 30.04.2014
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0
 

Uznesenie č. 212/2014
zo dňa 07.04.2014

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 Ron-
nyho 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

MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje zmenu 
nájomcu v platnej nájomnej zmluve:
pôvodný nájomncovia - Danica Bittnerová a 
Božena Krížiková 
nový nájomcovia - Ronny Guenther a Anja 
Grosser
k pozemku parc. r. 29/6 o výmere 372 m2 a 
parc. č. 29/7 o výmere 52 m2, ktorá je zapísaná 
v katastri nehnuteľností vedenom Katastrál-
nym 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 ná-
jomná 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
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 213/2014
zo dňa 07.04.2014

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  
na krátkodobý prenájom voľných záhrad  

na dobu 5 rokov

MZ MČ Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krát-
kodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na 
dobu 5 rokov.
b) ž i a d a 
starostku, aby vyhlásila v termíne do 10 dní odo 
dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom 
uzávierky do 30.04.2014

o b c h o d n ú v e r e j n ú s ú ť a ž
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 
za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu nájomnej zmluvy bude 
prenájom záhrad
1.1 parc. č. 25 s výmerou 266 m2 
1.2 parc. č. 196 s výmerou 485 m2

1.3 parc. č. 257/1-diel č. 1 s výmerou 508 m2

1.4 parc. č. 257/1-diel č. 2 s výmerou 244 m2

1.5 parc.č 257/1-diel č. 3 s výmerou 349 m2

1.6 parc. č. 257/1-diel č. 4 s výmerou 226 m2

1.7 parc. č. 257/1-diel č. 5 s výmerou 108 m2

1.8 parc. č. 265-diel č. 1 s výmerou 42 m2

1.9 parc. č. 265-diel č. 2 s výmerou 304 m2

1.10 parc. č. 265-diel č. 3 s výmerou 346 m2

v k.ú. Devín, zapísané na LV č. 27, vo vlastníc-
tve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti 
Bratislava – Devín
1.11 parc. č. 29/3-diel č.1 s výmerou 370 m2

1.12 parc. č. 29/3-diel č. 2 s výmerou 573 m2

v k.ú. Devín, zapísané na evidenčnom liste č. 7, 
užívateľ hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej 
časti Bratislava – Devín
1.13 parc. č. 38/1-diel č. 1 s výmerou 304 m2

1.14 parc. č. 38/1-diel č. 2 s výmerou 370 m2

1.15 parc. č. 66 s výmerou 15 m2

1.16 parc. č. 67 s výmerou 335 m2

1.17 parc. č. 146 s výmerou 359 m2

1.18 parc. č. 157 s výmerou 337 m2

1.19 parc. č. 180 s výmerou 436 m2

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

1.21 parc. č. 1336/1-diel č. 2 s výmerou 380 m2

1.22 parc. č. 1336/1-diel č. 3 s výmerou 380 m2 
1.23 parc č. 1336/1-diel č. 4 s výmerou 380 m2

1.24 parc. č. 1336/1-diel č. 5 s výmerou 380 m2

1.25 parc. č. 1336/1-diel č. 6 s výmerou 446 m2

v k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, vo vlastníctve 
hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti 
Bratislava – Devín
2. Doba nájmu - do 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 ná-
jomného za prenájom nebytových priestorov a 
pozemkov zverených do správy Mestskej časti 
Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 
eur za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok
5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude 
víťazná. 
6. Ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú 
najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhrad-
zuje 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.
7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného 
návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 
vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur, a to v hoto-
vosti, v pokladni Miestneho úradu MČ Bratislava 
- Devín.
8. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca 
povinný do 30 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu 
podľa podmienok vyplývajúcich z podmienok 
súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zm-
luvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť ná-
jomnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka 
bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je 
oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 
alebo inej dispozície tretej osobe bez pred-
chádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú 
 verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
12. Starostka mestskej časti je poverená 

organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie or-
ganizáciu súťaže, alebo ochraňujúce záujmy MČ 
Bratislava – Devín.
c) m e n u j e 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v 
zložení: 1. člen Igor Prieložný, 2. člen Peter Dis-
tler, 3. člen Peter Vittek
d) ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
13. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke 
mestskej časti, 
14. po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 
uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.
Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 214/2014
zo dňa 07.04.2014

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

MZ MČ Bratislava-Devín žiada starostku 
mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubicu 
Kolkovú, aby požiadala mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zverenie pozemku parcelné číslo 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
Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
   

Uznesenie č. 215/2014
zo dňa 07.04.2014

Pomenovanie novovybudovaných ulíc v mestskej 
časti Bratislava-Devín - zmena návrhu uznesenia

MZ MČ 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
Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
  

Uznesenie č. 216/2014
zo dňa 07.04.2014

Poslanci mestskej časti Bratislava-Devín 
dôrazne odsudzujú konanie majiteľa psa p. Pac-
zelta, ktorý aj po niekoľkonásobnom upozorn-
ení naďalej nechal svojho psa voľne behať bez 
náhubku popri svojom aute, čím stále ohrozoval 
obyvateľov Devína a tak následne spôsobil 
usmrtenie psa rodiny Majerských. 
Poslanci žiadajú vyvodiť dôsledky v zmysle plat-
ného VZN 5/2008 ktoré upravuje podmienky 
držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Devín
Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0


