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Komu vďaKa? 
(alebo ako si tu žijeme)  

S blížiacim sa letom, turistickou sezónou a voľ-
bami sa mi úvodníky píšu čoraz ľahšie. Nie že by v 
zime nebolo o čom – náš bohatý spoločenský život 
nám závidia aj väčšie mestské časti, ale predsa len 
– v poslednej dobe, od vydania posledného Devín-
čana sa u nás toho udialo ozaj neúrekom! Posúďte 
sami – upratali sme si Devín, mnohí navštívili Svätú 
zem, koncerty boli hneď dva – v Dome kultúry vystú-
pil Z.Sychra a v kostole spolu so skupinou Pacora a 
úžasnou J.Kociánovou aj naši malí i veľkí umelci. Ko-
nali sa tri výstavy o Devíne a v Devíne -veľkonočná 
výstava krojov a veľkonočných ozdôb z rúk šikovných 
Devínčanov spojená s veľkonočnými dielňami, Peter 
Strassner vystavuje svoje diela v kaviarničke Eden a 
maľby s tematikou Devínskeho hradu vystavuje Ga-
léria mesta Bratislavy), bežal sa už 63. ročník národ-
ného behu Devín Bratislava s absolútne rekordnou 
účasťou, ktorý zabehli aj viacerí Devínčania, na hrade 
bola burza starožitností (informáciu o ďalších nájdete 
na našej stránke www.devin.sk), hasiči mali nielen vý-
ročnú členskú schôdzu kde prijali dvoch nových čle-
nov, ale si aj upratali neporiadok na dvore požiarnej 
zbrojnice, podelili sme sa o peniažky za nedeľný obed 
s potrebnými ľuďmi a čo ma skutočne veľmi teší – už 

druhý človek z Devína 
získal Krištáľové krídlo 
v kategórii hudba! Peter 
Mikuláš – gratulujeme. 
Pre tých, ktorí to nevedia 
– v roku 2006 Krištáľové 
krídlo získala v kategórii 
výtvarné umenie rovnako 
Devínčanka Zora Palová. 
Ani na úrade nezaháľa-
me – poslanci schválili 
toľko očakávané VZN o 

starostlivosti o poriadok a zeleň (nájdete ho rovnako 
na našej web-stránke), pomaly finišujú práce na vý-
stavbe protipovodňovej hrádze takže sa domáhame 
opravy hlavnej cesty ktorú nám na mnohých miestach 
zničili ťažké nákladné stroje jazdiace na túto stavbu 
a nakoľko je turistická sezóna v plnom prúde, denne 
riešime problémy ktoré Devínu prináša. Sami vidíte 
- aktivít na druhú najmenšiu mestskú časť Bratislavy 
viac než dosť. Tu by som chcela nadviazať na otázku 
z nadpisu - vďaka komu sa v Devíne žije tak dobre? 
Nuž – nič nového vám nepoviem, opakujem to stále 
dokola –nielen vďaka krásnemu prostrediu v ktorom 
si tu žijeme, ale hlavne vďaka vám všetkým ktorí vy-
mýšľate všetky tie krásne podujatia, organizujete ich 
a napĺňate, ale aj vy všetci, ktorí sa na nich zúčastňu-
jete. Mimoriadne poďakovanie patrí mladým rodinám 
ktoré mnohé úžasné podujatia lepia svojpomocne a 
doslova „na kolene“, rovnako ako obetaví členovia a 
pomocníci kultúrnej a sociálnej komisie. Kompletné 
mená sa nedajú z priestorových dôvodov spomenúť, 
ale napríklad keď sa v Devíne povie „Zuzky“, alebo 
„Olinka a spol.“, všetci vedia o kom je reč. Srdečná 
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vďaka za nás všetkých. Viac sa samozrejme o všetkom 
dočítate vo vnútri časopisu a mnohé informácie nájdete 
aj na spomínanej web-stránke Devína. Chcete aj vy pri-
praviť niečo pre svojich susedov? Prípadne už dávno čosi 
organizujete a nevieme o vás? Príďte sa porozprávať. Na 
úrad v deň otvorených dverí (každý posledný štvrtok v me-
siaci – najbližšie 29.4.2010 od 17.00 – 19.00 v zasadačke 
MÚ), prípadne na najbližšie verejné zhromaždenie obča-
nov 20.5.2010 o 19.00 v Dome kultúry v Devíne, na ktoré 
vás srdečne pozývam. Upozorňujem všetkých, ktorí chcú 
byť informovaní o aktuálnom dianí v Devíne na možnosť 
zaregistrovania sa na prijímanie krátkych správ na svo-
ju mailovú adresu na e-hlásnikovi (http://hlasnik.egov.sk/
messenger/foyer.do?app=messenger) na našej stránke. 

Teším sa na vás a na peknú a pestrú jar v Devíne 
priatelia

Ľubica Kolková, starostka

S veľkou radosťou sme sledovali odovzdávanie tohtoroč-
ného prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2009, na-
koľko opäť putovalo do Devína. 

