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DEVÍNČAN
Úvodník na pokračovanie

časť prvá – ÚpZ

Dnes bude úvodník dlhší ako 
obyčajne, jeho téma je však veľmi 
závažná a dôležitá pre budúcnosť 
Devína. Pokiaľ dianie v Devíne 
sledujete, iste ste v poslednej 
dobe často počuli skloňovanie 
týchto troch magických písmeniek. 

Že neviete čo táto skratka znamená?
Územný Plán Zóny. Stále vám to nič nehovorí? Skúsim 

vysvetliť: Je to prakticky jediný zákonný nástroj pre stavebný 
úrad, pomocou ktorého môže v súčasnosti určiť stavebníkovi 
čo, a v KTOROM území SMie či neSMie postaviť. Pre vysvet-
lenie: Skúsme uvažovať, že niekto vlastní kdesi na Slovensku 
pozemok a potrebuje zarobiť. Pozemky sa vo všeobecnosti 
najlepšie zhodnocujú výstavbou, pokiaľ možno čo najväčšieho 
počtu bytových jednotiek (prípadne kancelárií, obchodných cen-
tier – aktuálne vždy podľa miestneho dopytu). Logicky by každý 
vlastník pôdy vysúkal rukávy, vystaval to o čo je práve záujem 
a... nebyť regulácie, hrôza domyslieť. Za najkratší koniec by 
asi ťahala nielen príroda, ale aj občianska vybavenosť, komu-
nikácie, parkoviská... A práve preto, aby sa tak nestalo, bola 
vymyslená územná regulácia. Zákon rozpoznáva územný plán 
obce (ÚPO) a územný plán zóny (ÚPZ). Celé územie spravova-
né miestnou samosprávou rieši ÚPO, ktorý plní funkciu základ-
ného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni. 
V Bratislave je ním územný plán mesta, ktorý reguluje celé 
územie Bratislavy a je spracovaný v „hrubej“ mierke 1:10 000. 
ÚPZ – tam kde ho majú spracovaný, následne spodrobňuje ÚP 
mesta a reguluje menšie územia až na jednotlivé parcely.

Devín zatiaľ ÚPZ nemá. Keby ho mal (zodpovedne spraco-
vaný) v roku 2005, nemohol by vzniknúť obludný projekt štvor-
podlažného sídliska firmy SKANSKA, rovnako by nemohli mať 
územné rozhodnutie tiež od vtedajšieho starostu Paczelta ďal-
šie 4 takisto štvorpodlažné bytové domy, ktoré plánuje v Devíne 
vybudovať popri novej komunikácii za školou finančná skupina 
J&T. Treba si uvedomiť, že pre isté skupiny podnikavcov je De-
vín naďalej výzvou. Množstvo nezastavaných zelených plôch 
na strane jednej a pretrvávajúci záujem bývať v príjemnom 
prostredí kúsok od mesta na strane druhej ich jednoducho láka. 
Do éteru sa vypúšťajú formulácie typu „nevyhnutný rozvoj na 
úroveň mesta ktorého sme súčasťou“, „plnohodnotné využitie 
práv vlastníkov“, „citlivé prepojenie na Bratislavu“ , „prečo nie 
šetrná výstavba aj na Korytnačke“ a podobne. Nie, to posledné 
nie je hlúpy vtip. Osobne som, žiaľ, zažila debatu na túto tému. 
A keďže časť národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla je 
v rukách spoločnosti ktorá má v názve ... invest, s.r.o. a takisto 
sú vo veľkom skupované ďalšie zatiaľ zelené územia, tak nie-
len preto, ale aj preto sme v apríli 2008 začali obstarávať ÚPZ 
Devína. Aktívne ste ho pripomienkovali.

Z vašich reakcií je vidno, že spoločne chceme mať plán zóny, 
ktorý jasne povie novým Devínčanom aké domy sa tu môžu 
stavať. kadiaľ k nim budú viesť nové potrebné komunikácie

Bratislava, 16.10.2010

Devín sa vyfarbil
Centrum Devína v sobotu ožilo ume-

ním. Nielen výtvarným, hudobným či 
tanečným, ale aj kulinárskym. Dôvodom 
bolo oficiálne otvorenie námestia, ktoré 
dostalo novú, krajšiu podobu. 

Na odovzdaní námestia s lavičkami, 
spojenom s programom sa zúčastnil i mi-
nister kultúry a cestovného ruchu Dani-
el Krajcer. Podľa neho niet vhodnejšie 
miesto na podporu kultúry ako je Devín, 
ktorý je súčasťou slovenskej histórie. 
„Som rád, že ministerstvo podporuje ta-
kéto zmysluplné projekty,“ uviedol.

Medzi hosťami bol aj minister prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál. 
„Závidím ľuďom, ktorí v Devíne žijú 
a som rád, že si pre seba vedia vytvárať 
pekné prostredie,” povedal.

Vytvorené autorské diela sú nielen 
originálnymi umeleckými skvostami, 
no plnia aj úžitkovú funkciu – 
predstavujú mestský mobiliár 
a nahradili niekdajšie lavičky 
na námestí. Na nápaditej práci 
sa autorsky podieľali Oto a Ja-
kub Bachoríkovci, Igor a Adam 
Čierny, Milan Kosmel, Ivan 
Pavle, Peter Roller či Lucia 
a Gabriel Strassnerovci. Dielo 
Petra Strassnera , ktorý žiaľ, 
už nie je medzi nami, reprezen-

tuje jeho predošlá tvorba. Všetci spo-
mínaní autori svojou prácou s drevom, 
kovom, kameňom a keramikou vyjadrili 
to, akým spôsobom ich Devín inšpiruje 
k tvorbe živého a originálneho centra 
s umeleckým cvengom pre všetkých.   

Tohtoročný projekt „uzrel svetlo 
sveta“ vďaka finančnej podpore Minis-
terstva kultúry a cestovného ruchu SR. 
Jeho realizácia a odovzdanie projektu 
verejnosti boli však plne v rukách samot-
ných Devínčanov. 

Vytvorili galériu pod holým nebom, 
upravili námestie, sponzorovali katalóg, 
ktorý svojim obsahom prostredníctvom 
fotodokumentácie prierezu tvorby pred-
stavuje celý projekt, napiekli fantastické 
koláče, vystúpili s úžasným programom,  
prišli a  zabavili sa...

...tak, ako je to už v Devíne dobrým 
zvykom

Ďakujem, priatelia.  
Silvia Frimmelová

pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str. 1
Cez plán zóny aj vy určíte, kde možno stavať a kde nie, lebo tam chcete ucho-
vať zeleň a vinohrady. V pláne zóny potvrdíme, že rešpektujeme chránené 
územia, ktorých tu máme neúrekom a zadefinujeme rozmery záhradných chát. 
Zaregulujeme ochranu pamiatok. Vyčleníme územia pre občiansku vybave-
nosť – najmä pre služby, pre parkovanie turistov ale aj pre šport a rekreáciu. 
Jednoducho otvoríme Devín rozumnému a udržateľnému rozvoju. Územný 
plán Devína je dnes už skoro hotový. Ak ho schválime, stane sa ZÁkonoM 
pre všetkých. 

Úvodník - časť druhá - 
prečo ešte nemáme UpZ?

Toto naše dieťa je prakticky na svete, len ho treba ešte „porodiť“. Že 
je to nelogické? Nuž – nie všetkým sme vyhoveli. Na viacerých poža-
dovaných územiach sme výstavbu nepovolili. Ani všetky žiadané cesty 
sme nezakreslili, najmä nie smerom do chránených území. Práve pre-
to, že sme pripravili zákon, ktorý nebude tak ľahké nerešpektovať, sme 
vlastne vypustili akéhosi Džina z fľaše. Tento usilovne začal dedinou 
šíriť fámy o neschopnej starostke, ktorá je len bábkou v rukách šéfky 
stavebnej komisie Šarloty Mrázikovej. Pani Mráziková a stavebná ko-
misia tak miesto zaslúženého „ĎakUJeM“ – dovoľujem si ho aspoň 
vysloviť z tohto miesta! - inkasujú za more nezaplatenej práce len 
kopu nevďaku a hanlivých rečí. 

