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Hovoriť chcem o sezó-
ne turistickej, u nás v Devíne. 
Viem – máme ju tu praktic-
ky celoročne, stačí keď je 
pekné počasie a vyjde slnko. 
Hlavný nápor turistov však 
máme od jari do jesene, čo 
znamená že o mesiac – dva 
tu budú znova. Davy najmä 
víkendových návštevníkov 

zo všetkých kútov sveta ktorí nás Devínčanov doslova 
zatlačia do svojich domovov, ktorí zablokujú ulice od-
stavenými autami a v spolupráci s nedisciplinovanými 
záhradkármi zanechajú po sebe kopy odpadu a pachuť 
nevôle z narušenia nášho inak pokojného devínskeho 
života. Sú to TURISTI – v blízkom i ďalekom svete 
vítaná to komodita, z ktorej často žijú celé regióny. 
Len u nás (nielen v Devíne) ich akosi nevieme zatiaľ 
„využiť“ a nasmerovať ich tak, aby neboli pre domá-
cich postrachom ale prínosom.

Od apríla do novembra 2011 pripravili naši ra-
kúski susedia podujatie, ktoré ku nám zrejme priláka 
ďalších návštevníkov. Oproti Devínu, na druhej stra-
ne Dunaja v Hainburgu, Petronell-Carnuntume, Bad 
Deutsch-Altenburgu, ale aj v blízkom zámku Schloss 
– Hof a v centre národného parku Dunajské luhy 
v neďalekom Orthe sa v tomto období koná Dol-
norakúska krajinská výstava 2011 na tému „Rímska 
krajina Römerland Carnuntum.

Udalosť mesiaca

Kto bol v januári na devínskej tancovačke, určite 
mi dá za pravdu, že to bola zábava „ako sa patrí“. 
Všetko bolo precízne pripravené: výreční moderátori, 
dospelí i deti ako tanečníci v prekrásnom folklórnom 
programe, úžasná goralská muzička, škola tanca, súťa-
že a samozrejme „supertombola“. Nie je sa čo čudo-
vať, že zabaviť sa až do rána prišli aj nie Devínčania. 
Dobré chýry sa šíria ďaleko! Práve uvažujem nad tým, 
či na budúci rok bude dosť lístkov?

Na záver ešte jedna veta, ktorú som započula na 
tancovačke: „ Tak to som ešte nevidela! Je tu super!“

rd

Príhovor redakcie

Milí čitatelia!
Ako ste si iste všimli, Devínčan zmenil svoj vzhľad. 

Je to preto, lebo som chcela, aby sa stal prehľadný 
a zaujímavý. Prehľadnosť spočíva v tom, že svoje 
obľúbené témy si nájdete vždy na rovnakom mieste. 
Zaujímavý sa vari stane tým, že vám poskytne množ-
stvo informácií o činnosti miestneho úradu, o práci 
jednotlivých poslancov a ich komisií, prostredníctvom 
nášho mestského poslanca budeme vedieť čo sa deje 
v „meste“ a tiež tým, že vzniknú nové rubriky. Veľmi 
si vážim, že moju ponuku, pravidelne prispievať svo-
jimi postrehmi a úvahami do nášho občasníka, prijal 
Mgs. Gavenda. Nová je tiež rubrika „Život okolo nás“, 
kde by som nechcela nechať bez povšimnutia veci 
a udalosti, ktoré práve prežívame a možno mnoho-
krát sa nám zdajú neriešiteľné, nepríjemné a možno 
pre niektorých „nepodstatné“. Vy, ktorí ste si obľúbili 
články od pani Rumanovskej o histórii Devína, ne-
budete sklamaní. Aj naďalej budú mať svoje miesto 
v novoodetom Devínčanovi. Ak Vás zaujíma zdravie, 
recepty, krížovka ... všetko tu nájdete.

Veľmi budem rada, ak vás naše články nenechajú 
ľahostajnými a informácie, ktoré vám ponúkneme vás 
obohatia a možno aj donútia k zamysleniu. Ak by ste 
mali potrebu reagovať, podeliť sa o zážitok, skúse-
nosť, alebo niečo pochváliť či naopak, neváhajte a na-
píšte do redakcie. Veď len pri spoločnej komunikácii 
možno sa niečo nové dozvedieť, alebo niečo zmeniť.

Takže: čítajte, píšte, mailujte!
Srdečne vás všetkých zdraví  

Elena Cenká, redaktor Devínčana

SKANSKA chce stavať!
čítajte na str. 2

Požehnanie, nie mágia
čítajte na str. 3

Psov mám veľmi rada
čítajte na str. 4

pokračovanie na str. 6



Prvé kroky na magistráte
 
Mestské zastupiteľstvo magistrátu Bratislavy 

malo doposiaľ dve oficiálne zasadania. Ustanovujúce 
bolo 21. decembra a prvé pracovné 27. januára. Roz-
behli sa práce v desiatich komisiách a čulé je i vzá-
jomné „oťukávanie sa“ poslancov.

Otázka Devína 
Z viacerých rozhovorov sa mi potvrdili dve zis-

tenia. Jednotlivým zástupcom mesta je známy prob-
lém v ktorom je momentálne Devín. Prakticky všetci 
o tom vedia, avšak reálnu situáciu do väčšej hĺbky 
nepoznajú. Druhé zistenie je to, že medzi mestskými 
zástupcami panuje ten názor, že Devín by mal z tejto 
šlamistiky vyliezť sám, keďže si ju i sám spôsobil a má 
vlastnú právnu subjektivitu.

Z týchto dôvodov sme sa po spoločnej dohode 
s pani starostkou rozhodli konať nasledovne. V prvom 
kole vytvoríme stručný, ale relevantný dokument, 
ktorý dáme v prvom rade pánovi primátorovi ako aj 
všetkým poslancom. V tomto dokumente zdôvodní-
me prečo sa Devín do nútenej správy dostal, pouká-
žeme na to čo mestská časť Devín doteraz podnikla 
a taktiež poukážeme na to, ako výrazne je Devín nú-
tenou správou paralyzovaný. Následne sa pokúsime 
cez priame rozhovory s pánom primátorom a členmi 
zastupiteľstva zaangažovať mesto do riešenia nášho 
problému. Je to beh na dlhé trate. Prvou fázou je na-
stolenie témy a objektívne informovanie.

 Dostavba zimného štadióna
Zo všetkých doposiaľ prerokovaných tém naj-

väčší ohlas, a zároveň tiež váhu mala téma dostav-
by Zimného štadióna. Jeho výstavba sa rozbehla bez 
zabezpečeného financovania a tak vznikol problém 
s jeho dokončením. Štát a ani SZĽH neprejavili ocho-
tu spolufinancovať vzniknutý rozdiel oproti pôvodnej 
kalkulácii. Ten predstavuje sumu približne 30 miliónov 
€ (necelá miliarda v korunách). Mesto momentálne 
takouto sumou nedisponuje, a na jej vyfinancovanie 
si musí zobrať pôžičku. Návrh bol prijatý, ja osob-
ne som však zaň nehlasoval. Celá situácia bola veľmi 
chúlostivá najmä z toho dôvodu, že šampionát – maj-
strovstvá sveta v ľadovom hokeji – je už vyslove-
ne predo dverami. Analýza toho, prečo takýto stav 
(chýbajúce peniaze tesne pred dokončením) vznikol, 
bola vylúčená práve z časového dôvodu. Osobne sa 
s takýmto vynakladaním a ďalším zadlžovaním mesta 
neviem stotožniť, preto som za návrh nehlasoval.

Zloženie zastupiteľstva
V neposlednom rade ponúkam čitateľom Devín-

čana pár základných informácii o súčasnom zastupi-
teľstve. 45 poslancov je volených zo 17 mestských 
častí. Najviac ich má Petržalka (11) a Ružinov (7). 
Rovnako ako Devín ma jedného zástupcu aj Devínska 
Nová Ves, Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Čuňovo, 
Jarovce a Rusovce.

 Podľa politickej príslušnosti boli vo voľbách 
najúspešnejší kandidáti SDKÚ – DS(11), KDH(8) 
a SMER(6). Hlavná časť práce poslanca prebieha 
v komisiách. Vzhľadom na ciele, ktoré som si stano-
vil bola pre mňa, ako zástupcu Devína, najvhodnejšia 
finančná komisia (Komisia finančnej stratégie, správy 
a podnikania s majetkom mesta ). Do tej som bol 
po vzájomnej dohode medzi jednotlivými zástupcami 
a klubmi zvolený. 

V každom vydaní DEVÍNČANa budem informo-
vať o najdôležitejšom dianí na magistráte. 

Ignác Kolek, poslanec MZ Bratislava
kolek@devin.sk

Drobný elektroodpad a vybité batérie môžete odniesť na úrad

V hale Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devín pribudol 
zelený kontajner E-box na zber použitých elektrozariadení a batérií.