V roku 2006 sa stala laureátkou Krištáľového krídla v ka-
tegórií Výtvarné umenie  Devínčanka –  Zora Palová za svoju 
umeleckú tvorbu a za významné ocenenie: Coburg Glass – 
3. Cenu za súčasné sklo v Európe 2006, Coburg, Nemecko.

V  tomto roku  Krištáľové krídlo  za kategóriu Hudba prevzal náš vynikajúci operný spevák 
Peter Mikuláš z Devína, ktorého umenie je nám veľmi blízke a jeho hlas nás neraz poteší i tu 
v Devíne.

Nominovaný bol za – naštudovanie a stvárnenie postavy Sarastra v opere Čarovná flau-
ta Wolfganga Amadea Mozarta v novej inscenácií Opery SND, premiéra 2.12.2009 (dirigent 
Fridrich Haider), za naštudovanie a interpretáciu postavy Orovesa v koncertnom prevedení 

opery Vincenza Belliniho Norma v Paláci 
umení v Budapešti 16. 11. a v rámci Brati-
slavských hudobných slávností 20. 11. 2009 
(umelecký partner Edita Gruberová, Slo-
venská filharmónia, dirigent Oliver Dohná-
ny), za účinkovanie na festivale Dvořákova 
Praha v kantáte Antonína Dvořáka Svatební 
košile s Českou filharmóniou, Praha, 28. 8. 
2009.

Chcela by som za nás Devínčanov  pánovi 
Petrovi Mikulášovi čo najúprimnejšie a naj-
srdečnejšie zablahoželať k tomuto oceneniu 
a zaželať mu veľa ďalších úspechov, radosti 
a síl  v tejto prekrásnej, tvorivej práci.

Magdaléna Rollerová  

foto: www.kristalovekridlo.sk

Krištáľové  
Krídlo  

opäť  
v devíne!
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Napriek značne opotrebovanej väzbe, 29 
strán textu a 17 obrazových príloh autora Dr. 
Antona Bagina, dáva záruku odbornosti spra-
covania záznamov k 100. výročiu založenia 
(1879) hasičského spolku v Devíne.

Úvodom pár slov o autorovi:
Dr. Anton Bagin sa narodil r.1923 v Ilave. 

Študoval teológiu v Žiline, Trnave, a vo Viedni. 
V r. 1947 obhájil doktorát z teológie v Bratisla-
ve. Ako kňaz Nitrianskej diecézy pôsobil napr. 
v Čadci, Močenku, Štiavniku, Turzovke, Dubnici 
n. Váhom. Neskôr vyštudoval aj filozofiu. Jeho 
bibliografia obsahuje takmer 2000 prác rôzneho 
rozsahu, spracoval napr. aj dejiny miest blíz-
kych jeho srdcu (Dubnica nad Váhom, Ilava, 
Bratislava). Osobitnú pozornosť venoval Cyrilo-
metodskému obdobiu, ktorého bol dokonalým 
znalcom. V jeho bibliografii nájdeme napr. tituly: 
Cyrilometodské kaplnky a kostoly na Sloven-
sku, Život sv. Gorazda, Apoštoli Slovanov sv. 
Cyril, sv.Metod a Veľká Morava, Dedičstvo ot-
cov, Portréty slovenských kňazov – národných 
buditeľov z 18 a 19 storočia. Venoval sa tiež 
téme slovenských cirkevných dejín, umeleckým 
pamiatkam, ikonografii a archeológii.

Od r. 1967 pôsobil na Cyrilo-metodskej Bo-
hosloveckej fakulte v Bratislave tu prednášal 
cirkevné dejiny a dejiny umenia v r. 1972 sa stal 
profesorom. Na fakulte pôsobil 25 rokov.

Profesor ThDr. Anton Bagin zomrel 21. 11. 
1992 v 69 rokoch svojho života a miestom jeho 
posledného odpočinku je jeho rodná Ilava. 

Historický ústav Slov. akadémie vied evidu-
je prácu Dr. A. Bagina k 100. výročiu založeniu 
hasičského spolku na Devíne spolu s prácami 
o dobrovoľných hasičských spolkoch v Podu-
najských Biskupiciach (autor Puspoky-Nagy 

Peter), Jarovciach (Maász Karol), Vajnoroch 
(Fronc Milan – Vitáloš František), Bratislava III 
(Hvízdak Matej). 

V zázname z kanonickej vizitácie z r. 1562, 
ktorý je uložený v archíve v Ostrihome pod 
č.2121 je zaznamenané, že Turci pod vedením 
sultána Suleymana v r. 1529 dobyli Budín a po-
tom sa jeho vojska pohli smerom na Viedeň. 
Zastavili sa pri Devíne, a keď sa im nepodari-
lo dobyť hrad vypálili farský kostol a vyplienili 
mestečko Devín. 