Preto o pôrod ÚPZ doslova bojujeme. O každé potrebné stanovisko, 
o zákonom vyžadované podpisy od všetkých možných inštitúcií, o pečiat-
ky, o posunutie sa ku koncu tohto náročného procesu. Momentálne s ÚPZ 
Devína stojíme pred dverami Krajského stavebného úradu. Toho istého 
úradu, ktorý nám vzal kompetencie stavebného úradu v projekte SKAN-

SKA, pre ktorý som odmietla podpísať stavebné rozhodnutie. Miesto 
dovtedajšej ústretovosti voči stavebníkovi som totiž hľadala chyby v pro-
cese, v ktorom získali územné rozhodnutie. Úradu ktorý následne tejto fir-
me schválil výstavbu prvých 13 bytových domov. Všetkým pripomienkam 
tohto úradu k teraz obstarávanému ÚPZ Devina sme v predchádzajúcom 
kole vyhoveli. Najnovším „vraj“ argumentom je nesúlad medzi spomína-
nými právoplatnými územnými rozhodnutiami z dielne bývalého starostu 
Paczelta, ktoré ani mesto neprevzalo do svojho územného plánu, ktorý 
my nemáme ako zmeniť a ktorého sa ale pri obstarávaní ÚPZ musíme 
držať my...Riadne Kocúrkovo, však? Niekto, komu citlivo zaregulované 
územia Devína prekážajú v „rozlete“ skrátka hrá o čas. Názory a vôľa 
občanov spolu s verejným záujmom sú opäť predmetom špekulatívnych 
šarád v hre nazývanej volebné obdobie, ktorá sa blíži do ďalšieho finále.

Priatelia, prepáčte mi siahodlhý a komplikovaný text. Chcela som 
vám zrozumiteľne vysvetliť čo ÚPZ znamená, čo s čím súvisí a aké je 
to celé dôležité. Stručnejšie sa mi nepodarilo  a dovoľujem si ešte aj 
krátku rekapituláciu:

ÚPZ potrebujeme lebo:
zareguluje rozvoj územia Devína aj podľa vašich pripomienok,- 
určí, aká výstavba a kde bude v Devíne možná,- 
určí kadiaľ povedú nové komunikácie,- 
ochráni zeleň a vinohrady,- 
zareguluje ochranu pamiatok,- 
určí priestor pre budovanie občianskej vybavenosti,- 
zadá rámec udržateľného rozvoja Devína,- 
bude zákonom, ktorého dodržiavanie bude vymožiteľné.  - 

            pokračovanie na str. 3

Milí spoluobčania, priatelia,

žijeme v krásnom prostredí. Položme si 
ale otázku, ostane to tak?

Blížiace sa komunálne voľby aj tentoraz 
spustili širokú diskusiu medzi ľuďmi, hodnotí-
me čo a ako, a to je veľmi dobre. Nedalo ani 
nám a pokúsili sme sa poohliadnuť dozadu, 
pozrieť sa kde sme a kam smerujeme. Takže 
veľmi krátko od konca roku 1990, kedy sme 
na základe udalostí z novembra 1989 získali 
štatút mestskej časti Bratislavy a svoju sa-
mosprávu. 

Prvý starosta vykonával mandát 3 voleb-
né obdobia. Počas týchto troch období sa 
urobilo veľa pozitívnych vecí, ktoré sa týkali 
hlavne inžinierskych sietí a komunikácií. Čo 
ale bohužiaľ v tomto období nefungovalo, 
bola spolupráca starostu, poslancov a obča-
nov pri riešení spoločných problémov.

Starosta pod vplyvom určitých záujmo-
vých skupín spustil projekt „Devín Holding”. 
Keďže v priebehu projektu začal konať aj bez 
vedomia poslancov, bolo len otázkou času, 
aby výsledkom bola katastrofa a súčasná 
nútená správa s dlhmi.

V ďalšom období sme všetci očakávali 
naplnenie sľubu novozvoleného starostu o 
riešení tohto problému. Bohužiaľ, namiesto 
toho sme sa dočkali v princípe absolútnej 
nespolupráce starostu s poslancami a už vô-
bec nie s občanmi. Nielenže sa nepodarilo 
vyriešiť nútenú správu, ale vznikla situácia 
okolo výstavby sídliska za školou. Starosta 
napriek petícii občanov nerešpektoval mien-
ku väčšiny. Bez súhlasu poslancov došlo z 
jeho strany k podpisu vedúcemu k územné-
mu rozhodnutiu pre investora. V tomto obdo-
bí za zaujímavých okolností, sme sa takisto 

dozvedeli, že pozemky pod parkoviskom, 
ihriskom a bývalou koniarňou majú nových 
majiteľov.

V takejto situácii nastúpila na úrad súčas-
ná starostka. Je zrejmé, že jej zvoleniu pred-
chádzala viera, že bude presadzovať záujem 
občanov. Počas jej volebného obdobia sa 
dokázalo zabrániť začatiu výstavby sídliska a 
naopak investor začal komunikovať s obcou 
a robiť ústupy, ktoré sú pre obec a občanov 
akceptovateľné. V tomto období sa začalo 
dôrazne presadzovať do držiavanie zákonov 
a predpisov, čo sa niektorým nie vždy páči-
lo. Takisto sa vyriešil problém s parkoviskom 
pod hradom, kde majiteľ pôdy pod parkovis-
kom bol nútený akceptovať to, že je to verej-
ná komunikácia a panely odstrániť. Takisto 
nezanedbateľný fakt je výrazné zníženie dlhu 
našej samosprávy v tomto období. Čo je ale 
rozhodujúce, aj keď sa to tak možno nezdá, 
rozbehol sa proces schvaľovania územného 
plánu zóny. Územný plán zóny je dokument, 
ktorý v prípade, že existuje a je schválený, 
znamená, že na území našej obce je možné 
postaviť len to, čo je v tomto dokumente.

Schvaľovanie tohto dokumentu a jeho 
pripomienkovanie prebiehalo počas celého 
tohto volebného obdobia. Riešili ju odborné 
skupiny vytvorené profesionálmi a našimi 
spoluobčanmi. Koniec-koncov, všetci sme 
mali možnosť sa vyjadriť a pripomienkovať 
ho. Neexistencia takéhoto dokumentu umož-
nila, že v minulosti a ešte aj teraz sa udiali, 
resp. môžu sa diať veci, ktoré vyhovujú len 
úzkej záujmovej skupine alebo jednotlivcom.

Aj Vám sa natíska otázka, komu takáto si-
tuácia vyhovuje? Zakrátko si zvolíme staros-
tu a poslancov. Je to naše slobodné rozhod-

nutie. Vážme si túto skutočnosť. Zvážme, 
či potrebujeme zmenu a návrat do obdobia 
spred 4 rokov, alebo pokračovanie riešenia 
a presadzovanie záujmov nás všetkých.

Vaši spoluobčania a susedia: 
Rudolf Palyo, Martin Chovan, 

Štefan Kilársky

voľba  
miestneho kontrolóra  

mestskej časti bratislava – devín
Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Devín  
v súlade s ust. § 18a ods. 2  

zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov  

v y h l a s u j e 
voľbu 

miestneho kontrolóra  
mestskej časti Bratislava – Devín  

na deň 22.11.2010.  
Bližšie informácie  

na sekretariáte  
MÚ Bratislava – Devín  

na telefónnom čísle  
02/ 60 20 25 11.
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Kde niet poznania minulosti,
nemôže byť vízia budúcnosti

L. A. Sabatier 

Ak sledujete naše články z histórie, tak 
už ste sa dočítali o tom, že naša prvá škola 
bola v priestoroch Žigraiovej kúrie v Deví-
ne na Kremeľskej ul.č.36. Pred rokom 1920 
to bola Nemecká základná škola a od roku 
1938 bola kúria aj sídlom nemeckej detskej 
opatrovne. V roku 1921 tu bola otvorená 
prvá trieda Slovenskej štátnej školy, ktorá 
sa neskôr spojila s Nemeckou školou.

Zaznamenané sú aj spomienky pani 
učiteľky Schillerovej na vyučovanie z roku 
1937, keď naša nová škola, postavená Slo-
venskou ligou, mala tri triedy. V jednej trie-
de bolo až 59 žiakov. Pri vyučovaní vznikali 
často problémy s dorozumievaním sa, lebo 
v škole bolo veľa detí z radov repatriantov 
(z Juhoslávie, Rumunska, Maďarska), ktorí 
nevedeli po slovensky. Deti boli rôznych 
vekových kategórií. Svoje učiteľské posla-
nie p. Schillerová vykonávala 31 rokov.