Úrad sa zapojil do siete zberných miest spoločnosti Asekol, ktorá sa 
zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu. E-box je určený na zber 
drobných elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Do dolnej časti E-boxu 
je možné vhodiť staré alebo nefunkčné kalkulačky, klávesnice, žehličky, su-
šiče, varné kanvice, DVD a MP3 prehrávače, kamery, fotoaparáty, telefóny... 
Rozmery zariadení môžu byť maximálne 27x28 cm. Na vybité batérie a 
nefunkčné akumulátory je oddelená menšia horná časť E-boxu, nazvaná 
B-box. Do kontajneru nepatria žiarovky, žiarivky, ani CD a DVD nosiče.

Na úrad sa s uvedeným odpadom môžete vybrať počas bežných úrad-
ných dní (v pondelok od 9:00 do 17:00 a v stredu od 8:00 do 15:00, obe-
dová prestávka je od 12:00 do 13:00).

SKANSKA chce stavať!
Dňa 16. 2. 2011 prebehlo na miestnom úrade v Devíne rokovanie medzi zástupcami spoločnosti SKAN-

SKA SK a.s. a novým poslaneckým zborom spolu so starostkou. 
SKANSKA na úvod povedala známe, no pre Devínčanov a širokú verejnosť zarmucujúce fakty: majú 

právoplatne územné rozhodnutie pre 25 bytových domov a právoplatné stavebné povolenie na 13 bytových 
domov. A najmä oznámila zámer začať s výstavbou prvých štyroch bytoviek už v apríli tohto roku. Uviedla 
však, že je ochotná rokovať o „niektorých“ ústupkoch pre ďalšiu výstavbu, čo však bližšie nekonkretizovala. 
Zatiaľ jediným navrhovaným „kompromisom“ je plánovaná výstavba 290-tich bytových jednotiek pre približne 
725 obyvateľov /!!!/. 

K oznámenému zámeru novozvolení poslanci ako aj starostka zaujali jednoznačné stanovisko – nesú-
hlasia s výstavbou bytových domov v Devíne. Poslanci zdôraznili, že súčasťou ich volebného programu 
je harmonický rozvoj Devína a zachovanie jeho pôvodného vidieckeho charakteru. Apelovali na historické, 
kultúrne a prírodné hodnoty tejto jedinečnej lokality a žiadali prehodnotenie invazívneho zámeru, ktorý by 
znamenal začiatok konca pre ten Devín, ako ho všetci poznajú.... 

Starostka pripomenula, že povolenia získala SKANSKA za neštandardných okolností (územné rozhodnutie, 
vydal vtedajší spoločný stavebný úrad v DNV a podpísal starosta Paczelt, stavebné povolenie pre 13 štvorpodlažných 
bytových domov bolo vydané Krajským stavebým úradom, ktorý odobral nášmu stavebnému úradu v tomto prípade 
kompetencie na základe obvinenia z „nečinnosti“ a následne stavebné povolenie dňa 15.5. 2009 aj správoplatnil), 
stalo sa tak proti vôli Devínčanov a širokej verejnosti, vyjadrenej petíciou a viacerými demonštráciami. Proti 
právoplatným povoleniam je na druhej miske váh ochranné pásmo Národnej kultúnej pamiatky Devín a chrá-
nenej prírodnej rezervácie IV. stupňa, ktoré pokrývajú nezanedbateľnú časť územia plánovaného sídliska, ako 
aj nedoriešená doprava v širších súvislostiach. 

Na stretnutí sa nedospelo k žiadnemu záveru, ktorý by mohli akceptovať obe strany. SKANSKA oznámila, 
že sa o ďalšom postupe rozhodne a výsledok nám oznámi.

Dúfame, že pri rozhodovaní naozaj zváži celú situáciu a aj budúce nenapraviteľné škody, pod ktoré by sa 
„hrdo“ podpísala. Aby nedošlo k najhoršiemu, že Devín budeme musieť chrániť vlastným telom v živej reťazi...

Šarlota Mráziková

Parkovisko verejné či súkromné – pokračovanie z minulého roku                    

alebo             Komu prekáža verejne dostupné parkovisko?
V Devínčanovi z augusta 2010 (http://www.devin.sk/data/Download/devincan_7_8_web.pdf) som vás 

podrobne informovala o situácii okolo parkoviska. V závere som vyslovila presvedčenie, že spor okolo tohto 
územia bude pokračovať. Moja neblahá predpoveď sa žiaľ naplnila. Na vedomie sme dostali protest krajskej 
prokuratúry, voči rozhodnutiu magistrátu zaradiť parkovisko do siete miestnych komunikácií. Predmetné roz-
hodnutie primátora minulý rok konečne zadefinovalo stavbu (asfaltovú plochu pod hradom) ako miestnu, 
verejnú komunikáciu v zmysle cestného zákona. Toto rozhodnutie len „uzákonilo“ existujúci stav. Toto roz-
hodnutie však nezastavilo firmu ROXY s.r.o v snahách správať sa ako výlučný vlastník územia pod hradom 
– a výsledkom týchto snáh je momentálne v úvode spomenutý protest prokuratúry. Nového primátora som 
o vzniknutej situácii informovala krátko po komunálnych voľbách. Rovnako som aktuálne magistrát žiadala, aby 
protestu nevyhovel a hájil v tomto konaní verejný záujem, čo aj urobil. Všetky dokumenty týkajúce sa našej 
„Kauzy parkovisko“ si môžete prečítať na http://www.devin.sk/content/dolezite-dokumenty-a-temy-mc-devin 
. Čítanie je to zaujímavé, v proteste napríklad prokuratúra v závere listu žiada vypracovanie štúdie (samozrej-
me hradenej z verejných peňazí), ktorá by preukázala využívanie tejto komunikácie verejnosťou! Mali by sme 
platiť za konštatovanie chronicky známych faktov že sem napríklad dlhodobo premáva MHD, že je to parkovis-
ko pod národnou kultúrnou pamiatkou, že je to prakticky jediný prístup hradu, že sa tu konajú rôzne tradičné 
podujatia, že sem prichádza množstvo významných štátnych návštev?!....Aký význam by mala a koho záujem by 
takáto „štúdia“ hájila.... O ďalšom priebehu „Kauzy parkovisko“ vás budeme informovať.

Ľubica Kolková, starostka MČ BA Devín
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Požehnanie, nie mágia

Od prvých chvíľ prítomnosti v Devíne považu-
jem toto pestré spoločenstvo jeho obyvateľov, dejín 
i prírody za „laboratórium budúcnosti“. Jednou z jeho 
pozoru a obdivu hodných čŕt je návrat k tradíciám. 
Je to oveľa viac, než fungovanie nejakého folklórne-
ho spolku alebo umelé kriesenie dožívajúcich miest-
nych tradícií. Tradície, vyjadrené folklórom, umením 
i náboženskými zvykmi stelesňujú vnútorný svet do 
podoby krásy. Som rád, že veľmi prirodzene sa ujala 
aj dávna tradícia požehnávania domov. Samozrejme, 
ústne podanie spôsobí aj trochu šumov s nádychom 
magickosti, tak v krátkosti zhrniem o čo tu ide.

Zvyk požehnávať domy sa už stáročia spája s cir-
kevným sviatkom Troch kráľov, Zjavenia Pána (6. janu-
ár), možno preto, že bol spojený s folklórnymi zvykmi 
koledovania. No neviaže sa len naň. V podstate pri 
požehnávaní neide ani o folklór, ani o mágiu; hoci 
Troch kráľov, ktorých monogramy sa píšu na rámy 
dverí, nazýva Písmo „magoi“. A propo, monogram 
G+M+B spolu s daným rokom znamená aj tradičné 
mená troch kráľov, ktoré však Biblia neuvádza, teda 
Gašpar, Melichar a Baltazár. Vznikol skôr skomolením 
pôvodného latinského „Christus Mensionem Benedi-
cat“ (nech Boh žehná tento dom), keď v nemeckom 
prostredí „C“ nahradilo „G“ (Gott).

Biblickí mudrci, ktorí boli vedcami a kňazmi zá-
roveň, dokázali v skromnom obydlí a v jednoduchom 
dieťati rozpoznať a vidieť prisľúbeného Kráľa, padnúť 
pred ním na zem a odovzdať mu dary. Presne o to ide 
aj pri požehnávaní domov: rozpoznať ich a tých, čo 
v nich bývajú, ako miesto, kde sa odohrávajú aj du-
chovné dejiny. Objaviť za profánnym posvätné. Svojim 
postojom traja mudrci ukazujú aj to, že k veľkosti člo-
veka patrí aj vedieť uznať svoju malosť voči tomu, čo 
ho presahuje. Práve požehnaním sa bežná vec mení 
istým spôsobom na posvätnú. Veď veľkú časť nášho 
životného času a síl trávime doma, všetkým, čo ten-
to pobyt napĺňa: varenie a pranie, práca i odpočinok, 
vzájomné vzťahy. 

