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Veď ja len..

sú slová, ktoré počúvam vari dennodenne od 
rôznych stránok na úrade. „Veď ja nemám kde inde 
zaparkovať pri dome“...“Veď to moje ďalšie pod-
lažie na dome skoro nebude vidno“... „Veď moja 
stavba bude len kúsok nad tými okolitými“...“Veď 
ten strom nám tam zavadzal“... „Veď takú uda-
losť treba riadne osláviť“... veď, veď, veď...Každý si 
vie svoje konanie odôvodniť, argumentovať prečo 
je nevyhnutné a nechápe, že mu ho z moci úrad-
nej nechceme povoliť, že ho prešetrujeme, že po-
kutujeme, že konáme či rozhodujeme inak ako si 
on predstavoval. Karty sa však občas aj obracajú! 
A ako to už v živote chodí, ten istý človek, ktorý 
sám čosi robil bezohľadne, podľa svojho, je od-
razu v pozícii „trpiteľa“. Sused mu strpčuje život 
novostavbou tam, kde on si doživotne predstavo-
val zelenú oázu, manželka neprejde s kočíkom po 
chodníku pre nadrzovku zaparkované autá, trápi 
sa pre stratený výhľad na hrad, o ktorý ho pripravil 
„dobrák“ sused realizujúci si svoju prestavbu tiež 
„veď len“ o pol metríka vyššie ako sú stavby na-
okolo a pri vychádzke do prírody mu chýba strom 
v tieni, v ktorom sa vždy tak dobre oddychovalo. Je 
to žiaľ často tak, priatelia. Žijeme, akoby sme si ne-
uvedomovali isté súvislosti a vlastnú zodpovednosť 
vo veciach, ktoré vplývajú na život nás všetkých, na 
našu budúcnosť a budúci život Devína. Viete vlast-
ne, ako sa reguluje taká výstavba? Zjednodušene 
povedané sa v prvom rade prihliada na to, či sa 
plánovaná stavba (prestavba, dostavba, nadstavba, 
rekonštrukcia...) nachádza v stabilizovanom alebo 
rozvojovom území. Rozvojové má presne určené 
technicky vypočítateľne regulatívy, „horšie“ je to 
s tým stabilizovaným územím. Tam sa má stavebná 
činnosť riadiť okolitou zástavbou! A sme pri našom 

Stavanie mája
viac na str. 5

Devínske hody
viac na str. 6

Nové detské ihrisko v Devíne
viac na str. 3

Devínski hasiči
viac na str. 4

dnešnom nadpise. Prvý Veďjalen zdvihne pri oprave 
starý romantický domček o pol metra, jeho sused – 
Veďjalen Druhý – sa samozrejme už orientuje podľa 
jeho stavby a tiež si pridá svojich 50 cm...a na konci 
radu takto rekonštruovaných rodinných domov bude 
odrazu stáť Manderlák jak vyšitý...samozrejme nad-
sadzujem, ale keby sme často neboli „zlí“ ku rôznym 
stavebným zámerom práve v stabilizovaných úze-
miach, tak by sa táto nadsázka veľmi rýchlo stala 
realitou. Hoci ma to často mrzí, lebo chápem pocit 
absolútnej nespravodlivosti u ľudí, ktorí vlastnia po-
zemky na „nesprávnej“ strane cesty, kde si môžu po-
staviť len naozaj malú záhradnú chatu, pričom na tej 
„lepšej“ strane sa smú stavať riadne rodinné domy, 
napriek tomu platí, že hranice niekde byť musia, re-
gulatívy potrebné sú a v stavebnom konaní vyžaduje-
me ich dodržiavanie. Viem, asi teraz mnohí namietate, 
že ako je potom možné, že v Devíne stojí tá či oná 
stavba. Iste chápete že v úvodníku niet miesta pre 
riešenie tejto ťažkej témy do detailov, no pokiaľ vás 
zaujíma dáka konkrétna stavba, stačí prísť na úrad 
a opýtať sa, vaše otázky radi zodpovieme. Často ide 
o stavby bez povolenia, prípadne postavené v rozpore 
so stavebným povolením, ktoré sú v riešení, občas ide 
o nemožnosť stavbu nepovoliť práve pre chýbajúcu či 
nedostatočnú reguláciu. Zaujímal by ma váš názor na 
regulovanie výstavby priatelia. Ak by ste mali čarovný 
prútik, kde a ako by vyzeral Devín vašich snov? Bu-
dem rada, ak mi napíšete. Na čo som ale dnes hlavne 
chcela poukázať, je naša vlastná zodpovednosť za 
každodennú realitu. Nielen za to, čo sme v Devíne 
už postavili alebo postaviť chceme, ale aj za spôsob 
života, výchovu detí, za komunitné aktivity či správanie 
sa k susedom. Lebo len tak si tu budeme „spať“, ako 
si sami – každý jeden individuálne a zároveň za všet-
kých – ustelieme. Pekné leto všetkým prajem. 