Ďalší požiar sa spomína v Zborníku Bratisla-
vy, autor J. Janouch v článku „Devínske cechy“ 
píše, že niekoľko rokov pred r. 1629 v dome de-
vínskeho cechmajstra pri požiari zhorela cecho-
vá truhlica a privilégium rybárskeho cechu.

Aj v 18 storočí trpel Devín požiarmi. V r. 1752 
zhorel na námestí hostinec a horelo i niekoľko 
domov občanov. V tom čase mal Devín 278 do-
mov. 

Dňa 3. júna 1841 zachvátil Devín veľký požiar, 
pri ktorom opäť vyhorel farský kostol a v ňom 
zhoreli zástavy rybárskeho a krajčírskeho ce-
chu i veľká zástava cechu lodníckeho.

V r. 1872 boli zrušené cechy a cechové or-
ganizácie, ktoré mali na starosti mimo iného 
i protipožiarnu činnosť.

Stále nebezpečenstvo požiarov po zrušení 
cechov si vyžiadalo zakladanie dobrovoľných 
hasičských spolkov. Devínsky dobrovoľný ha-
sičský spolok založili v r.1879 a prvým predse-
dom bol František Majer a prvým veliteľom Ján 
Píščelka. 

V rokoch 1880-1881 boli v Devíne tri väč-
šie požiare. Dňa 4. 3. 1913 horel dom devín-
skeho mešťana Martina Randla. Devínski 
hasiči pomáhali tiež pri hasení požiarov napr. 

v r. 1908 v Devínskej Novej Vsi v r. 1913 pri 
katastrofálnom požiari v Bratislave na Židovni, 
kde horelo 70 domov. Ich zásahy boli úspešné 
aj pri častých lesných požiaroch. V roku 1923 
horelo v Devíne dvakrát – 27. januára dom ro-
diny Takáčovej a 5. marca horel Obecný dom. 
V r. 1928 horel dom v Nemeckej ulici v apríli 
vznikli dva väčšie požiare, 11. júla likvidovali de-
vínski hasiči nebezpečný lúčny požiar a 23. júla 
požiar v záhradách. V r. 1929 19. mája na pravé 
poludnie vznikol požiar v dome Jozefa Pecha 
a 27. novembra horel dom rodiny Steinerovej. 
V r. 1931 sa zo zápisničnej knihy dozvedáme, 
že v neskorých nočných hodinách horel dom 
Juraja Kurtza. V r. 1933 s nasadením vlast-
ných životov devínski hasiči K. Žid, J. Blamat, 
F. Brenesel a A de Luka zachránili dvoch mužov 
z Bratislavy, ktorým hrozil pád zo 60 m vysokej 
skalnej steny devínskej zrúcaniny Záchranco-
via museli použiť horolezecké laná, za svoju 
odvahu boli odmenení medailami „Za záchranu 
ľudského života“.

Posledná schôdza devínskych hasičov pred 
vypuknutím II. svetovej vojny sa niesla v duchu 
príprav na samaritánsku službu.

V r. 1938 si Hitlerovi generáli uvedomili vý-
hodnú zemepisnú polohu Devína a na základe 
ich požiadaviek si fašistické Nemecko pri mní-
chovskom diktáte vynútilo pripojenie Petržalky 
a Devína .

Pavlína Rumanovská

fotografie z 30. rokov 20. storočia  
z archívu autorky

▪ hasič  – pravdepodobne veliteľ Michal Fux
▪ hasičský zbor z Devína 
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POZVÁNKA

na verejné zhromaždenie občanov,  

ktoré sa bude konať 
20. 5. 2010 (štVrtOK)  

o 19.00 vo veľkej sále  
v dome kultúry v devíne

Devínski hasiči mali výročnú schôdzu 27. marca 2010 v Dome 
kultúry za prítomnosti starostky Devína a hostí z Dúbravky ako aj 
ich veliteľa p. Filípeka. Na schôdzi sa vyhodnotila činnosť Dob-
rovoľných hasičov v Devíne za rok 2009. Pri poslednej povodni, 
hasiči Devína mali pohotovosť. Pomáhali na miestach, kde bola 
potrebné, plnili a ukladali vrecia naplnené pieskom. Asistovali aj 
pri rôznych akciách ako sú oslavy, návštevy vládnych činiteľov a 
podľa potreby aj pri havarijných situáciách, ako sú zvalené stromy 
po búrkach a čistenie postihnutých oblastí po povodni. Dobrovoľní 
hasiči postavili „MÁJ“ a vianočný stromček na námestí za podpo-
ry sponzorov. Táto pomoc občanom Devína sa mohla zrealizovať 
vďaka členom Dobrovoľného hasičského zboru Devín ako Martin 
Hataš, Roman Divílek st., Ladislav Miklóš ml., Večerka Miroslav, 
Milan Hataš, Roman Divílek ml. V rámci jarného upratovania sme 
zorganizovali brigádu na čistenie hasičskej budovy a dvora. Čiste-
nie prebiehalo v spolupráci Ladislava Miklósa st. a pani starosky 
Ľubici Kolkovej. Brigády upratovania sa zúčastnili František Sar-
kány, Ladislav Miklóš ml., Martin Hataš, Milan Hataš, Ľubomír 
Kúkel, Ladislav Miklós st., Divílek Roman st. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým členom i nečlenom za 
ich dobrovoľnú pomoc pri našej činnosti.