Obrad požehnania tvoria biblické myšlienky (na-
príklad slová žalmu: „Ak Pán nestavia dom, márne sa 
namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, na-
darmo bdejú jeho strážcovia“. V modlitbe požehnania 
sa hovorí: „Bože, tvoj syn sa stal človekom a priniesol 
nám spásu. Zhliadni na tento dom a udeľ mu svoje 
požehnanie. Vypočuj naše modlitby a daruj všetkým, 
čo v tomto dome bývajú, pokoj a radosť v Duchu 
Svätom, úspechy v ich podujatiach a ochranu pred 
všetkými nebezpečenstvami...“ Kadidlo, ktoré sa pri 
požehnaní používa, znamená podľa orientálnej tradí-
cie jednak konzervovanie, trvalosť, ako aj posvätenie 
a jeho dym modlitby, stúpajúce k Bohu. Ak niekto 
hovorí pri tom o pozitívnych energiách, tiež nie je 
ďaleko od pravdy, hoci kresťanstvo je založené skôr 
na vzťahu, z ktorého tieto energie vyplývajú.

A na dôvažok, som rád, že aj vďaka tohoročnému 
požehnávaniu som zas viac a zbližša spoznal aj obyva-
teľov Devína, s ktorými „plávame na jednej lodi“. 

Mons. Marián Gavenda

SOCIÁLNE VECI, BYTOVÁ OTÁZKA, ZDRAVOTNÍCTVO
Elena CENKÁ, cenka@devin.sk

Milí spoluobčania!
Teším sa, že vám môžem predstaviť kompletné zloženie členov sociálnej komisie. 
Sú nimi: Zuzana Bachoriková, Dana Cziková, Martin Kolka, Oľga Mikulášová a Soňa 
Zapletalová. Snažila som sa, aby v komisii boli zastúpené všetky generácie, čo pred-
pokladám, prinesie objektívny pohľad na riešenie budúcich úloh. 
Mali sme už prvé stretnutie, na ktorom sme si stanovili prioritné, ale i s pohľadom 
do budúcna, vzdialenejšie ciele, ktoré by komisia mala riešiť. Po niekoľkých rozho-
voroch s vami a s miestnym úradom sme usúdili, že treba začať riešiť stravovanie 
seniorov. Projekt by zabezpečil firmu, ktorá by stravu pripravila. Vy by ste mali dve 
možnosti: 1) odber osobne na určenom mieste, 2) rozvoz do domácností. Zatiaľ 
ešte nemáme k dispozícii konečnú informáciu o našom rozpočte, takže o výške finančnej podpory zo strany 
MÚ nemôžeme ešte premýšľať. Či sa projekt uskutoční, záleží len na vašom záujme. Preto som pripravila 
„NÁVRATKU“, ktorú v prípade záujmu o túto službu, prosím, vyplňte a obratom ju vhoďte do schránky „De-
vínčan“ (pri vchode do Domu kultúry Devín), alebo mi napíšte na moju e-mailovú adresu. O ďalších krokoch 
Vás budem včas informovať.

Teším sa na spoluprácu! Elena Cenká

NÁVRATKA

Mám záujem o odber stravy:   1. odber osobne                         
                                              2. rozvoz do domácnosti

v dňoch:        pondelok         utorok           streda           štvrtok          piatok          sobota           nedeľa

meno:........................................................................  priezvisko..........................................................................................

kontakt (adresa, tel. č., e-mail):  ........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

Bratislavským krajom povedie medzinárodná cyklotrasa dlhá 7000 km

Bratislavským samosprávnym krajom povedie medzinárodná cyklotrasa s názvom „cesta Železnej 
opony“, ktorá bude dlhá 7000 kilometrov. Začínať bude na nórsko-ruských hraniciach, pôjde po bývalej 
železnej opone cez celú Európu a končiť bude pri bulharsko-tureckých hraniciach. Cez slovenské územie 
povedie popri hraniciach s Rakúskom, pričom podstatná časť pôjde územím bratislavskej župy. 

Po vyhodnotení všetkých národných štúdii sa pristúpi k vlastnej realizácii, ktorá je plánovaná na roky 
2014 – 2020. Slovenská časť cyklotrasy EuroVelo 13 bude však hotová skôr, odhadovaný termín je rok 
2012. Náklady na vypracovanie štúdie zaplatí Európska cyklistická federácia, slovenská strana na vypraco-
vanie tejto štúdie dostala cca 20 000 €. 

Cesta Železnej opony bude začínať bude pri Barentsovom mori na nórsko-ruských hraniciach, pre-
chádzať po bývalej železnej opone cez celú Európu a končiť bude pri obci Carevo v Bulharsku, blízko 
bulharsko-tureckých hraníc. Bude patriť medzi najdlhšie medzinárodne cyklotrasy v Európe. Na Slovensko 
sa EuroVelo 13 dostane na hraničnom priechode Moravsky Svätý Ján/Hohenau, pôjde od severných hraníc 
katastrálneho územia obce Závod až pod Petržalku, kde sa vráti na rakúsku stranu cez hraničný priechod 
Jarovce/Kittsee. Celková dĺžka slovenskej časti EuroVelo 13 bude približne 80 km. 

Bratislavský samosprávny kraj má v súčasnosti na svojom území 683 kilometrov legálnych cyklotrás.
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INFORMATIZÁCIA, DOPRAVA, VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE 
A OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU
Bc. Igor Prieložný (prielozny@devin.sk)

Ako predseda komisie pre informatizáciu (e-gov), dopravu, verejnoprospešných 
prác a ochrany verejného poriadku by som rád touto formou oznámil, že som do 
komisie zvolil dvoch nových členov. Stali sa nimi Juraj Roller a Boris Duriš. Počet 
členov komisie ešte stále nie je kompletný a ďalší členovia budú pribúdať, keďže aj 
touto formou by som chcel apelovať na každého, kto by mal záujem a čas prispieť 
svojimi nápadmi, nech sa k nám pridá, nie je to žiaden exkluzívny klub vyvolených 
a prispieť môže ktokoľvek bez ohľadu na vek alebo vzdelanie. Náplň a ciele tejto 
komisie v podrobnosti rozpíšem v budúcom Devínčanovi, keďže komisie sú navzá-
jom poprepletané a preto je dôležité si tieto jednotlivé ciele rozumne porozdeľovať 
a taktiež ešte stále čakáme na definitívne informácie ohľadom rozpočtu, ktorý v konečnom dôsledku bude 
diktovať s akými financiami môžeme narábať.

Igor Prieložný
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život okolo nás
Psov mám veľmi rada 

Mala som v byte menších psíkov a po nasťaho-
vaní sa na Devín, pred 14-timi rokmi som si konečne 
splnila sen a zaobstarala som si veľkého psa – nemec-
kého ovčiaka. Samozrejme nastali rôzne nové, dovte-
dy pre mňa nepoznané situácie. Nebol to ten domáci 
maznáčik na gauči, ale veľký pes s prejavmi agresi-
vity, sily, atď. Bolo viac konfliktov, ale našťastie bez 
následkov. Od 6-tich mesiacov na verejnosti mal vždy 
kôs – náhubok. Už vtedy sa mi to neoplatilo, keď ho 
napadli dvaja rotvajleri bez koša, bez vôdzky. Navyše 
bol priviazaný o stĺp, takže sa vôbec nemohol brániť. 
Našťastie sa nič nestalo, takže som to neriešila.

Keď odišiel môj prvý vlčiak do neba, prišiel dru-
hý pes – toho mám teraz. Má jeden rok. Je podstatne 
divokejší ako ten prvý, má úplne inú povahu. Stalo 
sa mi, že mi utiekol za psom a v rámci hry chcel do-
kazovať svoju silu. Nič sa síce nestalo, ale nebolo to 
príjemné ani mne ani majiteľom druhých psov. Taktiež 
sa mi stalo, že pri prechádzke na vôdzke z ničoho nič 
chňapol malého chlapca za rukáv. Toto bol pre mňa 
úplný sok a odvtedy má môj pes opäť na prechadzke 
vždy náhubok, i keď je ešte šteňa .

Prečo sa tak o tom rozpisujem? Z jednoduchého 
dôvodu. Chcem varovať majiteľov všetkých väčších 
psov, najmä tých s agresívnejšou povahou (myslím, že 
všetci vieme o aké rasy ide...), aby chránili svoje oko-
lie – ľudí aj psov a mali psov vždy uviazaných. A pokiaľ 
nie, tak aby ich pes mal vždy náhubok. 