Po II. svetovej vojne v kúrii bolo stále 
sídlo Štátnej ľudovej opatrovne. Riadite-
ľom Štátnej opatrovne aj Štátnej ľudovej 
školy od roku 1946 bol pán Pavol Bohu-
nický.

Na dokumentačnom obrázku sú malé 
zakladacie dosky na spisy, v ktorých sa 
skrývajú rôzne školské dokumenty z rokov 
1946-1947. Starší Devínčania si isto budú 
pamätať aj na železiarsky obchod ZVA-
DA. V tomto obchode nakúpila Štátna det-
ská opatrovňa kachle. Nemenej zaujímavé 

dokončenie zo str. 2

Úvodník – časť tretia – Záver

Na záver trochu odbočím a chcem sa 
všetkým ktorí „priložili ruku k dielu“ poďakovať 
za úžasnú pomoc pri slávnostnom odovzdá-
vaní nášho vynoveného námestia. Autorke 
projektu Silvii Frimmelovej, občianskemu 
združeniu Priestor a socha, umelcom ktorí 
len za cenu materiálu vytvorili nezaplatiteľnú 
nádheru, všetkým ktorí pripravili úžasný pre-
zentačný katalóg z tohto projektu, všetkým 
ktorí napiekli fantastické koláče, všetkým ktorí 
vystúpili s pripraveným programom, tým ktorí 
technicky zabezpečili program a popritom nám 
po dlhej dobe aj nasvietili kostol, tým čo nás 
hostili dobrým vínkom, i vám všetkým ktorí ste 
prišli. Možno sa to nezdá, ale v našom ÚPZ 
ide aj o takéto „veci verejné“. Ak totiž Devínu 
nezachováme jeho jedinečnosť, podobné ak-
cie sa z jeho života zákonite vytratia...

ľubica kolková, starostka@devin.sk

N O V É  D O K U M E N T Y  Z  H I S T Ó R I E  D E V I N S K É H O  Š K O L S T V A

sú aj „Obežníky pre riaditeľstvá škôl“ od 
Školského inšpektorátu Bratislava II, ktoré 
dokumentujú život školstva v povojnovom 
období.

Pre ilustráciu uvediem hlavné body 
z jedného z nich, č. 16/47:
-  Orgány štátnej bezpečnosti – vychádza-

nie v ústrety
-  Akcia „Radostné dni oslobodenej mlá-

deže“, Majáles 1947
-  Konečný výsledok ŠZS za školský rok 

1946/1947 (Dôverné) 
-  Žiaci cestujúci vlakom – protištátne ná-

pisy (Dôverné)
-  Zriadenie pedagogického kurzu pre 

vzdelávanie detských opatrovateliek
-  Výskum slovenskej ľudovej hudby, in-

formačná akcia 

Jedna kompletná informácia z obežníka 
týkajúca sa dôvernej správy o písaní proti-
štátnych nápisov: 

„V poslednom čase sa rozšírilo písanie 
protištátnych hesiel, najmä vo vlakových 
súpravách (v záchodoch). Predbežným 
opatrením sa zistilo, že pôvodcami týchto 
písačiek sú aj žiaci dochádzajúci vlakom 
do školy.

Povereníctvo školstva a osvety výno-
som č. 174/A/47 žiada riaditeľov škôl, aby 
dôrazne vystríhali žiactvo pred takýmto 
počínaním. Nech upozornia žiactvo, že 
prichytení, alebo zistení páchatelia budú 
prísne stíhaní, prípadne i vylúčení zo ško-
ly.“

V dokladoch sa nachádzajú aj mená 
detí, ktoré navštevovali Štátnu detskú opat-
rovňu v Devíne. Je ich až neuveriteľných 
82. Za rok 1946 v zozname 3-6 ročných 
detí v obci je uvádzaných 56 detí. 

Zakladacie dosky z r. 1946-7  
so školskou dokumentáciou

Pohľad do triedy v starej devínskej škole

Dokumenty uvádzajú aj mená opatro-
vateliek v povojnovej škôlke a aj meno-
vanie riaditeľa Štátnej ľudovej školy pána 
P. Bohunického za riaditeľa Štátnej detskej 
opatrovne. Za pozornosť stoja aj pečiatky 
na týchto dokumentoch.

Vďaka vám, milí obyvatelia Devína, 
bude možné zrekonštruovať nájdené lavi-
ce na povale Žigraiovej kúrie. Zariadenie 
triedy v starej devínskej škole je vidieť na 
fotografii.

Ak by ste niekto vedeli identifikovať 
niekoho zo žiakov, alebo pána učiteľa, za-
volajte, prosím, na tel. č. 0904 856 768. 
S prosbou sa obraciam na všetkých De-
vínčanov. Ak máte k dispozícii fotografie 
školy, školákov a iné zaujímavé materiály 
za obdobie rokov 1920 – 1960, zavolajte, 
prosím, na uvedené číslo. Pomôžte nám 
zdokumentovať našu históriu.

Pavlína Rumanovská
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V sobotu, 16.10.2010, sa námestí stretli 
deti z celého Devína, aby predviedli svoju 
tvorivosť a fantáziu. Stačilo si priniesť 

tekvicu, nožnice a ďalšie pomôcky,  
ktoré malí umelci potrebovali k „tvoreniu“ 
a práca sa mohla začať. To, čo dokázali  

vytvoriť nás utvrdilo  
v tom,, že z mnohých sa 
určite stanú veľkí umelci!
Vysmiatych svetlonosov si 
deti vystavili na námestí,  
tesne vedľa nových lavíc 

našich devínskych majstrov.  
Malú krásu vedľa veľkej. 

Naozaj, pôsobivé.

Sobota. Pár minút po 15-tej. Stojím za stolom. 
Vľavo préšek a mlýnek a bednička s hroznom. Za 
mnou prepravky s vínkom z Devínskeho strapca 
(samé strieborné a bronzové medaily). Predo 
mnou stôl a plastové poháre. A pred stolom krás-
ne slnečné námestie plné stolov a lavíc. A ľudí. 
Otvorím pár fliaš červeného i bieleho. Oproti má 
koštovku ríbezláku Palo Kukel, vedľa sú naši tra-
diční drôtikári Majerskí, chlapci z Horných ko-
rún a vpravo nejaký divný stan. A vo mne otázka: 
“Ako to tento rok dopadne?“ Začíname.

Pani starostka, Ľubica Kolková, otvára vino-
branie príhovorom. Prvý pokus nevyšiel. To zvu-
kár, Palo Murín, nepustil zvuk. Ďalší príhovor má 
predseda spolku vinohradníkov a vinárov Gusto 
Mrázik. Oficiality máme za sebou. 

Rozvážnym krokom na námestie vchádza ko-
níček, ktorý ťahá ozdobený voz plný hudby, spevu 
a ratolestí. Dáme sa do roboty aj my. Rudo Lat-
ka melie hrozno, vzniknutý rmut ukladá do pre-
ša a zelenkavý mušt napĺňa prvý krčah. Ako na 
ozajstnej prešovačke! 

Burčiak tohto roku zachraňuje Jožko Parolly. 
A ide mu to. Pred stolom sa kopia ľudia, rad ako 
na banány. Ešteže tak skoro oberal, inak by sme v 
hanbe ostali. Mne sa nedarí. Ľudia sa hrnú radšej 

sa. V rýchlosti vo dverách vrážam do strašne 
vysokého mladíka. To Igor Prieložný, predse-
da referendovej komisie, sa potreboval trochu 
rozhýbať. Druhýkrát sedím na stoličke – trochu 
si pri plnení občianskych povinností aj oddých-
nem. Písmenká sú malé, riadky trošku poskaku-
jú, odpovede popreškrtávané. Bez okuliarov mi 
to už nejde. Môj hlas bude asi neplatný. 

Zase námestie. Zotmelo sa a živá hudba 
nám vyhráva. Tí to vedia. Nálada už preniká 
do tela. Začína ozajstná tancovačka, parket sa 
zaplnil a vínko sa ďalej pekne míňa. Zastaví sa 
i spolužiak z gymnázia. Je na biele. „Čo nové 
u nás doma? Darí sa?“, pýtam sa pri dvoch 
deci. „Dajme ešte dve! Veď to poznáš. Všetci 
majú iba plno rečí. Vy tu aspoň niečo robíte.“

Už aj hviezdy sa objavili na oblohe a me-
siac nám závidí. Je pred desiatou, zábava je 
v plnom prúde. Naberiem odvahu a zamotám 
sa medzi tanečníkov so Šarlotou Mrázikovou. 
V kabátoch sme takí nemotorní ako dvaja tan-
cujúci medvedíci pod šapitó. 