Vaša starostka@devin.sk
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Stephenie Meyerová (Morganová): 
Súmrak, Úsvit, Nov
Autorka sa narodila v r. 1973 v USA. Vo svojich 
románoch vytvorila neuveriteľné obrazy sve-
ta fantázie a umiestnila v nich hlboké ľudské 
charaktery, ktorými zmenila svet fantázie na 
skutočný . Romantika i napätie nútia čitateľa 
vzrušene prevracať stránku za stránkou tejto 
ságy. Táto sága získala cenu American Library 
Association. Príbeh o láske Belly a Edwarda 
(Nov) sa stal predlohou pre úspešné filmové 
spracovanie. Táto sága bola preložená do 37 
jazykov sveta a predalo sa jej viac ako 22 mili-
ónov výtlačkov.

Kristin Cashore: Výnimočná, Iskrivá
Kristin Cashore sa narodila v r. 1976 a je 
ďalšou americkou spisovateľkou z kategórie 
fantasy. Autorka žije na Floride, kde k jej kaž-
dodenným činnostiam patria vychádzky popri 
rieke St. Johs a počítanie pelikánov v dokoch. 
Román Výnimočná bol nominovaný na cenu A. 
Noctona a Wiliama C. Morisa. Oba romány Is-
krivá aj Výnimočná sa stali bestsellermi nielen 
u mladých čitateľov. Dej sa odohráva v krajine, 
kde sa ľudia rodia so zvláštnymi schopnosťa-
mi a výnimočným obdarením – ako ich budú 
využívať to je obsahom oboch kníh. Ak máte 
radi knihy plné fantázie isto vás autorky S. Me-
yerová a K. Cahore nesklamú.

Beatrica Čulmanová, Svetozar Košický: Slo-
venské povesti
Nové spracovanie dávnominulých príbehov 
čitateľovi predkladá slovenská autorka B. Čul-
manová spolu s ilustráciami akad. mal. Sveto-
zára Košického – nevšedné posolstvá a výni-
močný čitateľský zážitok. V tejto knihe nájdete 
množstvo slovenských hradov a príbehov 
k ním sa viažucich.

Vladimír Segeš: Prešporský pitaval
Zločin a trest– dva fenomény sprevádzajúce 
ľudstvo od nepamäti. Kniha je bohato ilustro-
vanými dejinami zločinu a trestu v stredovekej 
Bratislave z pera vedeckého pracovníka Vojen-
ského historického ústavu, čo zaručuje nielen 
kvalitu predkladaných informácii, ale i hodno-
vernosť dokumentačného materiálu. Poteší 
každého záujemcu o históriu Bratislavy.

Do pozornosti mladým čitateľom:
THOMAS BREZINA 
– edícia KLUB ZÁHAD
– Mrazivé volanie zo záhrobia
– Neviditeľná beštia
– Smrtiaca hmla
– Tajomstvo Titanicu
– Skrýša posledného vlkolaka
– edícia DRAČIE SRDCE 
 S ČAROVNÝM MEČOM
– Súboj s bojovníkmi pekiel
– Rozhodujúci súboj
– Zrada vlčieho rytiera
Príjemné chvíle pri dobrej knihe Vám želá 

Vaša knižnica

KNIŽNICA INFORMUJE ČO MÁME SPOLOČNÉ? RIEKU DUNAJ
II. pokračovanie.