Ladislav Miklós st.

Milí Devínčania!
Dovoľte mi touto cestou poďa-

kovať za krásne a milé prekvape-
nie – koncert Zdenka Sychru, kto-
rý sa konal dňa 26. 2. 2010 v Dome 
kultúry v Devíne pri príležitosti 10. 
výročia založenia klubu Seniorov 
Bohumila, Nadácií pre rozvoj De-
vína a organizátorkám, poslanky-
niam pani Zuzke Hanzlovičovej, 
Gabike Luptákovej, ďalej Evičke 
Vajglovej, Janke Proftovej.

Bola to pre nás česť a povzbude-
nie do našej ďalšej práce a hlavne 
nás potešilo, že si tú prácu cení aj 
niekto iný.

Samozrejme naše poďakovanie 
patrí účinkujúcim pánom Vlado-
vi Francovi a Zdenkovi Sychro-
vi – za krásny večer prežitý v ich 
spoločnosti, za krásnu atmosféru, 
za krásne spomienky (nostalgické) 
a za spestrenie všedných dní v na-
šom živote. Atmosféra večera bola 
výborná a mnohé z piesní sme si 
zanôtili s pánom Sychrom.

Za klub Seniorov Bohumila mi 
dovoľte čo najsrdečnejšie vysloviť 
veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí 
sa podieľali na tomto veľkom pre-
kvapení.

Za klub Seniorov Bohumila, 
Melánia Orelová 

Devínski  hasiči

J U B I L A N T I
máj 2010

Kuncová Milada,  
Lomnická ul.

tkáč Pavol,  
Brigádnická ul.

swierKová Margita 
kremeľská ul.

Kusá Marta 
kremeľská ul.

Buday dušan

GáBrišová Marta 
Brigádnická ul.

FerenčákoVá alžbeta 
Brigádnická ul.

Žiaľ neskoro sa dostal do rúk redakcie milý list s poďakovaním od pani Me-
lánie Orelovej za koncert k 10. výročiu založenia klubu Seniorov Bohumila.

Ako spomienku na toto pekné podujatie sú nasledujúce riadky:

 
MÚ Devín – starostka Ing. Ľubica Kolková,  

Devínsky cech, Spolok vinárov a vinohradníkov Devína,  
OZ Za krajší Devín, Devínski hasiči 

 
 

srdečne pozývajú Devínčanov na 
 
 

 STAVANIE
MÁJA 

 
 

dňa 30.4.2010 o 19,00 hod 
na námestí pred DK Devín 

 
 

 
Čaká Vás: 

 vystúpenie devínskych detí 
 hudba, vínko a občerstvenie 

 

 
Potešíme sa, ak prídete oblečení  

v slovenských krojoch! 
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Cesta do Svätej zeme

foto: Viera Feráková

Svätá zem! Cieľ miliónov pútnikov ročne! 
A tento rok sme k ním patrili aj my – Devín-
čania. Púť zorganizoval a sprevádzal nás po 
celý čas miestny pán farár Mons. Marián Ga-
venda. Odlietali sme z bratislavského letiska 
23. februára v podvečerných hodinách. Po 
trojhodinovom lete sme pristali v Tel Avive. 
Odtiaľ sme sa presunuli autobusom do Betle-
hema, kde sme boli až na jednu noc ubytova-
ní v hoteli Anjel. Ubytovanie i strava boli na 
výbornej úrovni.

Nasledujúci deň začalo naše putovanie po 
Svätej zemi. Začali sme v Jeruzaleme. Všet-
ko, čo som si dovtedy prečítala a videla vo 
filme či na fotografiách, bolo len tieňom toho, 
čo človek vníma pri skutočnom pohľade z 
Getsemanskej záhrady na panorámu staré-
ho mesta Jeruzalem. Akoby ste sa dotýkali 
histórie, jadra celého sveta - je to tajomné a 
fascinujúce zároveň. A tak isto to pôsobí aj 
v samotnom meste: doslova sa tam „mieša“ 
kresťanský, židovský a arabský svet vo svo-
jich náboženských, kultúrnych i spoločen-
ských podstatách, formách i prejavoch.