Končím, únava už prichádza. Darmo, všet-
ko, čo je spojené s vínom, je drina. Pobalím sa 
a vyrážam. Na rohu námestia postávajú Ignác 
a Anka Kolekovci. Berieme sa pod pazuchy 
a vykročíme k domovom.

A ako to tentokrát dopadlo? Výborne. Ako 
ja doma do postele.

Peter Distler,  
začínajúci devínsky vinár

Vinobranie spoza preša
k burčiaku. Nič to, niekto 
začať musí. Zachraňuje 
ma Rudo. Prvú vzorku 
máme za sebou.

Na pódiu je v plnom 
prúde kultúra. Nastupuje 
folklórny súbor. Tentokrát 
sa mi zdá viac doraste-
necký ako detský, vidieť 
to aj na výkone a aplauz 
je ohromný. Objavujú sa 
aj dvaja gajdoši, tak nech 
im to vydrží.

Dochádza burčiak. 
Záchrana. Prichádza-
jú prví odvážlivci. Aj vínko už konečne ide. „Máte 
nejaké dobré?“ Máme. Kyselkavé, sladšie, plnšie, 
ľahšie, silnejšie, voňavé, suchšie, korenisté, čokolá-
dové - všetky sú pekné. Jedni berú pre rodičov, iní pre 
partnerov, jedni pre kamarátov, a ďalší pre susedov. 
Jeden vezme dva deci, druhý štyri, iní aj celú fľa-
šu. Každá otvorená fľaša je samozrejme degustačne 
skontrolovaná komisiou – Rudo a ja.

Prepadne ma hlad, tak sa vyberám pohľadať 
niečo pod zub. Obchádzam námestie sprava. A zá-
hada bieleho stanu je odhalená. To Elenka Cenká so 

svojou nadáciou Za kraj-
ší Devín. Konečne si po 
celom večeri sadám na 
stoličku obdarený guláši-
kom. Samé chudé mäso. 
Ako Elenka.

Zvečerieva sa. Poču-
jem hlas Romany Sagulo-
vej, ktorá práve vyhlasuje 
tombolu. Pred stolom sa 
zjavujú také dorastenky. 
Zdajú sa mi povedomé, 
už sú pri mne hádam tretí 
raz. Tanečnice! „Môžme 
ešte zobrať jedno červe-
né pre pani učiteľku?“ 
„Samozrejme. Ale na 
budúce mi priveďte aj tú 
„pani učiteľku“!“

Referendum! Ute-
kám na úrad, vyjadriť 
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ŠarkanY na Hrad!!!
ŠarkanY na Hrad!!!
Túto, tak známu vetu, ale s iným podmetom, 

poznáme všetci. Na rozdiel od mnohých, ktorým sa 
na pomyselný „hrad“ napriek prevolávaným heslám 
dostať nepodarilo.

Ten náš devínsky a priľahlý nebopriestor nad 
ním, obsadili 25.9.2010 šarkany v takom hojnom poč-
te, o ktorom sa nám ani nesnívalo. Hotová invázia!!! 
Verte, či neverte! Tristošesť oficiálne označených 
a zaradených šarkaních exponátov, teda rovnaký 
počet ich malých, či veľkých „šarkanovodičov“, plus 
kamarátske, rodinné, či inak spriaznené duše, to už 
je odhadom vyše sedemsto ľudkov túžiacich si užiť 
slnečný, veterný deň plný zábavy priamo tu u nás, 
na našom hradnom kopci. Aj po oficiálnom ukončení 
označovania šarkanov zaradených do súťaže, dobie-
hali ďalší a ďalší „šarkanochtivci“, väčšinou s hlavami 
vyvrátenými nahor v nádeji, že v tej nesúrodej pavu-
činovej spleti motúzov a šnúr nad nimi, nájdu aspoň 
skulinku voľného neba pre svojho oneskoreného 
krásavca. Letové dráhy mnohých malých i veľkých, 

podomácky urobených i „kúpenských“ šarkanov 
sa nespočetne krát skrížili a havária bola na svete. 
Niekedy aj tri, či štyri rodinné družstvá rozplietali so 
smiechom navigačné motúzy. Pri takom množstve 
zúčastnených bolo naozaj problémom identifikovať 
majiteľov najvyššie a najďalej sa vznášajúcich šarka-
nov. Ale aj to sa nakoniec porote, v počte päť členov, 
podarilo.

Krásny deň, ochotní ľudia, šťastné malé, veľké 
i dospelé deti, vietor, ktorý nám „dul do plachiet“, ako 
sa vraví. Čo viac sme si mohli priať?

Devínska šarkaniáda je z roka na rok úspešnej-
šia a tak sa na záver patrí poďakovať takmer „oska-
rovsky“:
•  ďakujeme sponzorom, ktorým nie je ľahostajný 

svet detí
•  ďakujeme výtvarnej dielni, kde z detí pomocou 

papiera a farbičiek vykúzlili malých drakov 
•  ďakujeme bábkovému divadlu, ktoré zožalo za-

slúžený potlesk
•  ďakujeme porotcom behajúcim v tej mravenčej 

spleti „100 jarných kilometrov“, aby následne 
ocenili tých najlepších

•  ďakujeme šikovným devínskym mamám, pokra-

čujúcim v už tradičnom pečení obrovského  nož-
stva zdobených a chutných šarkaních medailí, 
napečených nie len pre súťažiacich

•  ďakujeme technickému, moderátorskému obsa-
deniu, veľkému počtu dobrovoľníkov a vlastne 
všetkým, ktorí si tento deň naplno užili tu, spolu 
s nami, na Devíne.

Zuzana Bachoriková

KNIŽNICA INFORMUJE

Na jesenné dni Vám knižnica ponúka  
literatúru v podaní autoriek detektívok  
známych aj menej známych, však vždy  

v podobe dobrých kníh.  
Prosím, vyberte si:

AGATHA CHRISTIE
Sedemnásť orieškov na rozlúsknutie

Nakoniec príde smrť
Smrť vo vzduchu 

Hotel Betram
Robí sa to trikom

         
ANDREA DE CARLO 

Vtáky z klietky a z voliéry

M. G. EBERHARTOVÁ
Dom na streche

 
ANNA BAUEROVÁ 

Smrť a sedm němých světku
        

PATRICIA HIGHSMITOVÁ
Třikrát vražda z posedlosti

P. D. JAMESOVÁ 
Svedka treba odstrániť   

Džob nevhodný pre ženu

Ak by ste sa chceli vrátiť do XXI. storočia, 
doporučujem  knižku od známej televíznej 

moderátorky E. Urbaníkovej.

EVA URBANÍKOVÁ 
Všetko alebo nič 

Je to kniha o dnešnej generácii očami ženy.
Známa herečka Zuzana Fialová o nej napísa-
la: „Konečne humor, konečne svieži jazyk  

a reálne postavy. Vždy som čítala Evine články, 
lebo boli vtipné a ozajstné, takže som sa  
na túto knižku veľmi tešila. Oprávnene.“     

      
PIETRO ARETINO 
Necudné rozhovory 

XVI. storočie v Taliansku, kde sa dej  
odohráva, sa prirovnáva k Ľudovítovmu,  

XIV. storočiu vo Francúzsku. Rozhovory sa 
konajú v troch dňoch. Prvý deň Aretinového 

rozprávania je o živote mníšok, druhý o živote 
vydatých žien a tretí a živote neviestok.
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Miestna volebná komisia v mestskej časti Bratislava – Devín podľa § 23  
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,  

že pre voľby starostu mestskej časti Bratislava - Devín zaregistrovala týchto kandidátov:

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27. novembra 2010

Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.  
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaregistrovala týchto kandidátov:

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Mestská časť Bratislava – Devín podľa § 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí  

v znení neskorších predpisov určuje jeden volebný okrsok a oznamuje, že:
 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia

v sobotu 27. novembra 2010 od 7.00 do 20.00 hodiny.
 Miestom konania volieb je DOM KULTÚRY MČ Bratislava – Devín, Rytierska 2