Po ceste Dunaja od jeho prameňa v Čier-
nom lese putujeme jeho tokom cez RAKÚS-
KO a DEVÍN. Rakúsko nielen v svojej hymne 
pripisuje Dunaju rozhodujúcu úlohu v živote 
svojej krajiny na jeho brehoch môžeme vidieť 
prekrásne scenérie ako napr. Wachau s úbo-
čiami plnými viniča a ovocných stromov. Popri 
Dunaji defiluje množstvo kláštorov, kostolov , 
zámkov, hradov a mostov harmonicky sa včle-
ňujúcich do krajiny ako prezentácia doby, sú tu 
zámky, panstvá a hrady z obdobia stredoveku 
v slohu gotiky, renesancie, rokoka, i baroka. Za 
pozornosť stojí zámok Krämpelsein a opát-
stvo Engelharszelli založené v XIII. storočí 
slúžiaci ešte i dnes ako kláštor bratom trapis-
tom. Nemenej zaujímavý je i zámok Marsbach 
a Neuhaus pri starej rybárskej osade Aschach. 
Po prúde sa dostávame do priemyselné-
ho mesta Lincz. Pri Mauthausene na mieste 
smutných spomienok na II. sv. vojnu a jej kon-
centračný tábor opúšťa Dunaj hornorakúske 
územie. Ďalej stretávame mesta a mestečká 
ako Wallsee, Grein, Ybbs, Mária Taferl (pútnic-
ke miesto), Spitz, Tulln a Viedeň - mesto plné 
histórie, pamiatok a kultúry. Viedeň bola a je 
domovom hudby, jej reprezentantmi boli Ha-
ynd, Mozart, Schubert, dynastia Straussovcov 
a ich nezabudnuteľné valčíky. Veľkí umelci via-
cero generácií vytvorili také stavebné pamiat-
ky ako Dóm sv. Štefana, zámok Schönbrunn a 
Belvedér. Je toho vo Viedni oveľa viac, preto je 
najlepšie Viedeň navštíviť a ponoriť sa do jej 
neopakovateľnej atmosféry. Pokračujúc na na-
šej ceste dolu prúdom uvidíme zámok Orth a 
Eckartsau. Na pravom brehu Dunaja leží Car-
nuntum, bývala rímska osada s najväčším nále-
zom rímskych vykopávok - vidieť ich môžete 
v múzeu v kúpeľoch Bad Deutsch-Altenburg. 

Kto chce vidieť rakúsky Dunaj a poznať jeho 
krásy treba aby sa vydal na plavbu loďou po 
celej jeho dĺžke, ktorá je až 350 km.

DEVÍN. Pre jeho obyvateľov nebol Du-
naj iba zdrojom ich obživy, ale i pomocníkom. 
Každá rodina mala na lodi plaviacej sa po Du-
naji niekoho, kto na nej pracoval od najvyššej 
funkcie kapitána až po pomocníka. Nezriedka 
sa s nimi na lodi plavili celé rodiny. V Devíne 
bol Cech lodníkov a rybárov (o ich fungovaní 
sme písali v predchádzajúcich číslach Devín-
čana), cechy boli vždy prestížnou organizáci-
ou. Túto históriu potvrdzujú aj mnohé zná-
me devínske mená, pri ktorých je uvádzané 
povolanie a nájdete ich na našom cintoríne. 
Prievozníci na Dunaji zabezpečovali prevoz 
tovarov od remeselníkov z Devína na trhy do 
Viedne alebo Budapešti. Devínske bralo a jeho 
majestátny hrad sa môže pýšiť nielen svojou 
bohatou históriou, ktorá mu právom dáva prí-
vlastok bašta Slovanov, ale i sútokom Moravy 
do Dunaja. V Devíne nájdete aj mnohé pamäti-
hodnosti, pamätníky a historické budovy, stačí 
sa iba po jeho podhradnej časti poprechádzať. 
Náš kostol zaujme každého, aj obyvateľa De-
vína ak sa neho pozriete očami zvedavca. Od 
XV. storočia sa začali na kostole stavebné prá-
ce, ktoré postupne menili jednoloďový kos-
tol na gotické trojlodie. Vzácnosti nájdete aj 
v jeho interiéri. Podrobnou históriou kostola 
sme sa zaoberali v starších číslach Devínčana. 
Za návštevu isto stojí Devínska kobyla, ktorá 
t. č. trpí výstavbou v jej blízkom okolí ako i 
nezodpovednými návštevníkmi, ktorí vykráda-
jú jej vzácnu flóru. Pri Devíne sa Dunaj stáva 
hraničnou riekou medzi Rakúskom a Sloven-
skou republikou.