Horšie je, keď sa stane to, čo mne. Nedávno, pri 
prechádzke, kedy som mala psa na vôdzke a mal aj ná-
hubo, ho napadol pitbul. Mňa zhodili na zem. Majiteľ 
pitbula s priateľmi sa veselo prizeral a ani nezakročil. 
Môj pes ma dokúsanú nohu, udretý cely bok, ja mám 
rozbité koleno a modrinu cez celé lýtko. Psovi sa rana 
zapálila, dostal horúčku, takže som musela chodiť na 
injekcie, potom antibiotiká. Stálo ma to 70 € a majiteľ 
psa nebol ochotný so mnou ani hovoriť – a to som 
len potrebovala vedieť, či ma psa zaočkovaného. No 
aj tak sa dá... Horšie je, že je to neriešiteľné. Keď sa 
aj také niečo stane, nemáte šancu to tomu človekovi 
dokázať. Keď aj zavoláte policajtov, on môže pokojne 
odísť a tiež nemôžete nič dokázať. 

Mimochodom, toho pána s pitbulom stále vidím 
na prechadzke – pes navoľno a bez náhubku. Zrejme 
mu to raz nestačilo. Hlavne, že jeho psovi sa nič ne-
stalo. Zďaleka ale nie je jediný. Preto prosím všetkých 
Devínčanov, pokiaľ je veľký pes na voľno, nech má 
aspoň ten náhubok.

Ďakujem, Katarína

VýSTAVBA A žIVOTNÉ PROSTREDIE
Ing. arch. Šarlota Mráziková (mrazikova@devin.sk) 

Popoluška si oblieka nové šaty

Možno je to naozaj ako z rozprávky a dúfam, že ako v každej rozprávke, aj tu 
bude dobrý koniec – dobro, krása a zdravý rozum zvíťazia.

Reč je o našej hasičskej zbrojnici – našej popoluške, schátralej, zatečenej, roz-
padávajúcej sa – a to priamo v centre našej mestskej časti. Po peripetiách, či vôbec 
a ako ju opravovať, poslanci za účasti našich hasičov ešte minulý rok rozhodli: je 
treba urýchlene riešiť jej havarijný stav.

PODNIKANIE, OBCHOD, SLUžBY A CESTOVNý RUCH
Ing. Peter Distler (distler@devin.sk)

Tak sme sa našli. Po niekoľkých telefonátoch, stretnutiach, rozhovoroch i od-
mietnutiach nakoniec ochota, chuť a dôvera zvíťazili. Na naše prvé stretnutie 
10.2. (vlastne zoznamovací večierok) prišli všetci: Blanka Zigmundová (dispe-
čerka), Kristína Roller (projektová manažérka), Peter Halász (obchodný mana-
žér), František Kolek (konateľ). Musím iba pokarhať Petra Distlera, ktorý jediný 
meškal.

Diskusia začala pozvoľna, keďže z predchádzajúceho volebného obdobia 
nebolo na čo nadviazať. Ale nevzdali sme sa a postupne lúštili tajničku s názvom 
podnikanie a turistický ruch. Po hodinovej debate (keď už dochádzalo občer-
stvenie) sme sa zhodli na nasledovných cieľoch komisie:

– ponúknuť podnikateľské podmienky na doplnenie občianskej vybave-
nosti obce

– zlepšiť podnikateľské prostredie pre miestnych podnikateľov
– obnoviť rokovania o prepojení cyklotrasy z Bratislavy 
– podporiť profesijné a záujmové spolky pôsobiace v obci
Záver rokovania bol úžasný. Každý sa chopil zodpovednosti za jeden cieľ (ktorý mu bol srdcu blízky) 

a stanovili sme si prvé úlohy. Ich splnenie a možno i nečakané odhalenia zverejníme nabudúce ...
Peter Distler

Popoluška si nasadila parádny klobúk a chystá si 
obliecť nové šaty, aby sa ukázala v celej svojej kráse. 
Ožíva tak staronová dominanta označujúca centrum, 
orientačný bod. Šušká sa, že oprava zbrojnice bol 
dobrý krok, že už teraz začina byť pekná.

No treba povedať aj zopár dôležitých faktov, aký 
bol ten havarijný stav a že to nebolo také jednoduché. 
Napríklad len plochá strecha, ktorá bola v minulosti 
proti zatekaniu viackrát zaplátaná asfaltom a lepenka-
mi, niesla na prefabrikovanom strope miestami až 50 
cm škváry, ktorá sa na streche správala ako špongia 
a bola zdrojom neustáleho ďalšieho zatekania. Pre-
fabrikovaný strop s odpadajúcou atikou bolo treba 
spevňovať. Múry v nárožiach praskali, sadali. Slabé, 
miestami až žiadne základy boli podmáčané od daž-
ďov z deravých žlabov. Pozatekaná veža s opadnutou 
omietkou, nasiahnuté tvárnice, no hrôza...

O havarijnom stave elektroinštalácie, nefunkčom 
kúrení, (ne)odkanalizovaní netreba radšej ani hovo-
riť. Vo dvore boli technológie spoločnosti ORAN-
GE umiestné v dvoch plechových kontajneroch 
veľkosťou porovnateľných s „UNIMO-bunkami“. 

Podarilo sa nám spoločnosť Orange presvedčiť, aby 
investovala do výmeny týchto zariadení a nahradila 
ich novými – modernými, ktoré zaberajú len jednu 
malú vnútornú miestnosť, čím sa dvor uvoľní pre na-
šich hasičov. Taktiež nové antény na vežičke sú menšie 
a kompaktnejšie.

Ale ako v každej dobrej rozprávke je treba bo-
jovať aj s nepriateľmi, v našom prípade to bola dlhá 
a tuhá zima, takže práce na stavbe nemohli napredo-
vať celkom podľa plánu. Problematickú plochú stre-
chu nahradila „normálna strecha“ – sedlová. Vzniklo 
podkrovie, ktoré je zatiaľ úplne prázdne („hrubá 
stavba“), nakoľko cieľom bolo len riešiť havarijný stav 
budovy a najmä jej zastrešenia. Ale vznikol tu nao-
zaj pekný priestor pre perspektívne využitie, keď sa 
nájdu peniaze a možnosti na jeho dobudovanie.

Ale nepriateľom našich hasičov a nás všetkých 
nie je len zima. Našiel sa dobrák, ktorý podal podnet 
na krajský stavebný úrad a na okresnú prokuratúru, 
že tu vzniká „čierna stavba“. Pritom všetky informácie 
o predchádzajúcom stave, hroziacej pokute voči Deví-
nu kvôli havarijnému stavu zbrojnice, ako aj uznesenie 
zastupiteľstva o riešení tohto stavu boli všeobecne 
známe a aj zverejnené v Devínčanovi. Všetkým, čo si 
žiadali akékoľvek informácie podľa zákona 211/2000 
Z.z., boli tieto promptne poskytnuté. Samozrejme, 
následné kontroly len zdržali ďalšie práce.

Na záver chcem len dúfať, že sa to celé naozaj 
skončí ako v rozprávke – dobrým koncom. Že cen-
trum Devína so svojimi štyrmi ruinami (bývalá sa-
moobsluha, „Zelený dom“, hasičiareň, kolkáreň) pre-
stane konkurovať ruinám devínskeho hradu a začne 
pomaly naozaj vyzerať ako Centrum. A že naši hasiči 
a možno nielen oni, konečne budú mať vyhovujúci 
priestor pre svoju činnosť. 

Šarlota Mraziková
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život okolo nás
Mestská polícia upozorňuje

Na základe množiacich sa podnetov od občanov 
mestskej časti Devín, som nútený dať touto formou 
do pozornosti určité práva a povinnosti súvisiace 
s chovom a vedením psou na verejných priestran-
stvách.

Podmienky držania a vedenia psov upravuje Zá-
kon č. 282/2002 so zmenou č. 102/2010 Zbierky zá-
konnou s účinnosťou od 1. apríla 2010. Tento zákon 
okrem iného vymedzuje pojmy ako:  Voľný pohyb 
psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného 
priestoru. Nebezpečný pes – je každý pes, ktorý 
pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný.

Vodiť psa môže len osoba, ktorá ja fyzicky 
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej 
situácii, pritom je povinná predchádzať tomu, aby pes 
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 
zvieratá.

Vodiť nebezpečného psa môže len osoba, 
ktorá ja plne spôsobilá na právne úkony. Na verej-
nom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasa-
dený náhubok. Ak príde k akémukoľvek napadnutiu 
alebo pohryzeniu psom podľa §4 tohto zákona je dr-
žiteľ psa a ten kto psa vedie, povinný oznámiť svoje 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa 
psa osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný 
túto skutočnosť, že pes napadol alebo pohrýzol člo-
veka oznámiť mestskej časti, kde je pes evidovaný.

Ak príde k nepríjemným incidentom súvisiacich 
so psom okamžite kontaktujte Mestskú políciu Bra-
tislava na tel. čísle 159, respektíve miestne prísluš-
ného mestského policajta Ing. Vlastimila Gajdúšeka:  
0902 921 196. Na záver dávam do pozornosti prie-
stupky podľa §7 Zákona 282/2002 Z.z. v znení ne-
skorších noviel.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa respektíve ten 
čo vedie psa ak: 

– neprihlási psa do evidencie obce, alebo ne-
oznámi potrebné zmeny údajov súvisiace 
s evidenciou psa.