P.č. Meno Priezvisko Ak. 
titul

Vek Povolanie Názov politickej strany, politického hnutia, 
koalície politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát

1. Ľubica kolková Ing. 50 ekonóm Slovenská demokratická  a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

2. Rastislav kunst Mgr. 38 pedagóg, tréner Nezávislý kandidát
3. Eva Weiglová Ing. 47 kontrolór Nezávislé fórum

pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Devín zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 8 – Devín
P.č. Meno Priezvisko Ak. 

titul
Vek Povolanie Názov politickej strany, politického hnutia, 

koalície politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát
1. Ignác kolek Ing. 58 technik SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS, MOST - HÍD
2. Jozef paczelt 53 podnikateľ NF
3. Juraj Šterbatý Ing. 55 stavebný technik SMER - SD, SZS, SNS, SF, HZD

1.  Elena Cenká, 43 r. podnikateľ,  
 SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS

2.  Katarína Čambalová, Mgr., 56r., pedagóg,  
 SMER, PS, SZS, OK

3.  Peter Distler, Ing., 48 r., manažér,  
 SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS

4.  Gabriel Drobniak, Ing. arch., 50 r., architekt,  
 SMER, PS, SZS, OK

5.  Zuzana Hanzlovičová, 45 r., učiteľka, NF
6.  Zdenka Janotová, 55 r., riaditeľka,  

 MŠ,SMER, PS, SZS, OK
7.  Tomáš Kaňka, 34 r., inštalatér, SMER, PS, SZS, OK
8.  Štefan Kilársky, Ing., 51 r., podnikateľ,  

 SDKÚ-DS,  SaS, KDH, OKS

9.  Ladislav Mikloš, 30 r., dobrovoľný požiarnik, NF
10. Šarlota Mráziková, Ing. arch., 52 r., architekt,  

 SDKÚ-DS,  SaS, KDH, OKS
11. Pavol Murín, Ing., 40 r., podnikateľ,  

 SDKÚ-DS,  SaS, KDH, OKS
12. Jozef Paczelt, 53 r., podnikateľ, NF
13. Michal Polák, 41 r., stavebný technik, SMER, PS, SZS, OK
14. Marta Potančoková, Mgr., 35 r., slobodný umelec,  

 SDKÚ-DS,  SaS, KDH, OKS – vzdala sa kandidatúry
15.  Igor Prieložný, Bc., 27, producent,  

 SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
16.  Jaroslav Proft, PaedDr., 46 r., štátny zamestnanec,  

 SMER, PS, SZS, OK
17.  Peter Vittek, 55 r., podnikateľ, SMER, PS, SZS, OK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27. novembra 2010.
Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľby primátora  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaregristrovala týchto kandidátov:

1. Ing. Marek Blaha (29), predseda strany SDĽ (Strana zelených, Strana demokratickej ľavice)
2. Jozef  Bonko (49), technik (nezávislý kandidát)
3. Ján Budaj (58), ochranár a mestský poslanec (Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Demokratická strana)
4. Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (54), vysokoškolský účiteľ (nezávislý kandidát)
5. Alojz Hlina (40), manager (nezávislý kandidát)
6. Stanislav Pánis (60), ekonóm (Slovenská národná jednota)
7. Mgr. Magdaléna Vášáryová (62), poslankyňa NR SR (SDKÚ-DS, KDH, SaS, Most-Híd, OKS)
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Kontajnery na papier, plasty a sklo 
už nie sú na parkovisku pod hradom

Určite si nejeden Devínčan a žiaľ aj turista prechádzajúci cez parko-
visko pod hradom v lete všimol pravidelne preplnené zberné hniezdo na 
separovaný zber odpadu. Napriek tomu, že farebné kontajnery na uliciach 
sú určené pre občanov, boli tie pod lipami evidentne po každom víkende 
opakovane neoprávnene využívané okolitými prevádzkami pohostinských 
zariadení. A keď boli kontajnery plné, odpad nahádzali okolo nich. Keďže 
pristihnúť ich pri čine bolo dosť náročné, miestny úrad pristúpil k zrušeniu 
tohto zberného hniezda.

Žiaľ, v blízkosti ulíc Slovienska, Brigádnická a Muránska sa nenachá-
dza žiadne vhodné miesto na nové zberné hniezdo, preto ako náhrada 
budú posilnené súčasné zberné hniezda oproti požiarnej zbrojnici, vo 
dvore za Domom kultúry a na parkovisku U Srnčíka. Občania, ktorým sú 
tieto lokality príliš vzdialené a majú na svojom dvore dostatok miesta, si 

môžu objednať od OLO a.s. vlastné nádoby na separovaný zber odpadu, 
formulár sa nachádza na www.olo.sk. Služba odvozu a zhodnocovania 
papiera, plastov a skla pre občanov pri svojich rodinných domoch je však 
spoplatnená – 1,19 Euro za jeden odvoz. Vyprázdnenie kontajneru musí 
byť minimálne raz za týždeň, preto je výhodné využívať kontajner viacerý-
mi rodinami.

Biokontajner minimálne do 15. novembra
Hojne využívaný biokontajner vo dvore požiarnej zbrojnice bude 

v prevádzke podľa počasia, ale najmenej do 15. novembra. Ak by bola 
miernejší nástup zimy (čo meteorológovia nepredpovedajú, skôr naopak), 
tak bude kontajner tento rok k dispozícii do 30. novembra. Otváracia doba 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu a elektroodpadu ostala nezmene-
ná – každú stredu od 14:00 do 18:00 a sobotu od 10:00 do 16:00.

Ku siedmim komisiám miestneho zastu-
piteľstva pribudla nedávno ďalšia – komisia 
pre verejnú zeleň. Jej súčasnou úlohou je za 
peniaze, ktoré Devín získal na zveľadenie 
zelene za neuskutočnenú náhradnú výsadbu 
drevín, postarať sa o skrášlenie väčšinou 
zanedbaných pozemkov v intraviláne, pat-
riacich do správy mestskej časti. Sú to troj-

uholník na križovatke Slovienskej a Brigád-
nickej ulice, priestor pri pamätníku padlým 
v 1. a 2. svetovej vojne pri Café Eden, pás 
predzahrádky po južnom obvode nedávno 
zveľadenej budovy materskej škôlky na Ští-
tovej ulici a okolie pamätníka obetí železnej 
opony Brána Slobody pri sútoku Moravy 
a Dunaja.

Na prvej menovanej lokalite sa už úpra-
va terénu a nová výsadba realizovali. Domi-
nuje tu replika sochy Rastislava z dynastie 
Mojmírovcov (v r. 846-870 veľkomorav-
ské knieža, od leta 863 so sídlom na hra-
de Devín), ktorú vytvorila akad. sochárka 
Ľ. Cvengrošová. Devínčanom zrejme netre-
ba pripomínať, že práve za vlády kniežaťa 
Rastislava prišli na územie Veľkej Moravy 
solúnski bratia sv. Cyril a Metod, tvorcovia 
základov slovanského písomníctva, ktorých 
sviatok celoštátne a osobitne v Devíne kaž-
doročne oslavujeme. 

Z historického hľadiska by sa lepšie 
hodilo, aby veľkomoravský vladár sedel 
pod lipou, symbolom Slovanstva. Avšak na 
spomínanom mieste už existujúci strom, 
rozkošatená paulovnia plstnatá, ktorá roky 
zdobí túto časť Brigádnickej ulice, si kvôli 
svojmu cudziemu pôvodu, podobne ako sta-
rý exemplár gledíčie trojtŕňovej pri kostole, 

likvidáciu nezaslúži. 
Paulovnia je drevi-
na pôvodom z Číny 
s veľkými nedelený-
mi listami, nápadne 
veľkými a voňavý-
mi kvetmi fialovej 
farby a drobučkými 
krídlatými semena-
mi. Vďaka nim sa 
pomocou vetra ľah-
ko rozširuje. Často 
splaňuje a semená-
čiky možno nájsť 
najmä v meste na 
mnohých opuste-
niskách, na starých 
múroch, v atriách 

domov, niekedy aj na strechách. Podobne sa 
šíri často v rôznych farebných odtieňoch aj 
v devínskych záhradách pestovaná okrasná 
budleja Davidova, vo viacerých jazykoch 
ľudovo známa ako „motýlí ker“. Jednému 
dospelému bohato 
kvitnúcemu exem-
pláru sa darí aj na 
plochej streche po-
žiarnej zbrojnice.