Pavlína Rumanovská
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BUDUJE SA NOVÉ DETSKÉ IHRISKO NA ULICI K ZLATÉMU ROHU V DEVÍNE. 
PRIDAJTE SA K NÁM!Celý tento nápad prišiel od poslanca Lukáša 

Rollera, ktorý zabezpečil od mestskej časti Bratisla-
va-Devín pozemok na ulici K zlatému rohu o rozlo-
he 7,95 árov. Ide o prenajatú plochu
– na dobu neurčitú, 
– za účelom vybudovania ihriska - voľnočasovej 

plochy a
– za symbolické 1 euro/ročne.

V marci roku 2015 sa začalo susedskou inicia-
tívou, kedy sa vyčistil pozemok, orezali vyschnuté 
stromy, založili stĺpiky na plot, osadila sa vstupná 
bránička a celý pozemok sa oplotil. Vtedy ešte veľa 
Devínčanov nevedelo, že sa začína budovať nové 
detské ihrisko. Minulý rok v júni na devínskych ho-
doch sme predstavili myšlienku budovania tohto no-
vého detského ihriska a zorganizovali sme zbierku, 
na ktorej sa predajom rôznych domácich pochúťok, 

DEŇ DETÍ DEVÍNA
Srdečne pozývame všetky deti aj dospelákov na vernisáž výstavy Výtvarného Ateliéru Devín,

v piatok 17. júna 2016 o 17:00 hod do Domu kultúry v Devíne.  
Na vernisáži vystúpia šikovní hudobníci, zabavíme sa s kúzelníkom Talostanom  

a občerstvenie si pripravíme so Školičkou chutí.
Tešíme sa na vás, Mira, Daniela a Ivetka. 

DDD organizuje MČ BA – Devín a OZ „Deti Devína – Naša Materská škola

vyzbieralo 204 eur. V roku 2015 sa nám po-
darilo získať na 2 % z daní sumu 441,67 eur. 
Tento rok sme opäť robili zbierku z 2 % 
z daní prostredníctvom Občianskeho zdru-
ženia Deti Devína – Naša Materská škola 
(za túto možnosť OZ veľmi pekne ďaku-
jeme). Na vybudovanie ihriska K zlatému 
rohu sa vyzbierala suma 2 401,86 eur. Všet-
kým, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme.

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí pomá-
hajú svojimi odbornými radami a všetkým, 
ktorí sa aktívne zúčastňujú na brigádach, 
ktoré priebežne stále organizujeme. Bude-
me radi, ak sa k nám pridáte. O konaní sa 
brigády Vám môže prísť sms správa alebo 
e-mail, ak ste prihlásený k odberu aktuál-
nych správ z Devína cez sms alebo e-mail. 
Ak túto službu ešte nevyužívate, môžete si 

ju sprístupniť prostredníctvom http://www.devin.sk/. 
SMS správy prichádzajú zdarma.

Aktuálne pracujeme na terénnych úpravách. Terén 
nám prišiel pomôcť zarovnať a upraviť báger. Na naj-
bližšej brigáde budeme pripravovať terén pre vysiatie 
trávy. 

Na devínskych hodoch dňa 29.5.2016 na námes-
tí pred DK sa bude organizovať dobrovoľná zbierka 
na vybudovanie ihriska K zlatému rohu. Radi Vám 
predstavíme lokalitný plán ihriska, tzn. čo plánujeme 
na ihrisku vybudovať a zároveň Vám radi zodpovieme 
akékoľvek otázky týkajúce sa ihriska. 

Veríme, že sa o našom zámere – vybudovať ih-
risko v Devíne dozvie čo najviac ľudí, kto môže – po-
môže a malí Devínčania už budú čoskoro behať na 
novom ihrisku. 