– umožní, aby psa viedla osoba, ktorá na to 
nespĺňa potrebné podmienky. 

– neohlási, že pes pohrýzol človeka alebo iné 
zviera. 

– neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu 
evidenčnej známky. 

– nezabráni voľnému pohybu psa okrem 
priestorov na to určených. 

– neohlási svoje meno, priezvisko a adresu tr-
valého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 
pohrýzol alebo napadol.

– nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera 
alebo nezabráni inému spôsobu spôsobu ich 
ohrozovania psom.

– neohlási, že pes pohrýzol človeka.
– nepreukáže známkou totožnosť psa.
– nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo 

zákaz voľného pohybu psa.
– neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými 

pes znečistil verejné priestranstvo.
Za niektoré uvedené priestupky možno uložiť 

pokutu do 165 Eur a ostatné možno riešiť pokutou 
do 65 Eur.

Treba si jednoznačne uvedomiť, že za psa je vždy 
zodpovedný držiteľ psa alebo osoba, ktorá vedie psa 
alebo nad psom vykonáva dohľad.

Zapísal: st, str. Ing. Gajdúšek  
okrskár Devína

KULTÚRA, ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE
Ing. Pavol Murín (murin@devin.sk) 

Milí kultúry a zábavychtiví Devínčania !

Novosformovaná Kultúrna komisia má za sebou už svoje prvé zasadnutie 
a svetlo sveta uzrel plán podujatí na rok 2011. Na predsedníckom poste som 
Olinku Mikulášovú vystriedal ja – ako sa na novozvoleného poslanca patrí a naše 
rady sme rozšírili aj o Vlada Cenkého, Ajku Mrázovú či Alicu Dostálovú. Do no-
vého roka sme s kultúrou vykročili viac ako úspešne, za sebou máme Devínsku 
folklórnu tancovačku, ktorá predčila všetky, aj tie najsmelšie očakávania. 

Takže neváhajte a už teraz si tieto dôležité devínske dátumy poznačte a za-
rezervujte vo vašich kalendároch ! 

VYČISTIME SPOLU DEVÍN!
V sobotu, dňa 26. marca 2011, sa opäť po roku uskutoční brigáda,  

ktorú organizuje Miestny úrad Bratislava – Devín. 
Príďte sa zapojiť do zbierania odpadkov okolo Devína – popri Morave, Dunaji a na okraji lesa Kobyly.  

Zraz bude o 9:00 hod. pred Domom kultúry.  Prosím, prineste si vlastné rukavice.

17. 4. – Kvetná nedeľa / Dom Kultúry
Veľkonočné tvorivé dielne pre deti aj rodičov, 
výstava ručných prác 

30.4. sobota
Stavanie mája / námestie pred Domom Kultúry                     

máj / termín bude upresnný podľa počasia
Deň devínskych záhrad  
5. ročník prehliadky devínskych záhrad pre verejnosť

27.5. piatok
Deň detí  / záhrada pri Devínskej fare
súťaže a zábava pre deti aj rodičov

26.6. nedeľa
Devínske hody a Devínsky strapec  / Námestie 
pred Domom Kultúry
tradičná zábava, kultúrny program, občerstvenie 
prestížna súťaž Spolku vinárov a vinohradníkov 
spojená s ochutnávkou 

5.7. utorok
Pramene života – cyrilometodská púť 
v Devíne / Kostol Sv. Kríža, Devín
organizuje devínska farnosť

17.9. sobota
Devínske vinobranie / Námestie pred Domom 
Kultúry
tradičná zábava,  kultúrny program, občerstvenie, 
ochutnávka vín 
spoluorganizuje Spolok vinárov a vinohradníkov 
Devína               

1.10. sobota
Devínska šarkaniáda / Areál hradu Devín
súťaž o najdokonalejších šarkanov v rôznych  viac 
aj menej vážnych kategóriách, kultúrny program, 
občerstvenie

16.10. nedeľa 
Jesenné tvorivé dielne – zdobenie tekvíc / 
Námestie a Dom Kultúry     
október / termín bude upresnený
Výlet loďou pre jubilantov   

1.11. utorok  
Pietna spomienka na obete Dunaja / Nábrežie

27.11.  nedeľa 
Devínsky peceň / Dom Kultúry 
súťaž o najchutnejší doma upečený  
chlebík-slané pečivo-koláče
sprievodný program, výstava ručných prác    
zasvietenie vianočného stromčeka                                    

29.11. utorok
Predvianočné posedenie seniorov / Dom 
Kultúry                                                                                                   

4.12. nedeľa
Mikuláš   /  Dom Kultúry
program pre deti    

december / termín bude upresnený
Detský vianočný program / Dom Kultúry

Tešíme sa Vás!
Kultúrna komisia

Bunkre pri rieke Morava budú po revitalizácii slúžiť cykloturistom

O využití siedmich vojenských bunkroch pre zatraktívnenie lokality popri Moravskej cyklotrase rokoval minister 
obrany Ľubomír Galko s predsedom BSK Pavlom Frešom. Hovorili aj o možnom prevode týchto historických stálych 
ťažkých a ľahkých opevnení, ktoré boli vybudované pozdĺž štátnych hraníc v rokoch 1938 až 1939. 

„Sedem vybraných bunkrov chceme cez eurofondy revitalizovať a zatraktívniť 52-km územie pre cyklistov 
popri rieke Morava,“ povedal župan Frešo. Ako ďalej uviedol, ide o projekt za 750 000 eur, z toho by BSK hradil päť 
percent. Podľa Freša sú v kraji tri veľké smery, kde sa dá robiť rodinná cykloturistika – po ľavej a pravej strane Dunaja 
a tretia by mala viesť popri rieke Morava. 

Galko pokladá nápad za veľmi dobré riešenie. „Zbaviť sa nepotrebného majetku a tým aj šetriť peniaze da-
ňových poplatníkov s vedomím, že majetok bude využitý pre účely, ktoré podporujú šport a zdravý vývoj ľudí, 
je jednoznačne dobrá správa,“ uviedol. 

Ďalším problémom, ktorý Frešo s ministrom riešil, bolo sprístupnenie pozemkov vojenského útvaru Záhorie pre 
cyklistov. Minister uviedol, že spraví všetko pre to, aby sa oba nápady splnili. „Už pred určitým časom sme deklarovali, 
že vydávanie povolení na vstup do vojenských obvodov pokladáme za šikanovanie ľudí,“ uviedol. Do vojenského 
útvaru Záhorie už bolo podľa Galka vydaných viac ako 14-tisíc povolení a minister je presvedčený, že tam môže vstúpiť 
ktokoľvek. „Ukazuje sa, že dobrá spolupráca medzi krajom a rezortom obrany je možná a budem veľmi rád, keď 
prví cyklisti vyjdú na svoju prvú cyklistickú dráhu vo vojenskom obvode Záhorie,“ doplnil Galko. 
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MENÁ SPOJENÉ  
S HISTÓRIOU DEVÍNA

MENO – PIŠTELKA

Ján Pištelka patril medzi zakladajúcich členov 
dobrovoľného hasičského spolku v Devíne v r. 1879. 
V tomto roku mal hasičský spolok 76 zakladajúcich 
a podporujúcich členov. Činných členov bolo 40. 

V r. 1880 sa Ján Pištelka stal veliteľom tohto no-
vozaloženého dobrovoľného hasičského spolku, kto-
rý vznikol z nutnej potreby po zániku protipožiarnej 
ochrany, ktorá bola súčasťou devínskych cechov do 
r. 1872. Stále pretrvávajúce nebezpečenstvo požiarov 
si vznik dobrovoľného hasičského spolku priam vy-
žiadalo.

V tomto čase podľa štatistických výkazov hasič-
ských spolkov mal Devín k dispozícii 1 striekačku, 20 
hadíc a 3 jednoduché rebríky. 

V r. 1880 boli v Devíne 3 požiare. Členovia hasič-
ského spolku vykonali 18 cvičení.

Ján Pištelka, hrnčiarský majster sa postaral aj 
o dobrý chýr devínského hrnčiarstva. V 18. storočí 
mali hrnčiari svoj cech. Zaznamenané bolo v zápise 
z kanoníckej vizitácie z r. 1781, že sa konala spieva-
ná cechová omša na sviatok sv. Floriána. V rokoch 
1720-1748 sa vo farskej matrike vyskytuje viac mien 
devínských hrnčiarov napr.: Juraj Kapler, Magdaléna 
Berhoffrová, Michal Pruner, Markéta Helzlová, Ján 
Glos, Matúš Wagner, Ondrej Wagner, Ján Bissenbeck, 
Ján Spangler. Hrnčiarskych majstrov nebolo veľa, však 
každý mal niekoľko tovarišov. Zaznamenané je, že 
jeden majster vyrobil ročne až 70 000 – 80 000 ná-
dob. Hrnčiarske výrobky rozvážali po Dunaji devínski 
lodníci.