K paulovnii 
pribudla obruba 
z krušpánu vždyze-
leného, medzi zá-
hradkármi známe-
ho skôr ako buxus, 
a na okraji plochy 
susediacej so zá-
hradou Kilárskych 
kry fotínie. Dnes 
veľmi propagova-

ná fotínia (s najčastejšie pestovaným krí-
žencom Photinia x fraseri) patrí do čeľade 
ružovitých a po celé vegetačné obdobie má 
dekoratívny vzhľad. Na jar vytvára bohaté 
súkvetia bielych kvetov. Vždyzelené lesklé 
listy, vyrastajú na mladých výhonkoch ako 
červenopurpurové. Táto farba dala meno aj 
často pestovanému kultivaru ´Red Robin´ čo 
v slovenčine označuje milého vtáčika – čer-
vienku. Kry fotínie sa dajú zrezávaním vyt-
varovať do hustého živého plotu, kde vtáci 
nachádzajú úkryt aj potravu vo forme jej 
červených plodov.

Predstavy členov komisie o vzhľade miest 
verejnej zelene v Devíne by boli i  smelšie, 
ale treba brať do úvahy aj upozornenia rea-
lizátorov projektu na potrebu ich pravidelnej 
a finančne nenáročnej údržby. Nateraz sme 
radi, že aspoň trošku prispejeme k zmenše-
niu rozdielu medzi pestovanou zeleňou De-
vína a sídelných aglomerácií na rakúskom 
brehu Dunaja, ako aj medzi sortimentom 
drevín a bylín v súkromných záhradách a na 
uliciach. Ak sa podarí realizovať celý, už 
rozbehnutý projekt, o ktorom písala v mi-
nulom čísle Devínčana Ing. S. Frimmelová, 
môžeme sa tešiť, že miesta, na ktorých si čo-
raz viac zvykáme sa stretávať a relaxovať, 
nadobudnú potešiteľne krajší vzhľad. 

Viera Feráková, Patrik Martin

Ďalšia aktivita za krajší Devín
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čo sa chystá v devíne

Milé deti, detičky a deťuliatka, 
pozývam Vás 

 
 dňa 5.12.2010 

 o 16,00 hod do DK Devín 
 

Teším sa na všetky deti 

Váš svätý  
Mikuláš 

Milí Devínčania

Starostka Ing. Ľubica Kolková
Občianske združenie „ Za krajší Devín“

Vás srdečne pozývajú

dňa 21.11.2010 o 15,00 hod  
do DK Devín na

5. ročník súťaže

Devínsky peceň
Chlebíky, sladké a slané pečivo do súťaže

prineste do 15,00 hod do DK Devín
Slávnostné vyhodnotenie súťaže o 16,00 hod

Správnosť rozhodnutia odbornej poroty
spoločne preveríme 

ochutnávkou súťažných exponátov

vernisáž

Výstavy ručných prác a bábik
výsledky Vašich tvorivých aktivít a

zaujímavé, vzácne, či historické bábiky,
prosíme, 

 prineste do DK Devín
dňa 19.11.od 17,00 do19,00 hod 

Výstava bude otvorená ešte 
22.11. a 23.11.2010 od 15,00 do 19,00 hod

Bližšie informácie: O.Mikulášová  
65730136, 0908201242

čo pripravujeme do konca roka 2010
1.11.2010  o 17,00 hod.   pietna spomienka na obete dunaja 
21.11.2010  o 15,00 hod     devínsky peceň
Výstava ručných prác, Výstava bábik
23.11.2010  o 17,00 hod     koncoročné posedenie dôchodcov
Výstava ručných prác + Výstava bábik
5.12. 2010  o 16,00 hod.   Mikuláš
Zasvietenie vianočného stromčeka na námestí
12.12.2010  detský vianočný program

Srdečne pozývame

všetkých devínskych seniorov na

koncoročné posedenie seniorov
do DK Devín dňa  23.11.2010 o 17,00 hod

Opäť sa stretneme, zaspomíname
a spoločne sa zabavíme

Teší sa na Vás Vaša starostka, pracovníci MÚ,  
poslanci MČ a členovia Kultúrnej komisie

DEVÍNČAN – Občasník pre občanov MČ Bratislava – Devín. Vydáva MÚ MČ Bratislava – Devín, Kremeľská 39. 
Zodp. redaktor: Elena Cenká, predsedkyňa redakčnej rady: Zdenka Janotová, redakčná rada: PhDr. Veronika Plachá,

RNDr. Viera Feráková, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Katarína Čambalová, Marta Potančoková. Grafická úprava: Peter Blaho. Reg. č. OÚ BA IV-1/2003.
Tlač: LÚČ Bratislava, Distribúcia: MÚ MČ Bratislava – Devín. Kontakt: 02/60202511. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky. 
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32. riadne zasadnutie  
MZ Mč bratislava – devín

návrh rozpočtového opatrenia  
na rok 2010 

Uznesenie č. 274/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín 
a)   schvaľuje
Rozpočtové opatrenie na rok 2010 podľa 
predloženého návrhu. 

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 5                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 2           Nehlasovali:0  

Správa z kontroly za i. polrok 2010

Uzn. č. 275/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín 
žiada
starostku mestskej časti Bratislava – Devín prijať 
opatrenia (zodpovednosť, termín) na nápravu 
kontrolou zistených nedostatkov do 30.10.2010

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 
miestneho kontrolóra 

mestskej časti bratislava  –devín 
Uzn. č. 276/2010 

zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava - Devín
a.   b e r i e   n a   v e d o m i e
ukončenie funkčného obdobia  miestneho 
kontrolóra mestskej časti  Bratislava – Devín 
Alžbety Kaňovej ku dňu 14.01.2011
b.   v y h l a s u j e
podľa § 18a ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
deň konania voľby  miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava - Devín na 22.11.2010 
na mimoriadnom zasadnutí Miestneho  
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devín
C.   u s t a n o v u j e
1.   Podľa § 18a ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe 
a vykonaní voľby miestneho kontrolóra  mestskej 
časti Bratislava – Devín nasledovne:
1.1.  Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho 
kontrolóra bude zverejnené najneskôr 13.10.2010  
(40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej 

tabuli mestskej časti Bratislava – Devín a na  
webovej stránke mestskej časti.
Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej 
len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú 
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 
voľby, t.j. najneskôr  08.11.2010  do podateľne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Devín, Kremeľská 39, Bratislava, v zalepenej 
obálke s označením “Voľba miestneho kontrolóra“ 
s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež 
svoju písomnú prihlášku zaslať v zalepenej 
obálke prostredníctvom pošty na adresu:  
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devín, 
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, s tým, že pod 
vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať 
text “Voľba miestneho kontrolóra“ s poznámkou 
„Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná 
pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke 
s najneskorším dátumom 08.11.2010. Neskorší 
dátum doručenia je v zmysle platnej právnej 
úpravy neakceptovateľný.
Posúdenie náležitostí podaných písomných 
prihlášok kandidátov vykoná komisia 
zvolená Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava - Devín (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie 
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov 
a vypracuje zoznam kandidátov.
Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným 
hlasovaním.
Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie 
miestneho kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých  poslancov 
miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov takú väčšinu nezíska, miestne 
zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných 
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb 
sa rozhoduje žrebom. 
2.   Rozsah výkonu funkcie miestneho kontrolóra 
–  25 hodín/týždenne
3.   Podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na 

funkciu miestneho kontrolóra:
3.1.   ukončené minimálne úplné stredné 

vzdelanie
3.2.   prax minimálne 5 rokov v oblasti 

účtovníctva, rozpočtovania alebo 
kontroly

3.3.   znalosť práce s počítačom v rozsahu 
MS Office

3.4.   znalosť základných noriem samosprávy 
miest a obcí 

4.   Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky 
kandidáta:

4.1.   meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia, bydlisko, kontaktné údaje 
(telefón alebo e-mail) 