Viac informácií na roller@devin.sk 
alebo sulovska@devin.sk

Katarína Šulovská
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DEVÍNSKI HASIČIMilí Devínčania,

po dlhšom čase Vám prinášame zopár informácií z činnosti Vašich Devínskych hasičov. Začiatkom mesiaca február 2016 sme robili jarnú údržbu 
hasičskej techniky. Dňa 25. a 26. februára sme sa zúčastnili protipovodňového cvičenia v Čunove, kde sme prezentovali s viacerými dobrovoľnými 
hasičmi čerpaciu techniku a realizovali sme prečerpávanie vody vo vodnom kanále. Dňa 27. februára sa konala každoročná výročná členská schô-
dza. Počas schôdze sme prijali 4 nových členov a zhodnotili sme našu hojnú činnosť za rok 2015. Vďaka pomoci miestneho úradu sa nám podarilo 
zabezpečiť 8 kusov zásahových odevov pre náš hasičský zbor, ktoré sme doteraz nemali možnosť zabezpečiť a sú potrebné pre vykonávanie 
zásahovej činnosti. Od začiatku roka sme vykonali 3 požiarne dozory počas kultúrnych akcií konaných v Devíne. 10. apríla sa naši hasiči Radovan 
Proft, Ľubomíra Húsková, Tomáš Krupka a Patrik Zeleňák zúčastnili behu Bratislava-Devín. Dobehli v peknom čase a ukázali, že sú fyzicky pripra-
vení aj pre hasičský šport. Dňa 16. apríla sme sa zúčastnili akcie „Vyčistime Devín“, kde pri zbieraní smetia z nášho Devína pomáhali aj naši hasiči. 
Pre uvedenú akciu sme na základe požiadavky od miestneho úradu pripravili aj hasičský guláš, ktorý varili naši členovia. Ako každý rok sme na 
základe objednávky z Cechu Devína zabezpečili máju, ošúpali ju a pripravili na akciu „Stavanie mája“. Dňa 30. apríla 2016 sa konalo stavanie mája 
pred kultúrnym domom v Devíne. Na túto akciu zabezpečil miestny úrad Devín pitný režim pre najmenších a kultúrny program (folklórny súbor 
Čečinka). Pani Valika Maťková napiekla jej tradičnú štrúdľu a naša hasička Alenka Kubíčková spravila chlebíčky a priniesla aj lízanky pre deti. Počas 
akcie sme rozdávali tieto dobroty pre najmenších a aj štrúdľu pre všetkých, kto mal chuť. Deti nám našu máju pekne vyzdobili stužkami. Samotné 
postavenie máje prebehlo hladko a Devínska mája bola vztýčená na našom námestí Devínskymi hasičmi. Tento rok nás čaká ešte viacero kultúrnych 
akcii v Devíne, kde sa plánujeme zúčastniť. 

Vaši Devínski hasiči.
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V Devíne už dlhé roky funguje zvyk, že si raz 
do roka vyčistíme Devín. Ani nie tak sami po 
sebe, ale skôr po desiatkach tisícoch náv-
števníkoch, ktorí sa chodia k nám rekreovať 
každoročne. Tento rok sa k nám pridali aj naši 
dobrovoľní požiarnici, ktorí pomohli aj so svo-
jou technikou, hlavne na územi v okolí vysie-
lača a betónovej cesty, ktorá vedie naspäť do 
obce. Spoločne s asi 40 dobrovoľníkmi, ktorí 
sa koordinovane rozposlali do rôznych čas-
tí Devína sme nazbierali a zaplnili skoro dva 
plné kontajneri. A stačilo to? Áno, predstavte 
si, že skupinka 40 nadšencov úplne s prehľa-
dom vyčistí celý Devín. To ale neznamená, že 
tí, ktorí nestíhali alebo nemohli sa nemôžu zú-
častniť o rok. Je to skvelý spôsob, ako spoznať 
rôzne zákutia v Devíne, mať dobrý pocit zo 
záslužnej práce a na záver si dať dobrý guláš. 
Ďakujeme a o rok sa vidíme opäť.