Takéto hlboké zážitky som prežívala na 
všetkých ďalších miestach, ktoré sme nav-
štívili. Navštívili sme Baziliku narodenia 
– tam v pôvodnej jaskyni, sme vo februári 
spievali pieseň Tichá noc, svätá noc... zažili 
sme Vianoce, Pole pastierov, ktorí sa prví do-
zvedeli, že sa narodil Spasiteľ sveta, Nazaret, 
mesto, kde žila svätá rodina, Kafarnaum – ry-
bárska obec, kde žil prvý pápež – svätý Peter, 
kde sa zrodila Cirkev, miesto rozmnoženia 
chleba, plavba na Genezaretskom jazere, kde 
ryby chytali aj Ježišovi učeníci pre svoju ob-
živu. Navštívili sme Judejskú púšť, kde Je-
žiša pokúšal diabol, biblické mesto Jericho, 
ktoré je so svojou osemtisícročnou históriou 
považované za najstaršie na svete, videli sme 
Mŕtve more a neďaleké jaskyne, kde pastieri 
náhodou v roku 1946 našli tzv. Kumránske 
zvitky – prepisy biblických textov z čias pred 
Kristom. Vrcholom bola pre mňa nedeľa, 
kedy sme – modliac sa – prešli autentickú 
Krížovú cestu v Jeruzaleme a následná náv-
števa Chrámu Božieho hrobu. Neuveriteľná 
stavba, „zmiešaná“ z mnohých budov na roz-

dielnych výškových úrovniach, rôznych štý-
loch a výzdob. Podstatné je však to, že je to 
miesto, kde Ježiš vstal z mŕtvych.

Počas celého týždňa sme prešli ešte mno-
ho ďalších miest, o ktorých sa nezmieňujem, 
lebo článok by bol pridlhý. Takže už som pri 
návrate, 2. marca sme šťastlivo pristali na 
bratislavskom letisku, kde nás už naši drahí 
čakali.

Putovať do Svätej zemi bol môj životný 
sen. Vždy som túžila, spoznať miesta, kde 
žil a pôsobil Ježiš Kristus počas svojho po-
zemského života a to sa mi splnilo. Púť mala 
však i veľkú pridanú hodnotou a to lepšie zo-
známenie sa, ba spriatelenie sa s devínskymi 
účastníkmi. Nie je veľa príležitostí sa lepšie 
spoznať, táto však bola jednou z nich a vážim 
si to a som za to vďačná.

Myslím, že moja záverečná veta je želaním 
všetkých účastníkov: tento veľký zážitok by 
sme dopriali každému zažiť a všetci by sme si 
púť do Svätej zeme radi zopakovali.

Anna Kolková

Po dlhej zime sme sa isto už všetci Devín-
čania tešili z každého slnečného dňa. Slnečná 
a príjemná bolo aj nedeľa pred Veľkou nocou 
tzv. Kvetná nedeľa – 28. marca. Vďaka dobré-
mu počasiu sme mohli všetkých Devínčanov, 
účastníkov podujatia PODEĽME SA! privítať 
na devínskom námestí pred Kultúrnym domom 
a ponúknuť im už známu pôstnu polievku.

Keďže sme sa pri polievke v Devine stretli už 
po štvrtýkrát, netreba podujatie zoširoka pred-
stavovať. Pripomeňme si, že PODEĽME SA! 
je celoslo venské podujatie. Oganizátorky z 
Katolíckeho hnutie žien Slovenska netypickou 
formou vyzbierané finančné prostriedky použi-
jú vždy na pomoc ženám a deťom v krajných 
ťažkých životných situáciách v sociálnych za-
riadeniach na Slovensku. 

Tento rok pôjde finančný výťažok na rozšíre-
nie kapacít zariadenia pre obnovu rodiny Cen-
trum DORKA v Košiciach a Rožňave, ktorých 

zriaďovateľom je Spoločnosť detí z detských 
domovov ÚSMEV AKO DAR. 

Na devínsku pôstnu polievku nám opäť s 
láskou navarila pani Anna Kunstová. Vydali 
sme 92 porcií polievky. Všetkým zemiaková 
cesnačka spolu s cibuľovým chlebom výborne 
chutila. Za tento obed každý „zaplatil“ akoby 
zjedol kompletný nedeľný obed ba i oveľa viac 
- zozbieralo sa 1072 €. Aký je celkový výsle-
dok 4. ročníka PODEĽME SA! ešte neviem, 
ale v budúcom čísle Vás už budem môcť pres-
ne informovať.

V mene devínskych žien, ktoré sa zapojili 
do prípravy podujatia, všetkým účastníkom 
za ich veľkorysú podporu úprimne a srdečne 
ďakujem. Verím, že sa devínska pôstna poliev-
ka, stala v našej mestskej časti tradíciou, a že 
sa na budúci rok pri „spoločnom stole“ opäť 
stretneme.

Anna Kolková

PODeĽMe sa! v Devíne

foto: Juraj Kotian
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Výstava 
POKLADY Z BABičkiNEJ TRUHLICE

a
veĽkOnOčnÉ TvORivÉ DieLne

V nedeľu 28. marca ožil Dom kultúry už tradičným ruchom.
Otvorila sa výstava Poklady z babičkinej truhlice a začali sa Veľko-

nočné tvorivé dielne.
Návštevníci si mohli popásať oči na nádherných ručných prácach nie 

iba z babičkinej truhlice, ale aj od našich súčasníkov, susedov, priateľov, 
Devínčanov. 