4.2.   štruktúrovaný profesijný životopis
4.3.   úradne overenú fotokópiu dokladu 

o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4.4.   výpis z registra trestov nie starší ako 3 

mesiace
4.5.   súhlas so spracovaním a zverejnením 

osobných údajov 
d.   v o l í
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Devín v zložení: 
Z. Hanzlovičová, E. Weiglová, R. Kunst, I. Kolek,  
Z. Janotová
e.   u k l a d á 
komisii na posúdenie náležitostí prihlášok 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Devín  
predložiť miestnemu zastupiteľstvu po posúdení 
náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Devín  zoznam kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za 
účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra
T:  22.11.2010  
ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
1.    zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby 

miestneho  kontrolóra mestskej časti 
Bratislava - Devín na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti www.devin.sk 
tak, aby boli dodržané zákonné lehoty 

2.    informovať potenciálnych uchádzačov 
o termíne konania voľby miestneho 
kontrolóra a požiadavke na vystúpenie pre 
každého uchádzača pred zastupiteľstvom 
v trvaní max. 5 minút.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali: 0 

návrh rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti ba – devín 

Uzn. č. 277/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín 
s c h v a ľ u j e  
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Devín 
bez pripomienok

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 5                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 2           Nehlasovali:0  
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návrh na zmenu  uznesenia č. 225/2009 

Uzn. č. 278/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
mení uznesenie č. 225/2009 nasledovne:

08. február                     o 18,00 hod. 
30. marec                           o 18,00 hod.
18. máj                            o 18,00 hod.
29. jún                             o 18,00 hod.
07. september  o 18,00 hod.
12. október  o 18,00 hod.
24. november  o 18,00 hod.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

návrh opravy hasičskej zbrojnice 

Uzn. č. 279/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
1) berie na vedomie
opravu havarijného stavu požiarnej zbrojnice 
podľa predloženého harmonogramu
2) schvaľuje
komisiu na výber dodávateľa v zložení: V. 
Baculák, I. Kolek, E. Weiglová, Z. Hanzlovičová, 
O. Mikulášová
3) žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Devín Ľubicu 
Kolkovú o zabezpečenie realizácie opravy 
havarijného stavu hasičskej zbrojnice

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

návrh na odpredaj budovy kolkárne  
na pozemku parc. č. 708 k. ú. devín 

Uzn. č. 280/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
s c h v a ľ u j e
odpredaj budovy „kolkárne“ súpisné číslo 994 
na pozemku parc. č. 708 kat. územie Devín 
za stanovenú cenu 23 300,00 EUR ako prípad 
hodný osobitného zreteľa kupujúcim Ing. arch. 
Augustin Mrázik a manž. Ing. arch. Šarlota 
Mráziková, obaja bytom Kremeľská 13, Bratislava 
za týchto podmienok:
1. Kúpnu cenu uhradia kupujúci nasledovne:

- časť kúpnej ceny vo výške 40% z kúpnej 
ceny, t.j. 9 320 EUR na účet Hlavného  
mesta  SR Bratislavy

-  časť kúpnej ceny vo výške 60% z kúpnej 
ceny, t.j. 13 980 EUR Mestskej časti 

     Bratislava – Devín, do 30dní odo dňa 
podpísania zmluvy.  

2.  Mestská časť Bratislava – Devín uzavrie 
s kupujúcimi zmluvu o využívaní časti 
stavby „kolkárne“ v prospech mestskej časti 
Bratislava – Devín na účely parkovania 
komunálnej techniky a skládku posypových 
hmôt súčasne s podpisom kúpnej zmluvy,  
na dobu 1 roka odo dňa podpisu zmluvy.

Uznesenie nebolo prijaté (nutná 3/5 väčšina)
Prítomní: 7            Áno: 3                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 3           Nehlasovali:1  

návrh na schválenie prevodu vlastníctva – 
odpredaj pozemkov  v správe mestskej časti 

zastavanými stavbami vo vlastníctve  
fyzických osôb 

Uzn. č. 281/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
1) žiada
starostku mestskej časti Bratislava – 
Devín zaslanie žiadosti primátorovi 
Hlavného mesta SR Bratislava o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku zvereného do správy 
mestskej časti Bratislava – Devín 

parcela č. 1205/1, zastavaná plocha a) 
o výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 1 
vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, 
Správa katastra hl. mesta SR Bratislava, 
Mgr. Zvonimír Bartovič a manž. JUDr. Janka 
Bartovičová, rod. Jambrová, bytom Bratislava 
Kremeľská 4
parcela č. 1204/19, zastavaná plocha b) 
o výmere 18 m2, PhDr. Peter Prusák, bytom 
Bratislava Kremeľská 4
parcela č. 1205/2, zastavaná plocha c) 
o výmere 19 m2, Július Slávik a manž. Eva 
Sláviková, rod. Kleinová, bytom Bratislava 
Kremeľská 4

     v nadväznosti na list zo dňa 25.02.2008 
odpoveď 09.04.2008) z mestskej časti Bratislava 
– Devín – vyhodnotenie stanoviska

Po doručení odpovede na žiadosti 1) 
(Magistrát, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu) bezodkladne písomne 
informovať  vlastníkov stavieb na 
zastavaných pozemkoch: parcela č. 1205/1, 
zastavaná plocha 20 m2, parcela č. 1204/19, 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, parcela 
č. 1205/2, zastavaná plocha o výmere 19 
m2, o možnosti vysporiadania vlastníckych 
vzťahov medzi vlastníkmi stavieb a vlastníkmi 
zastavaných pozemkov ako prípady 
osobitného zreteľa

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 4                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 2           Nehlasovali:1  

návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom pozemku v k. ú. devín na 

záhradkárske a rekreačné účely 

Uzn. č. 282/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
a)   s c h v a ľ u j e 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom 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 31.10.2010 
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 
za nasledovných podmienok:
Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom 
pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske 
a rekreačné účely 
a.) časť parc. 38/1, orná pôda, o výmere 462m2

b.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 15m2 a časť parc.č. 67, záhrady, o 
výmere 335m2

Súťažiaci   sú   povinní   pred podaním 
súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3 EURO, a to 
v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava – Devín.
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 Mestskej časti  Bratislava – 
Devín,  ktorá je 
- 0,70 €/1m2/1rok - pozemok pod rekreačnou 
alebo záhradnou chatou
- 0,35 €/1m2/1rok - pozemok na záhradkárske a 
rekreačné účely
Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov je 
celková ponúknutá výška nájomného.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú 
verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu určitú 
- do 30.06.2015.
Súťažiaci   prijíma  podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jednostrannú 
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.
Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený 
dať  predmet nájmu do   podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa.
Starostka mestskej časti je poverená organizovať  
súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky 
upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže 
alebo ochraňujúce záujmy Mestskej časti 
Bratislava – Devín.
c)    m e n u j e
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
obchodnej verejnej súťaže v zložení:
Zdenka Janotová
Ing. Ignác Kolek
Mgr. Rastislav Kunst
d)   ž i a d a
starostku zabezpečiť následne po skončení 
obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu 
zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže.

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

návrh na vyhlásenie  
obchodných verejných súťaží 

Uzn. č. 283/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
a)   s c h v a ľ u j e 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ na 
Kremeľskej ul. č. 36
b)    ž i a d a 
starostku mestskej časti, aby vyhlásila  v termíne  
do 5 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s 
termínom uzávierky do 15.11.2010

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 zmluvy bude prenájom 

nebytových priestorov v k. ú. Devín, 
nachádzajúcich sa v objekte  súp. č. 
817 (Kremeľská ul. č. 36 – objekt MŠ), 
postavenom na pozemku parc. č. 35/6, 
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 809 
m2, zapísané na LV  
č. 1 pre k. ú. Devín: 

nebytové priestory  A  o výmere  85,60 m- 2

nebytové priestory  B  o výmere  20,80 m- 2

nebytové priestory  C  o výmere  77,40 m- 2

nebytové priestory  D  o výmere  98,20 m- 2 

(podkrovie).
Doba nájmu - 10 rokov od uzavretia zmluvy 2. 
o nájme nebytových priestorov.