Igor Prieložný
poslanec MČ Bratislava-Devín

Tohtoročné stavanie mája bolo pre všetkých prítomných zaujímavé hlavne tým, že sa máj postavil v rekordnom čase a potvrdilo to skúsenosti a 
know-how našeho dobrovoľného požiarného zboru, ktorý to zvládol ľavou zadnou a vystúpením Detského folklórného súboru Čečinka. Súbor 
vznikol v roku 1978 na ZUŠ vo štvrtom obvode miestnej časti hlavného mesta a v súčasnosti pracuje na Základnej umeleckej škole J. Kresánka 
na Karloveskej 32. Súbor má 120 členov, detí vo veku od 8 do 16 rokov, z toho je 40 členov v prípravke a 80 aktívnych členov. Všetkých spája 
srdečný vzťah k folklóru. Manažérkou súboru je Beáta Čečková. Na vystúpení bolo aj niekolko našich mladých talentovaných devínskych folk-
lóristov. Navštevnosť bola vysoká, ale snáď nabudúce bude ešte vyššia.

Igor Prieložný
Poslanec MČ Bratislava-Devín

STAVANIE MÁJA

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE NÁM POUPRATOVALI DEVÍN
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DEVÍNSKY STRAPEC 2016

DEVÍNSKE HODY 2016

Do roka a do dňa sa stretli devínski vinári v rytierskom 
súboji svojich hroznových a ríbezľových vín. Súťaž bola 
rozdelená na dve samostatné časti: Devínsky strapec – 
súťaž ríbezľových a ovocných vín všetkých prihlásených 
vinárov a Malý Devínsky strapec – súťaž hroznových vín 
devínskych vinárov.
Turnaj ríbezľových a ovocných vín sa konal pod dohľa-
dom odbornej komisie nedevínskych vinárov a priniesol 
týchto víťazov:

Ríbezľové víno
Šampión:  Víno Satko, Pezinok
Najlepšie ohodnotené devínske ríbezľové víno:  
Pavol Miťko

Ovocné víno
Šampión: Ovocinár Skalica

Biele víno
Šampión: Pavol Plesník & Juraj Krajčovič
Najlepšie ohodnotené devínske biele víno:  
Jozef Parolly – Veltlínske zelené

Červené víno
Šampión: Stefan Rabina
Najlepšie ohodnotené devínske červené víno:  
Cziko, Mráz, Petrík, Satin – Cabernet Sauvignon

Ako už býva zvykom, Devínske hody ovlád-
li námestie pred naším kultúrnym domom aj 
tento rok. Organizátori vybavili na poslednú 
májovú nedeľu ukážkové počasie a tak si za-
ručili vysokú účasť Devínčanov počas celého 
poobedia. Pripravený bol aj bohatý program, 
ktorý o 15:00 odštartovala kapela Podmaz 
pod vedením Devínčana Vlada Cenkého. Ne-
skôr sa predstavila skupina historického šer-
mu SCEAR a pre najmenších bolo pripravené 
predstavenie Divadielka Dunajka. Súčasťou 
programu bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže 
Devínsky strapec, v ktorom každoročne sú-
ťažia vinári so svojimi najlepšími vínami, kto-
ré mohli návštevníci na Devínskych hodoch 
ochutnať, prípadne vyhrať v tombole, ktorá 
nasledovala neskôr popoludní. Samozrejme 
nechýbala ani hudba, o ktorú sa postarala 
kapela Boky Citom a neskôr kapela Elektric 
Flash, ktorá so svojím repertoárom roztan-
covala celý parket. Dobré víno, hudba a ľudia 
zaručili ďalšiu vydarenú devínsku akciu a tak 
už neostáva nič iné iba sa tešiť na ďalšiu 
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zo dňa 18.04.2016 z 9. riadneho zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie č. 60/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín schva-
ľuje VZN č. 2/2016 o určovaní nájomného za krátko-
dobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov 
zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín 
s pripomienkami § 3 bod 4. znie nasledovne: V prípade, že ná-
jomca je občan s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-
Devín a prenajíma si priestory Domu kultúry Devín za účelom 
nasledovných životných udalostí: narodeniny, okrúhle výročie 
svadby, krstiny, kar, môže požiadať o zľavu 50% z nájomného.

Uznesenie č. 61/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín schva-
ľuje VZN č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom 
nebytových priestorov a pozemkov zverených do sprá-
vy Mestskej časti Bratislava - Devín bez pripomienok.

Uznesenie č. 62/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín odpo-
rúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočas-
nom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spô-
sobe úhrady a preukázania jej zaplatenia bez pripomienok.