Všetku tú krásu s láskou zozbierala, pripravila a veľmi nápadito a citli-
vo rozmiestnila pani Erika Majerská. Na stoloch, na stenách boli poklady 
svedčiace o šikovnosti a talente mnohých ľudí, doklady o trpezlivosti, 
nápaditosti a o dlhých hodinách strávených sklonení nad ručnou prácou. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli s prípravou a aj ktorí svoje 
poklady zapožičali: 

kroje ženské: Z.Petríková, Z.Böhmová, Z. Lörinczová, p.Zervan (obraz 
a foto mamičky), vesta a čepce p. Böhmová, 
kroj mužský: Z. Böhmová (klobúk, kapsa, detvianska košeľa, valaška, 
čižmy), 
kroje detské: Z. Böhmová, Z. Lörinczová
krojovaná bábika: p.Poláková
obrusy: p. Mikulášová, p.Poláková, p. Petríková, p.Majerská, p.Cellerová
blúzka: p. Feráková
závesy: Z. Böhmová
výšivky: p. Vlčková, p. Šubinová
kraslice: p. Feráková (batika), p. Majerská (drôtované a rôzne techniky)
drôtové techniky: p. Majerská a p. Majerský (kohút, zajac, drotár)
čipky z babičkinej truhlice: M. Rollerová, K.Cellerová, O. Mikulášová
obrazy: J. Šimoničová, p.Vlčková
pletené pulóvre: p. Žigmundová
veľkonočné dekorácie: J. Čierna, E. Majerská
staré úžitkové predmety: E. Majerská
Morena od najmladšieho autora výstavy: Z. Böhmová

Vo vstupnej hale Domu kultúry hneď poobede ožili tvorivé dielne. 
Deti so svojimi rodičmi mohli ozdobovať medovníčky, zdobiť kraslice, 
modelovať keramiku alebo učiť sa pliesť veľkonočné vŕbové korbáče, 
skladať papierové zvieratká. Až do večera bolo v hale rušno a mnohí si 
odniesli príjemné

zážitky, vlastné veľkonočné ozdoby a dobré nápady.
Podujatie navodilo príjemnú veľkonočnú náladu, ktorú sme si odniesli 

domov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s prípravou a realizáciou dielní 

a ktorí s nami strávili toto príjemné jarné popoludnie. 
red.

Poďakovanie za nezabudnuteľný zážitok

navštívili sme s manželom v devíne výstavu Poklady z ba-
bičkinej truhlice, ktorá bola prenádherná, vrátane všetkých 
vzácnych exponátov dokumentujúcich i zanikajúce remes-
lá. bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok. tvorcom výstavy 
vyjadrujeme úctu a veľké poďakovanie. Zaujali nás i tvorivé 
dielne.

tešíme sa na ďalšie podujatia v devíne.

PaeDr. Rozália Ďurčatová
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KONTAJNER NA BIOODPAD
Miestny úrad MČ Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom Devína,  

že zber biologicky rozložiteľného odpadu  
je od 15. 3. 2010  

opäť v priestoroch požiarnej zbrojnice na Hradnej ulici. 
Odpad je možné priniesť počas celej sezóny v týchto dňoch:

streda 14:00 – 18:00          sobota 10:00 – 16:00
POZNÁMKA: V prípade prechodne zhoršeného počasia  

v prvých týždňoch, bude zberné miesto zatvorené.

OZNAM

oznamujeme, že v devíne bola  

otvorená nová služba pre devínčanov:  

prevádzka manikúry, pedikúry,  

permanentného mejkapu a ďalších  

drobných služieb na kremeľskej ul. 35, 

telefón 0918494219 pani deketová.

red.

turistická  
informačná kancelária

Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33,  

841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk,  

zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk

Hodiny pre verejnosť: 
 Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h.,  
 Štv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

Program – máj 2010: 

15. 5. 2010, 9:45 h.  a  16.5.2010, 9:45 h. 

Schlosshof – Záhradné dni
– autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 
vidieckeho zámockého komplexu, v priesto-
roch majera bude prebiehať výstava a predaj 
kvetín
Program: prehliadka zámku so slovenskou 
sprievodkyňou, individuálna prehliadka zámoc-
kých záhrad a barokového majera a výstavy 
kvetín
Cena: 7,5 €/osoba + vstupné - 9 € dospelí, 5,5 
€ deti od 6 do 18 rokov
(účastnícky poplatok nezahŕňa poistenie)
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49
Organizuje: TIK DNV

29. 5. 2010, 8:00 h.
Moravské zámky: Valtice a Lednice

– autobusový výlet
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49
Organizuje: TIK DNV

NEZABÚDAJTE !!!
že aj vaši štvornohí miláčikovia potrebujú pre zdravý život Vašu pomoc – ODČERVENIE. 