Zánik hrnčiarskeho remesla v Devíne sa datuje 
do roku 1908. Žiaľ všetky písomné aj hmotné ce-
chové pamiatky sa stratili. Medzi posledných hrn-
čiarskych majstrov patrili Rohrich, Weiss, Neubauer 
a Pištelka.

František Pištelka bol narukovaný v I. sv. voj-
ne. Z vojny sa šťastne do Devína vrátili iba dvaja 
Ján Gratzer a František Pištelka. František Pištelka 
prevádzkoval hostinec v Devíne na Malinovského ul. 
č. 11 (pred II. sv. vojnou).Táto ulica bola pre duplicitu 
s Bratislavou v r. 1950 premenovaná na Konevovu, 
dnes je to Kozičova. Hostinec sa nachádzal v budove 
dnešného vydavateľstva Lúč. Citujem zo Zoznamu 
konfiškovaných živností a domov z r. 1947: 

„Dekrétom prezidenta republiky č. 108/1945 
z 25.10.1945 týkajúceho sa konfiškácii majetku ktorý 
vlastnili nepriatelia českého a slovenského národa je 
uvedené v zozname konfiškovaných živností, licencií 
a domov uvedené pod č. 69596/IX/3-47 odňatie kon-
cesie pre hostinskú a výčapnícku činnosť p. Františ-
kovi Pištelkovi.“ 

Holičstvo pana Pištelku v čase jeho prevádzkovania 

Čím sa asi previnil, keď ešte dnes Devínčania 
spomínajú na pekné zábavy a rôzne oslavy, ktoré sa 
konali v ním vedenom pohostinstve?

August Pištelka bol tiež živnostníkom v Deví-
ne prevádzkoval živnosť holičskú a kadernícku v De-
víne na č. 167 a mal licenciu na hostinskú a výčapnícku 
činnosť na č. 299, ktoré sa nachádzalo pod hradom 
niekde v priestore dnešnej Slovienskej ulice. Tak 
ako František Pištelka, aj on prišiel o svoje činnosti 
rozhodnutím, ktoré som citovala u Františka pod č. 
69594/ IX/ 3-47-konfiškát holičstva 69595/ IX /3-47 
-„- pohostinstva

Hedviga Pištelková prevádzkovala v Devíne 
obchod s potravinami a mliečnymi výrobkami (žiaľ 
adresa obchodu je neznáma). Aj ona prišla o svoj ob-
chod rozhodnutím o konfiškácii pod č. 6959/IX/ 3-47. 
Predpokladám, že Hedviga bola manželkou Augustína 
Pištelku. 

Devínsky cintorín sa stal miestom posledného 
odpočinku Augusta Pištelku. Je to dvojhrob v odd . 
IV č. hrob. miesta 137 138. V odd. II sa nachádza tiež 
dvojhrob s menom Pištelka Cecília. 

Z uvedených skutočností tykajúcich sa rodu 
Pištelkovcov môžeme konštatovať, že sa starali o po-
treby Devínčanov ako živnostníci a koncesionári. 
Nebola im cudzia ani služba verejnosti, čo dokazuje 
činnosť v Dobrovoľnom hasičskom spolku. 

Dovoľujem si zopakovať svoju prosbu o ozná-
menie akejkoľvek informácie v spojitosti s menom 
RANDL a PIŠTELKA do knižnice v Devíne. 

Pavlína Rumanovská

 Všimli sme si, že už aj v Devíne máme 
kvetinárstvo. Na Brigádnickej ulici, u pani 
Cellerovej, si môžeme vybrať z prekrás-
nych kvetinových dekorácií určených na 
oslavy, svadby a iné slávnostné príležitos-
ti. Tieto vkusne upravené rastlinky ukryté 
v spleti nežných ozdôbok ste mali mož-
nosť vyhrať aj v tombole na devinskej 
tancovačke. Krása.

Elena

Minulý rok, na vinobraní, sa uskutočnila 
pri guláši dobrovoľná zbierka na rešta-
urovanie školských lavíc, ktoré sa našli 
v podkroví MŠ a pravdepodobne pochá-
dzajú ešte z čias prvej slovenskej ško-
ly. Prešlo niekoľko mesiacov a z dielne 
pána stolára Dudu vyšli vynovené lavice. 
Pozrieť si ich môžete na prízemí MÚ 
Devín. Dá sa v nich posedieť a príjemne 
zaspomínať na školské časy.

rd 

dokončenie zo str.1

V snahe prilákať na túto výstavu nielen Bratislav-
čanov ale aj (cyklo)turistov, ktorí sa spravidla zastavu-
jú aj na Devíne, vytvorila dolnorakúska vláda pracovnú 
skupinu, ktorá okrem iného rieši lodnú prepravu turistov 
medzi Devínom, Hainburgom a Stopfenreuthom. Aké 
budú podmienky tejto prepravy zatiaľ nevieme. S veľ-
kou pravdepodobnosťou však možno tvrdiť, že lodička 
spájajúca Devín s Hainburgom počas Dolnorakúskej 
krajinskej výstavy 2011 premávať bude. A vďaka nej 
môžeme rovnako predpokladať, že nám v tohtoročnej 
sezóne turistov pribudne aj na našej strane. Budú pre 
nás opäť len „problémom“?

Iste ste si všimli, že sa ponuka v Devíne tak pre-
potrebných služieb síce pomaly, ale predsa len rozširuje. 
Pribudli nám vinárničky s ríbezlákom, bufet kde aj varia, 
kozmetiky, záhradníctvo, kvetinárstvo, príjemne sa dá od-
dýchnuť na unikátnych stoličkách na našom vynovenom 
námestí, kto chce, má kde cvičiť... Všetky tieto aktivity 
majú spoločného menovateľa – vás, aktívnych Devínčanov. 
Možnosti miestneho úradu a nášho zastupiteľstva pod-
poriť vaše ďalšie aktivity pri rozširovaní ponuky služieb 
nie sú veľké. Obohraná, no žiaľ stále aktuálna pesnička 
o nútenej správe nám neskutočne zväzuje ruky. Napriek 
tomu pomáhať chceme. Ako, o tom sa musíme poroz-
právať. Spolu s novozriadenou podnikateľskou komisiou 
pripravujeme stretnutie s podnikateľmi, ktorí podnikajú, 
alebo sa na území Devína podnikať chystajú. O termíne 
jeho konania vás budeme včas informovať a verím, že sa 
stretneme v hojnom počte. Sezóna totiž klope na dvere 
priatelia. Neprespime ju. Teším sa na vaše podnety.

Ľubica Kolková, starostka@devin.sk

VOĽBY V DEVÍNE – SPOMIENKY
– čítajte nabudúce – 

Dom pana Pištelku dnes
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strukoviny pre zdravie

Strukoviny sú obľúbené vo všetkých svetových 
kuchyniach. Na našich tanieroch by sa mali obja-
vovať aspoň dvakrát do týždňa. Obsahujú viaceré 
zložky, ktoré mnohí z nás nekonzumujú v dostatoč-
nom množstve.Vďaka bohatému obsahu dôležitých 
živín môžu nahrádzať i pokrmy z mäsa.

Strukoviny obsahujú:
- nerozpustnú i rozpustnú vlákninu: prvá po-

vzbudzuje črevný pohyb a pomáha tak proti 
zápche, znižuje pravdepodobne riziko rakoviny 
hrubého čreva a konečníka, druhá sa spája so 
znižovaním hladiny cholesterolu a tým aj so 
znižovaním rizika srdcových ochorení a moz-
gových príhod 

-  škroby: trávia sa i vstrebávajú pomaly, umož-
ňujú rovnomerné uvoľňovanie glukózy do krvi, 
čo je veľmi dôležité u diabetikov, ktorým to po-
máha udržiavať stále hodnoty hladiny cukru.

- najviac „dobrého“ tuku (tzv. nenasýtené mast-
né kyseliny)

 -  minerálne látky (horčík, draslík, vápnik, žele-
zo, meď. zinok, fosfor) a komplex vitamínov B 
(okrem vitamínu B12), vitamín E v sóji. 

- bielkoviny: obsahujú ich najviac zo všetkých 
zdrojov rastlinných potravín

 •  Hrach patrí medzi strukoviny s vysokou výživo-
vou hodnotou, najmä pre vysoký obsah bielkovín. 

•  Cícer – táto strukovina je bohatá na vápnik, žele-
zo, a je preto veľmi vhodná pre deti, tehotné ženy 
a vegetariánov. Cícer má vysoký obsah vlákniny 
a hneď po sóji najvyšší obsah vitamínu A. 