Uznesenie č. 63/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie 
na vedomie Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Brati-
slavy v čl. 91, ods. 1 písm. b) a v zmysle žiadosti primátora zo dňa 
07.03.2016. Predkladá nasledovné pripomienky: 
- nesúhlasí s  navrhovanou zmenou štatútu, vzhľadom k tomu, 

že považuje tento krok za nekoncepčný, nakoľko na takúto 
zmenu neboli splnené nadväzujúce podmienky

- požaduje, aby súčasťou pripravovaných zmien boli výstupy z 
komisie, ktorú prisľúbil primátor hl. m. Bratislavy v decembri 
2015 zriadiť

NOVINKA:             Devínčania si môžu pri určitých príležitostiach prenajať 
Dom Kultúry Devín so zľavou 50% z nájomného určeného vo VZN č. 2/2016 

Milí Devínčania, už dlhšiu dobu bolo mojou predstavou, aby občania Devína získali znovu možnosť prenájmu DK za zvýhodnené nájomné 
pri výnimočných príležitostiach ako napr. svadba, životné jubileum, krstiny, kar. Nakoľko je teraz možnosť využiť miestnu alebo inú reštauráciu, 
predpokladám že by sa usporadúvanie takýchto rodinných posedení mohlo opäť oživiť. 

Môj návrh na zľavu 50% z nájomného pre Devínčanov, a to pri príležitosti organizovania svadby, krstín, karu a oslavy životného jubilea, som 
predstavila pani starostke a ostatným poslancom na miestnom zastupiteľstve dňa 8.2.2016. Na ďalšom zastupiteľstve, konajúceho sa dňa 18.4.2016, sa 
dostal môj návrh na prerokovanie a po úspešnom odhlasovaní poslancami je na svete uznesenie č. 60/2016, ktorého znenie je nasledovné: 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín Schvaľuje VZN č. 2/2016 o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorazový prenájom 
nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín s pripomienkami § 3 bod 4. znie nasledovne: 4.V prípade, že nájomca je 
občan s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Devín a prenajíma si priestory Domu kultúry Devín za účelom nasledovných životných udalostí: 
narodeniny, okrúhle výročie svadby, krstiny, kar, môže požiadať o zľavu 50% z nájomného. V žiadosti o prenájom Domu kultúry Devín v časti ostatné 
čestným prehlásením uvedie o akú mimoriadnu udalosť v jeho rodine sa jedná.“

Ešte by som Vás chcela informovať, že táto výhoda sa môže uplatňovať od 13.5.2016.
Prehľad nájomného za krátkodobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov podľa § 3 VZN č. 2/2016:
Nájomné za krátkodobý a jednorazový prenájom nebytových priestorov sa určuje dohodou, pričom minimálna hodinová sadzba prípadne denná 

sadzba nájomného (bez cien služieb) pre jednotlivé priestory je nasledovná: 

Veľká sála (hodinová sadzba platí od 1 do 5 hodín prenájmu) 30 eur /hod. 
Nad 5 h prenájmu - veľká sála 300 eur /za max.12 hod
Malá sála (hodinová sadzba platí od 1 do 5 hodín prenájmu) 14 eur /hod.
Nad 5 h prenájmu – malá sála 140 eur /za max.12 hod
Šatňa – paušál 1 deň 20 eur
vestibul – paušál 1 deň 40 eur
Zasadačka miestneho úradu (hod sadzba platí od 1 do 5 hodín prenájmu) 14 eur /hod.
Nad 5 h prenájmu – zasadačka miestneho úradu 140 eur /za max.12 hod

Katarína Šulovská

UZNESENIA MZ MČ BRATISLAVA-DEVÍN - žiada, aby do spravodlivého koeficientu prerozdelenia medzi mestské časti prispie-
valo svojim podielom aj hlavné mesto SR Bratislava. 

- žiada pri zmene štatútu osobitne prihliadať na skutočnosť, že MČ Bratislava - De-
vín ktorá je v súčasnosti v nútenej správe hospodári každoročne podľa krízového 
rozpočtu v súlade s §19 odst. 22) a 23) zák. č. 583/2004 Z.z. 