Pes napadnutý červami je oslabený a náchylný na ďalšie ochorenia.
Odčervenie sa odporúča minimálne 1× do roka resp. podľa potreby. U dospelých psov 

závisí odčervenie aj od spôsobu života psa, t.j. či sa jedná o psíka izbového, pracovného, 
prípadne poľovníckeho.

O tom čí stačí psa odčervovať 1× do roka alebo viackrát sa poraďte s veterinárom. Tab-
letky na odčervenie sú aj vo voľnom predaji, podávajú sa v strave 1 ks na každých 10 kg 
hmotnosti psa. Nakoľko parazity si tiež vytvárajú vlastnú odolnosť voči účinným látkam 
odporúča sa striedať prípravky – nepoužívať 2-3× po sebe rovnaké tabletky 

Je realitou, že trus nakazeného zvieraťa je infikovaný a teda i nebezpečný. Niektoré druhy 
červov sú prenosné i na človeka, apelujeme preto na majiteľov psov , aby nezabúdali upra-
tovať po svojich psoch na verejných priestranstvách. 

Zabudnúť upratať po svojom psovi je bezohľadnosť voči obyvateľom ako i pracovníkom, 
ktorí sa starajú o údržbu verejných priestranstiev v lokalite, v ktorej žijeme. 

-pr-

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Dátum: Deň Typ VKK Miesto pristavenia
07.05.2010 piatok 11 m3 Štítová nad kostolom pri fare
07.05.2010 piatok 11 m3 Muránska parkovisko pod lipami
07.05.2010 piatok 11 m3 Hradná pri vyústení Kozičovej
07.05.2010 piatok 11 m3 U Srnčíka parkovisko
07.05.2010 piatok 11 m3 Cintorín hlavný vchod
14.05.2010 piatok 11 m3 Lomnická križovatka s novou cestou
14.05.2010 piatok 11 m3 Dolné Koruny zastávka MHD pri polícii
14.05.2010 piatok 11 m3 Hadia cesta zástavka MHD 
14.05.2010 piatok 11 m3 Devínska cesta Kvetinárstvo Agapé
14.05.2010 piatok  7 m3 Štítová nad kostolom pri fare
21.05.2010 piatok  7 m3 Muránska parkovisko pod lipami
21.05.2010 piatok  7 m3 Hradná pri vyústení Kozičovej
21.05.2010 piatok  7 m3 U Srnčíka parkovisko
21.05.2010 piatok  7 m3 Cintorín hlavný vchod
21.05.2010 piatok  7 m3 Devínska cesta pri križovatke s novou cestou
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V Devíne sa opäť zbierali odpadky
Devín je po zime o trochu čistejší. Zaslúžili sa o to ľu-

dia, ktorým nie je naša mestská časť ľahostajná a ktorí boli 
ochotní pre ňu aj niečo spraviť. V minulých rokoch zbierali 
odpadky hlavne deti zo školy Forel International, tentoraz 
to boli aktívni obyvatelia Devína a jeho milovníci z rôznych 
častí mesta i Slovenska.

Ako prví čistili v lese nad Devínskou cestou členovia 
združenia Bol raz jeden človek - ľudia s mentálnym postih-
nutím – spolu so svojimi zdravými kamarátmi zbierali od-
padky od bufetu „s jaštericou“ až po kameňolom. O týždeň 
neskôr nastúpili Devínčania na sútoku Moravy a Dunaja. 
V rámci celoslovenských aktivít ku Dňu Zeme zbierali od-
padky popri Morave od Devínskej Novej Vsi do Devína 
dobrovoľníci z Greenpeace. 

Celkovo sa vyzbieralo viac ako 100 vriec odpadu – 
PET fľaší, plechoviek, rôznych obalov, papierov a iných 
nečistôt a odpadkov, ktoré produkujeme žiaľ často úplne 
zbytočne. Všetkým, ktorí neváhali zapojiť sa a „zašpiniť si 
ruky“, ďakujeme.

Patrik Martin

Kosiť motorovou kosačkou  
nemôžete hocikedy

Dňa 13.04.2010 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Devín na svojom 17. mimoriadnom zasadnutí Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 1/2010 o starostlivosti o verejný poriadok 
a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín (ďalej len VZN). 
Platnosť nadobúda 1. mája 2010.

Keďže verejne záväzné nariadenie č.3/1991 Miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Devín z 10.mája 1991 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti Devín bolo prijaté pred takmer 
20-timi rokmi, vznikla potreba jeho prehodnotenia a aktualizácie 
podľa iných platných právnych predpisov. Nové VZN oproti pôvod-
nému rozširuje oblasť starostlivosti o verejný poriadok aj o starost-
livosť o zeleň. 