•  Fazuľa – jedna šálka varenej fazule denne dokáže 
znížiť koncentráciu škodlivého LDL cholestero-
lu, stabilizovať inzulín a krvný cukor, znížiť krvný 
tlak, postarať sa zároveň o pravidelný odchod 
stolice, aktivizovať tráviaci trakt tak, že nedôjde 
ku vzniku žalúdočných a črevných problémov. 

•  Šošovica – odborníci na výživu odporúčajú 
konzumovať šošovicu, ak potrebujeme znížiť 
hladinu cholesterolu v krvi alebo ak chceme 
predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam. 
Šošovica je bohatým zdrojom vápnika, železa, 
selénu, fosforu, zinku, vitamínov B1, B2, B6. Zo 
všetkých strukovín je šošovica najbohatšia na 
bielkoviny a obsahuje najmenej tukov. V kom-
binácii s ryžou dodáva telu plnohodnotné biel-
koviny. Obsahuje vlákninu, ktorá podporuje 
činnosť čriev a pomáha pri zápche. 

...ako ich správne pripravovať
S výnimkou šošovice a lúpaného hrachu je po-

trebné sušené strukoviny pred varením na niekoľko 
hodín namočiť „na noc“ do vody. Pri príliš dlhom 
namáčaní však nastávajú nadmerné straty vitamínov 
a minerálnych látok vyplavením. Doba namáčania 
strukovín nie je jednotná: zelená sója asi 6 hodín a fa-
zuľa, hrach, cícer či žltá sója 10-12 hodín. Solíme ich 
až po skončení varu, alebo pred dokončením prípra-
vy, pretože soľ by dobu varu predĺžila.

...ako ich podávať 
Väčšina strukovín by sa mala podávať spoločne 

s rastlinnou potravou a obilninami, napr. ryžou alebo 
celozrnným chlebom. Z hľadiska aminokyselinovej 
skladby majú všetky strukoviny vysoký obsah lyzínu 
ale veľmi málo metioninu. Presne naopak ako obil-
niny. Preto je vhodné kombinovať strukoviny s obil-
ninami a tak dosiahnuť ideálnu skladbu bielkovín. Je 
málo známe, že za ideálnu je považovaná práve kom-
binácia strukovín a obilnín (šošovica s ryžou, hrach 
a krúpy a pod.).

Veľa zdravia!    rd

Ako zistíte, že vonku je zima? (tajnička)

15  minút príprava                                                                                     45  minút tepelná úprava

Ponúkam vám domáci  devínsky recept na výbornú fazuľovú polievku, ktorú varievali naše babičky a pra-
babičky v časoch, keď „mäso bolo len v nedeľu“. Verte, že ak si ju uvaríte, chutiť Vám bude aj bez klobásy či 
údeného. Naša „omama“ ju varievala s domácimi rezancami a takto ju robíme stále. Chutí naozaj vynikajúco, 
nehovoriac o tom, aká je zdravá...

Suroviny: 500 g strakatá fazuľa, koreňová zelenina, 1 ks väčšia cibuľa, 3 strúčiky cesnak, 3 PL maslo, mleté 
čierne korenie, 1 PL mletá červená paprika, soľ, vegeta, 1 PL hladká múka, petržlenová vňať, zelerová vňať, 
bobkový list, domáce rezance (tarhoňa)

Postup:
1. Dáme si variť namočenú  fazuľu. Varíme ju bez soli v tlakovom hrnci asi 30 minút. Pridáme len bobko-

vý list. 
2. Kým sa fazuľa varí, na masle si s pokrájanou cibuľou a múkou urobíme svetlú zápražku.
3. Odstavíme, pridáme pretlačený cesnak a červenú papriku. Prilejeme trochu studenej vody. 
4. Do tohto základu pridáme pokrájanú koreňovú zeleninu (mrkva, zeler, petržlen), zväzok zelerovej 

a petržlenovej vňate, soľ, vegetu, korenie a vodu. Varíme takmer do mäkka.
5. Na záver pridáme uvarenú fazuľu a chvíľu spolu povaríme, dochutíme. Polievka má byť pomerne 

hustá. Vyberieme zväzky vňatí.
6. Zvlášť uvaríme tarhoňu. Najlepšia je domáca, ktorú si veľmi ľahko a rýchlo urobíme: z 1 vajíčka, soli 

a hrubej múky urobíme veľmi tuhé cesto, ktoré postrúhame na strúhadle s veľkými dierkami. Rozlo-
žené na lopári necháme preschnúť. Potom už len uvaríme v slanej vode. Varíme len krátko, aby sme 
ju nerozvarili. Scedíme a prepláchneme studenou vodou. Necháme občasným premiešaním dobre 
odkvapkať.

7. Servírujeme: do taniera dáme tarhoňu (alebo rezance), zalejeme polievkou a pridáme posekanú pe-
tržlenovú vňať. Na tejto polievočke si naozaj pochutíte. 

     redakcia vám praje dobrú chuť!

Kam sa vybrali starí Devínčania, keď povedali, že „IDÚ NA ARPÁŠ“?
Odpovede môžete posielať do 14. marca na e-mail: cenka@devin.sk, alebo vhodiť do schránky  

„Devínčan“. Nezabudnite uviesť meno a kontakt na Vás (tel.číslo, e-mail). Zo správnych  
odpovedí redakčná rada vylosuje víťaza, ktorý získa fľašu devínskeho ríbezľového vínka.
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Srdečne pozývame všetkých Devínčanov  
na pôstnu polievku, ktorú budeme podávať v 
nedeľu  27. marca od 11 do 13 hodiny na ná-
mestí v Devíne. 

Zapojením sa do podujatia Podeľme sa! opätovne 
prejavíme solidaritu so ženami, matkami a ich deťmi, 
ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách 
a sú odkázané na pomoc ľudí dobrej vôle.

Tohoročný výťažok podujatia Podeľme sa! bude 
použitý na vytvorenie pracovných miest, ktoré vytvo-
rí  nezisková organizácia Áno pre život v Rajeckých 
Tepliciach a to konkrétne: záhradnícke služby, predaj-
ňa upomienkových predmetov a tvorivé dielne hlav-
ne na výrobu medovníkov.

Veríme, že opätovne prídete, finančne podporíte 
daný konkrétny projekt a pritom zažijete radostné 
spoločenstvo Devínčanov.

––––––––––––––––––––––––
Organizácia Áno pre život prevádzkuje od roku 

1998 zariadenie sociálnych služieb – Domov Gianny 
B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a poraden-
stvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi – 
obetiam násilia. Do konca roku 2010 pomohli reálne 
vyriešiť krízovú životnú situáciu 486 osobám, z toho 
207 ženám a ich 279 deťom. Podaním pomocnej ruky 
matke tiež pomohli „narodiť sa“ už 42 deťom.  Aby sa 
ženy s deťmi mohli vrátiť do života, potrebujú prácu a 
ubytovanie. Aby to dosiahli, potrebujú zamestnanie na 
získanie finančných prostriedkov, ktoré im umožnia 
žiť bez neustálej sociálnej odkázanosti.

Tohtoročné fašiangy sa končia smutne
pochovávame  B A S U

Devínčania, príďte sa rozlúčiť s našou drahou basou,  
ktorá nás opúšťa v posledných okamihoch fašiangového obdobia r.p. 2011.

Smútočný obrad sa začína na námestí Práce pred Domom kultúry 
v utorok 8, marca 2011 podvečer o 17:00 hod. 

Pozostalí sa s našou milovanou rozlúčia za zvuku smútočnej kapely,  
nesmierny smútok zmierni varený devínsky ríbezlák a fšakovaké inú trúnky,  

ktoré budú smútiacim Devínčanom šenkovať naši devínski vinári. 

Smútočný sprievod sa pohne po skončení rozlúčky, na poslednej ceste budú  
našu drahú niesť naši devínski hasiči slávnostne vyštafírovaní. Sprievod pôjde po  
Hutníckej a Brigádnickej ulici smerom k cintorínu, zastane pri každej bráne, kde  
domáca ponúkne fašiangové fánky či iné mlsnoty na stíšenie nevýslovného žiaľu.

Pred cintorínom sprievod zahne doľava po schodoch k Devínskej vieche  
sv. Urbana, kde sa s našou drahou zosnulou rozlúčia aj Urbanisti. Sprievod bude  

pokračovať k miestu odpočinku našej drahej, ak budú hasiči ešte vládať.

R. I. P.
Ad revidendum január 2012

podeĽme sa! - už piatykrát v devÍne

Podeľme sa!

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich  

2011

A opäť tu bol Dr. Jajbolí. Nie preto, že 
by zvieratká v Devíne mali zdravotné 
problémy. Prišiel opäť ako muzikál do 
DK Devín, aby nás naše devínske deti 
opäť zaviedli do sveta hudby a láskavé-
ho slova, do sveta rozprávky, kde dobro 
a láska vždy zvíťazí.