Uznesenie č. 64/2016
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje
1. predĺženie doby prenájmu záhrady ako prípad hodný osobitého zreteľa (Bohuslav 
Deket, predĺženie do 31.12.2020) 
2. úpravu výmery prenajatých parciel a z nej vyplývajúceho nájomného ako prípad 
hodný osobitého zreteľa (Stanislav Forro, Ing. arch. František Mikloško).
Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných 
dodatkov k  nájomným zmluvám. Termín: do 30.04.2016

Uznesenie č. 65/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  schvaľuje udelenie pred-
bežného súhlasu k odpredaju pozemkov parc. č. 1503/5 o rozlohe 5 m2 a parc.č. 
1503/6 o rozlohe 25 m2 , ktoré boli Geometrickým plánom odčlenené z pozemku 
parc. č. 1241/30 na LV č.1, LV pred THM  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverené Mestskej časti Bratislava-Devín do správy, ako prípad hodný osobitého zre-
teľa, za podmienok uvedených v dôvodovej správe  s tým,  že kupujúci doplatí 2 roky 
nájomného spätne za pozemky v správe mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré užíval.
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť predchádzajúci súhlas pri-
mátora Hlavného mesta SR Bratislavy s odpredajom predmetného pozemku a opä-
tovné predloženie materiálu na odpredaj do miestneho zastupiteľstva s návrhom 
predajnej ceny, ktorá nesie byť nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom vybraným 
zo zoznamu súdnych znalcov Hl. mesta SR Bratislavy.

K bodu 8 /Kontrola vybavovania sťažností a slobodný prístup k informá-
ciám
Uznesenie č. 66/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín žiada starostku prijať opat-
renia z kontroly sťažností a prístup k informáciám s termínom a zodpovednosťou.

K bodu 9 / Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín 
za obdobie 01 –   03/2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie správu 
o čerpaní rozpočtu za 1, štvrťrok 2016.

Celé znenie uznesení nájdete na www.devin.sk.
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MILÍ DEVÍNČANIA,
CHCETE ODOBERAŤ AKTUÁLNE SPRÁVY  

Z DEVÍNA CEZ SMS ALEBO E-MAIL?
PRIHLÁSTE SA NA STRÁNKE  www.devin.sk 

Kliknete na odkaz: „PRIHLÁSTE SA K ODBERU 
AKTUÁLNYCH SPRÁV NA MOBIL CEZ SMS >>“  

a zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
SMS správy prichádzajú zdarma

4. 6. 2016 – burza + športový deň 
17. 6. 2016 – Deň devínskych detí 
Jún 2016 – Párková cyklojazda (Devín – Devínska Nová Ves)
16.7.2016 – Ríbezľový Devín 
September 2016 – Devínske vinobranie 
Október 2016 – Devínska Šarkaniáda
Október 2016 – Výlet pre seniorov
30. 10. 2016 – Nedeľa – Tekvicové dielne
1. 11. 2016 – Utorok – Pietna spomienka na obete Dunaja
November 2016 – Vítanie nových občiankov (detí)
27.  11. 2016 – Nedeľa – Devínsky peceň a fotovernisáž
December 2016 – Mikuláš pre deti
December 2016 – Predvianočné posedenie seniorov

V DOME KULTÚRY DEVÍN PREBIEHAJÚ NASLEDOVNÉ CVIČENIA:
PONDELOK     10:00 – 11:00 hod. – BODYWORK 
Skupina na facebooku: „Bodywork nielen pre mamičky s deťmi v Devíne“ – 2 až 5 eur (cena závisí od počtu cvičiacich)

UTOROK         18:00 – 19:30 hod. – JOGA – 4 eur  
(Na cvičenie je potrebné sa prihlásiť aspoň 2 hodiny pred začatím cvičenia, a to sms-kou na tel. čísle 0948 044 308)

ŠTVRTOK        18:30 – 19:30 hod. – PILATES PRE SENIOROV – 1 euro
Informácie o zmenách v cvičeniach prichádzajú aj prostredníctvom aktuálnych správ cez  sms správy alebo e-mail, 
ku odberu ktorých sa môžete jednoducho prihlásiť na http://www.devin.sk/.

Komisia kultúry, školstva a športu – sulovska@devin.sk