Účelom nájmu je občianska vybavenosť 3. 
(administratíva, služby, obchod, verejná 
správa, školstvo, kultúra ai.).
Súťažiaci prijíma záväzok vykonať do 3 4. 
mesiacov od uzavretia zmluvy  stavebné 
úpravy nebytových priestorov v rozsahu 
určenom vyhlasovateľom. Budúci 
prenajímateľ po ukončení stavebných úprav 
započíta do nájomného vynaložené investície 
do zhodnotenia nebytových priestorov, a to:
-   v prípade nebytových priestorov A  

do výšky 4 057,40 EUR
-   v prípade nebytových priestorov B  

do výšky 2 959,41  EUR
-  v prípade nebytových priestorov C  

do výšky 19 417,46 EUR 
- v prípade nebytových priestorov  

D do výšky 27 121,64 EUR.  
 V uvedených sumách nie sú započítané 

náklady na  rozvody NN, vody, ústredného 
vykurovania, ktoré vykoná budúci nájomca 
na vlastné náklady.
Súťažiaci prijíma záväzok vykonať každú 5. 
stavebnú úpravu  špecifikovanú vo výkaze 
výmer až po predchádzajúcom písomnom 
súhlase zodpovedného zamestnanca 
budúceho prenajímateľa.
Súťažiaci preukáže svoju  solventnosť na 6. 
realizáciu stavebných úprav nebytových 
priestorov (bankové krytie, záruky).
Súťažiaci prijíma podmienku, že nie   je 7. 
oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 
alebo inej dispozície tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. 
Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku 8. 
ročného nájomného za predmet nájmu, ktorá 
nesmie byť nižšia ako   výška nájomného 
stanovená VZN č. 3/2008 o určovaní   
nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
Mestskej časti  Bratislava – Devín,  ktorá je 
v závislosti od účelu nájmu nasledovná: 

obchodné priestory, priestory  
 pre banky, príp. poisťovne  
  90 EUR/1m2/1rok
priestory pre služby  
 (napr. čistiareň, manikúra)   
  17 EUR/1m2/1rok
reštauračné priestory   50 
EUR/1m2/1rok
kancelárske priestory   35 
EUR/1m2/1rok
skladové priestory   25 
EUR/1m2/1rok

 
 V uvedených minimálnych cenách za nájom 

nie sú zahrnuté platby za služby spojené   
s užívaním nebytových priestorov. Platby za 
služby budú budúcemu nájomcovi účtované 
osobitne. 

Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou 9. 
si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na 
jednostrannú 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 a na každoročné 
prehodnotenie výšky nájomného v závislosti 
od výšky inflačného koeficientu. 
Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 10. 
návrhov sú:
-    ponúknutá výška nájomného –  

váha kritéria 50% 
-    účel prenájmu – váha kritéria 50%.

Súťažiaci sú povinní pred podaním 11. 
súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 10 EUR, 
a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Devín.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 12. 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 13. 
všetky predložené návrhy a ukončiť 
obchodnú verejnú súťaž bez výberu 
súťažného návrhu.
Starostka mestskej časti je poverená 14. 
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce 
záujmy Mestskej časti Bratislava Devín

c)    m e n u j e 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
v zložení:
Zuzana Hanzlovičová
Eva Weiglová
Vojtech Baculák
d)   ž i a d a  
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
1.   zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli, webovej stránke 
mestskej časti a v celoštátnom denníku

2.   predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva po uzávierke súťaže 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
a návrh zmluvy o nájme pre víťaza súťaže.

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

Uzn. č. 284/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín
a)   s c h v a ľ u j e 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom objektu  na Hradnej ul. č. 3
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b)    ž i a d a 
starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 5 dní odo 
dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom 
uzávierky do 15.11.2010

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:

Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom 1. 
objektu súp. č. 1003 v k. ú. Devín, 
nachádzajúceho sa na Hradnej ul. č. 3 
(Zelený dom), postaveného na pozemku 
parc. č. 731, zastavané plochy a nádvoria,  
o výmere 321 m2, zapísané na LV č. 1 pre  
k. ú. Devín. 
Doba nájmu - 10 rokov od uzavretia zmluvy 2. 
o nájme nehnuteľnosti.
Účelom nájmu je občianska vybavenosť 3. 
(administratíva, služby, obchod, verejná   
správa, školstvo, kultúru ai.)
Súťažiaci predloží zjednodušenú projektovú 4. 
dokumentáciu na sanáciu objektu, vrátane 
rozpisu stavebných prác a predpokladaných  
nákladov na rekonštrukciu v zmysle platného 
cenníka stavebných prác. 
Súťažiaci prijíma záväzok vykonať do 24 5. 
mesiacov od uzavretia zmluvy  rekonštrukciu 
objektu v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie, s prípadnými pripomienkami 
vyhlasovateľa. Budúci prenajímateľ po 
ukončení rekonštrukcie započíta do 
nájomného vynaložené investície do 
zhodnotenia objektu, avšak maximálne do 
výšky 10 ročného ponúkaného nájmu a to 
na  základe ohodnotenia nezávislým súdnym 
znalcom, ktorého určí budúci prenajímateľ. 
Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku 6. 
ročného nájomného za predmet nájmu, 
ktorá nesmie byť nižšia ako 5 457,00 EUR. 
V uvedenej minimálnej cene za nájom nie sú 
zahrnuté platby za služby spojené s užívaním 
objektu, ktoré bude budúci nájomca uhrádzať 
priamo dodávateľom týchto služieb.
Súťažiaci preukáže svoju  solventnosť na 7. 
realizáciu rekonštrukcie objektu (bankové 
krytie, záruky).
Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je 8. 
oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu   
alebo inej dispozície tretej osobe bez  
predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. 
Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou 9. 
si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na 
každoročné  prehodnotenie výšky nájomného 
v závislosti od výšky inflačného koeficientu. 

10. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov sú:
a) predložená zjednodušená projektová 

dokumentácia na sanáciu objektu, 

vrátane rozpisu stavebných prác 
a predpokladaných  nákladov na 
rekonštrukciu v zmysle platného 
cenníka stavebných prác   – váha 
kritéria  50%

b) ponúknutá výška nájomného  - váha 
kritéria 25% 

c) účel prenájmu – váha kritéria 25%
11. Súťažiaci sú povinní pred podaním 

súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 10 EUR, 
a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Devín.

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

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy a ukončiť 
obchodnú verejnú súťaž bez výberu 
súťažného návrhu.

14. Starostka mestskej časti je poverená 
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže  alebo  ochraňujúce 
záujmy Mestskej časti Bratislava – Devín.

c)    m e n u j e 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
v zložení:
Rastislav Kunst, Oľga Mikulášová, Ignác Kolek
d)   ž i a d a  
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
1. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli, webovej stránke 
mestskej časti a v celoštátnom denníku

2. predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva po uzávierke súťaže 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
a návrh zmluvy o nájme pre víťaza súťaže.

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

návrh na  schválenie prenájmu pozemku  
v k. ú. devín v súvislosti s realizáciou stavby 

„bratislava – protipovodňová ochrana“ – 
aktivita č. 5 

Uzn. č. 285/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín 
a)   schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín
časť parc. č. 965/7, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 1m², podľa geometrického plánu 
vypracovaného G5 Geodeticko-obchodná 
spoločnosť s.r.o., Kopčianska 65, 851 07 
Bratislava, zo dňa 11.01.2010 pre Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod 

Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava za 
nájomné 1 Euro/m² za rok, na dobu neurčitú, na 
účely prevádzky protipovodňovej ochrany ako 
prípad osobitného zreteľa.
b)   ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy o 
nájme pozemku v zmysle podstatných náležitostí 
schválených v bode a) a s podmienkou možnej 
aktualizácie výšky nájomného počas nájomného 
vzťahu v prípade zmeny výšky nájomného na 
základe VZN  č. 3/2008 o určovaní nájomného 
za prenájom nebytových priestorov a pozemkov 
zverených do správy Mestskej časti Bratislava – 
Devín.

Uznesenie bolo prijaté 
Prítomní: 7            Áno: 7                         Nie: 0                            
Zdržal sa: 0           Nehlasovali:0  

elektronizácia služieb bratislavskej 
samosprávy 

Uzn. č. 286/2010
zo dňa 12.10.2010

MZ MČ Bratislava – Devín 
a) berie na vedomie
Projektový zámer „ Elektronizácia služieb 
bratislavskej samosprávy“ Hlavného mesta SR 
Bratislavy a ostatných mestských častí Bratislavy.
b) odporúča

starostovi mestskej časti Bratislava – Devín 1. 
predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh na 
pristúpenie mestskej časti Bratislava – Devín 
k projektu, akonáhle to bude právne a vecne 
možné,
hlavnému mestu SR Bratislave a mestským 2. 
častiam Bratislavy pred schválením 
a zahájením projektu zabezpečiť 
dopracovanie štúdie a projektového zámeru 
podľa pripomienok.
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