Kvetná nedeľa 17. 4. 

v DK DEVÍN

Veľkonočné tvorivé 
dielne pre deti aj 
rodičov, výstava 
ručných prác.
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UZNESENIA  
Z 1. RIADNEHO ZASADNUTIA  
MZ MČ BRATISLAVA – DEVÍN,  

KTORÉ SA USKUTOČNILO 14. 2. 2011

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2010

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2010
•  bez pripomienok

Protokol z kontroly vybavovania  
sťažnosti a petícií za rok 2010

Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín žiada starostku
•  prijať opatrenia  (citované v texte)
•  dodržiavať zákony č. 9/2010 a č. 211/2000

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 5 Nie: 0 
Zdržal sa: 1    Nehlasovali: 0   

Návrh voľby členov komisie 
podnikateľských aktivít, obchodu,  

služieb a cestovného ruchu

Uznesenie č. 12/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie podnikateľských aktivít,  
obchodu, služieb a cestovného ruch: 
1. Blanka Zigmundová
2. Kristína Roller
3. Peter Halász
4. František Kolek

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0    Nehlasovali:0   

Návrh voľby členov komisie 
informatizácie (e-gov), dopravy,  

verejnoprospešných prác a ochrany 
verejného poriadku

Uznesenie č. 13/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie informatizácie (e-gov), dopravy, 
verejnoprospešných prác a ochrany verejného 
poriadku:
1. Juraj Roller
2. Boris Ďuriš

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0    Nehlasovali:0   

Návrh voľby členov komisie  
sociálnej, bytovej a zdravotníctva

Uznesenie č. 14/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva:
1. Zuzana Bachoríková
2. Dana Cziková,
3.Oľga Mikulášová
4. Martin Kolka
5. Soňa Zapletalová

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0    Nehlasovali:0   

Návrh voľby členov komisie životného 
prostredia, pamiatok, výstavby 

a územného plánovania

Uznesenie č. 15/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie životného prostredia, pamiatok, 
výstavby a územného plánovania:
1. Ing. Kamil Frimmel
2. prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
3. Ing. arch. Eva Heretiková
4. Ing. arch. akad. arch. Rudolf Palyó
5. Ing. arch. Beata Polomová
6. Katarína Šimončičová

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0     Nehlasovali:0   

Návrh voľby členov komisie  
kultúry, školstva a vzdelávania

Uznesenie č. 16/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie kultúry, školstva a vzdelávania:
1. Oľga Mikulášová
2. Andrea Mrázová
3. Vlado Cenký
4. Alica Dostálová

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0     Nehlasovali:0   

Návrh voľby členov  
komisie mládeže a športu

Uznesenie č. 17/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
členov komisie mládeže a športu:
1. Mgr. Rastislav Kunst
2. Štefan Kolek
3. Milan Lachkovič
4. Michal Polák
5. Ľuboš Štark

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0     Nehlasovali:0   

Návrh voľby zodpovednej redaktorky 
občasníka DEVÍNČAN pre občanov MČ 

Bratislava - Devín a členov redakčnej rady

Uznesenie č. 18/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín volí
zodpovednú redaktorku a členov redakčnej 
rady občastníka DEVINČAN:
Zodpovedná redaktorka: Elena Cenká
Členovia redakčnej rady:
1. Ing. Peter Distler
2. Bc. Igor Prieložný
3. Ing. Ignác Kolek

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0     Nehlasovali:0   

Návrh na zriadenie komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a voľba jej 
predsedu a členov

Uznesenie č. 19/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín 
A/   z r i a ď u j e
v súlade s Ústavným zákonom NR SR č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov
•  komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov
 
B/   v o l í
•  predsedu komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov:  Ing. Štefana Kilarského

•  členov komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
1. Ing. Pavol Murín
2. Mgr. Katarína Čambalová

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0     Nehlasovali:0   

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom pozemku v k. ú. 

Devín na záhradkárske a rekreačné účely

Uznesenie č. 20/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín 
a)   s c h v a ľ u j e
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prená-
jom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a 
rekreačné účely
b)    ž i a d a
starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlásila 
v termíne do 5 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia, s termínom uzávierky do 15.03.2011 
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 
za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom 

pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a 
rekreačné účely
a.) parc. 75, vinica, o výmere 452m2

b.) parc. č. 147, zastavané plochy a nádvoria,  
o výmere 15 m2 a parc. č. 148, záhrady, 
o výmere 502 m2,

c.) časť parc.č. 180, záhrady, o výmere 418m2

d.) časť parc.č. 275, záhrady, o výmere 426m2

 
2. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 
vyhlasovateľovi vo výške 3 €, a to v hotovosti, 
v pokladni MZ MČ Bratislava – Devín.

3.  Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku 
ročného nájomného za prenájom pozemku 
v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 
účely, ktorá nesmie byť nižšia ako výška 
nájomného stanovená VZN č. 3/2008 o 
určovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
MZ MČ Bratislava – Devín,  ktorá je – 



0,35 €/1m2/1rok – pozemok na  
záhradkárske a rekreačné účely

4.  Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov je celková ponúknutá výška nájom-
ného.

5.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

6.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť  
všetky predložené návrhy a ukončiť ob-
chodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 
návrhu.

7.  Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu 
určitú – do 31.12.2015.

8.  Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jed-
nostrannú úpravu výšky nájomného na 
základe zmeny právnych predpisov alebo 
zmeny všeobecne záväzného nariadenia 
schváleného Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré 
stanoví  sadzby nájomného za užívanie 
nehnuteľností.

9.  Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je 
oprávnený dať  predmet nájmu do pod-
nájmu alebo inej dispozície tretej osobe 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa.

10. Starostka mestskej časti je poverená 
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záu-
jmy Mestskej časti Bratislava – Devín.

 
c)    m e n u j e
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
obchodnej verejnej súťaže v zložení:
1. Bc. Igor Prieložný  
2. Ing. Peter Distler       
3. Mgr. Katarína Čambalová
       
d)   ž i a d a
starostku zabezpečiť následne po skončení ob-

chodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu 
zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže.

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie: 0 
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0   

Návrh na schválenie zmeny  
v prenájme pozemkov v k. ú. Devín  
na záhradkárske a rekreačné účely

Uznesenie č. 21/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín
a)   schvaľuje
prenájom nehnuteľností – pozemku v k. ú. 
Devín,
1.) časť parc. č. 327/9, orná pôda, o výmere 

450m², pre p. Stanislava Forro, bytom  
Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, na dobu 
určitú – do 31.12.2015

2.) parc. č. 1746, záhrady, o výmere 420m², pre 
p. Bohuslava Deketa, bytom  Kremeľská 
35, 841 10 Bratislava, na dobu určitú – do 
31.12.2015

3.) časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 
404m² a parc. č. 1336/2, zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 16m², pre p. Gabri-
elu a Josefa Petruškovcov, bytom  Ľ. Fullu 
19, 841 05 Bratislava, na dobu určitú – do 
31.12.2015

za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  
o určovaní nájomného za prenájom neby-
tových priestorov a pozemkov zverených 
do správy Mestskej časti Bratislava – Devín 
a

4.) parc. č. 38/1, orná pôda, o výmere 255m², 
pre p. Roberta Bezděka, bytom Poniklecova 
27, 841 07 Bratislava, na dobu určitú – do 
31.12.2015 za nájomné 1,50 Euro/m²/
rok, stanovené podľa predloženej víťaznej 
ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej 15.04.2010.

5.) parc. č. 38/1, orná pôda, o výmere 420m², 
pre p. Elenu Mišíkovú, bytom Haydnova 
17, 841 10 Bratislava, na dobu určitú – do 
31.12.2015 za nájomné 1,00 Euro/m²/
rok stanovené podľa predloženej víťaznej 
ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej 13.10.2010.

na záhradkárske a rekreačné účely.
 
b)   ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv 
o nájme pozemku v zmysle podstatných 
náležitostí schválených v bode a) a s podmien-
kou možnej aktualizácie výšky nájomného 
počas nájomného vzťahu v prípade zmeny 
výšky nájomného na základe VZN  č. 3/2008   
o určovaní nájomného za prenájom neby-
tových priestorov a pozemkov zverených do 
správy Mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie bolo prijaté Prítomní: 6
Áno: 6 Nie: 0 Zdržal sa: 0   Nehlasovali: 0 
  

Návrh na odpredaj pozemku  
v k. ú. Devín, časť parcely č. 1029/1  

o výmere cca 3,0 m2

Uznesenie č. 22/2011 zo dňa 14.02.2011

MZ MČ Bratislava – Devín berie na vedomie 
návrh
na odpredaj pozemku v kat. území Devín:
- časť parcely č. 1029/1 o výmere cca 3,0 m²
 
Kupujúci: 
Ľuboš Serina, Hradná 9, 841 10  Bratislava

V Bratislave dňa 15.02.2011 
Ing. Ľubica Kolková, starostka  

mestskej časti Bratislava - Devín

Devínčan 1/2011príloha