Základné princípy VZN:
– určenie zodpovednosti za poriadok podľa vlastníctva, resp. 

správy alebo užívania nehnuteľností,
– všeobecné vymedzenie činností, ktoré sú v rozpore s dobrý-

mi mravmi, napr. znečisťovanie odpadkami, 
– udržiavanie poriadku na chodníkoch priľahlých k nehnuteľ-

nostiam (najmä v zime) v súlade s občianskym zákonníkom 
a cestným zákonom,

– udržiavanie poriadku na nehnuteľnostiach v súlade so sta-
vebným zákonom (najmä ich udržiavanie v stave, ktorým 
nenarúšajú vzhľad a životné prostredie mestskej časti),

– povinnosti mesta a mestskej časti vo vzťahu k zabezpečeniu 
čistoty a zjazdnosti mestských a miestnych komunikácií v 
súlade so štatútom hl.m. SR Bratislava,

– ochrana a tvorba zelene v súlade so zákonom o ochrane 
prírody a krajiny.

Podľa zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri vý-
kone samosprávy zabezpečuje poriadok v obci; nariadením môže 
ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obme-
dzené na určitý čas alebo na určitom mieste, VZN stanovuje:

– Na verejnom priestranstve a verejnosti prístupnom mieste 
sa okrem výnimiek zavádza zákaz požívania alkoholických 
nápojov a zábavnej pyrotechniky,

– hlučné stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce vo von-
kajšom aj vnútornom prostredí možno vykonávať na úze-
mí mestskej časti v pracovných dňoch a v sobotu v čase  
8.00 h – 20:00 hod. V ostatnom čase, v nedeľu, počas štátnych 
sviatkov a v dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať 
hlučné stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce alebo vy-
konávať údržbu zelene motorovými a elektrickými mechaniz-
mami a iné činnosti s mechanizmami produkujúcimi hluk.

Patrik Martin

Starostka
Ing. Ľubica Kolková

e-mail: starostka@devin.sk

Sekretariát starostky
Marta Kurtová

tel. č.: + 421 2 60202511
fax č.: + 421 2 65730309

referát ekonomický
tel. č.: + 421 2 60202518

správa daní a poplatkov
tel.: 02 /6020 2515 

referát správny
tel.: 02 /6020 2517 

referát územného konania 
a stavebného poriadku –  

– Stavebný úrad:
Ing. Maťašovský    

tel.: 02 /60202516     
e-mail: matasovsky@devin.sk

                
Ing. Suneková        

tel.: 02 /60202516    
e-mail: sunekova@devin.sk    

                
Ing. Jozefa Radová        
tel.: 02 /60202513    

e-mail: radova@devin.sk

referát životného prostredia  
a ochrany krajiny:    
Ing. Patrik Martin        

tel.: 02 /60202524    
e-mail: martin@devin.sk 

Devínsky hrad v maľbe a grafike
V piatok 23. apríla 2010 bola v Mirbachovom 

paláci Galérie mesta Bratislavy otvorená výstava De-
vínsky hrad v maľbe a grafike. Výstava sa koná pod 
záštitou primátora hl.mesta SR Bratislavy Andreja 
Ďurkovského pri príležitosti podujatia Bratislava pre 
všetkých do 13. júna 2010.

Otvorenia výstavy sa zúčastnila i starostka MČ 
Devín pani Ing. Ľubica Kolková a viacero občanov 
Devína.  

Na výstave sme mohli obdivovať scenériu hradu 
od umelcov minulých storočí až do súčasnosti. Kurá-
torka výstavy stručne priblížila pohnuté dejiny hradu 
Devín, ktorý je našou národnou kultúrnou pamiatkou 
a významným miestom našich dejín. red. foto: GMB
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Koncert v Kostole
Mimoriadne pekný zážitok som zažila 10. apríla, keď som sa zúčastnila na 

koncerte v našom kostole, ktorý usporiadalo OZ Dowina – Devín. 
Devínske deti a najmä malá Zuzička Böhmová nás uviedli do dobrej nálady 

a prekrásny spev našej Martušky Potančokovej sa vznášal po kostole ako balzam 
na duši. Dúfam, že hovorím za všetkých Devínčanov, pretože kostol bol plný. Atmo-
sféra bola povznášajúca a po búrlivých ováciách, ktoré sa týkali nestarnúcej „star“ 
Jany Kociánovej, sme kostol opúšťali v dobrej nálade.

Preto sa teším i na ďalšie koncerty, ktoré by sa konali v kostole.
J. Šimoničová, foto: Juraj Kotian

PoveľKonočný Koncert  – PoďaKovanie 
občianske združenie Dowina – Devín ako organizátor, ďakujeme 

všetkým Devínčanom, Bratislavčanom a hosťom za veľmi hojnú účasť 
na poveľkonočnom koncerte, ktorý sa konal v sobotu 10. 4. 2010 v 
našom kostole. váš záujem a účasť na tomto koncerte nás presvedčil, 
že kostol je spoločenský stánok otvorený pre nás pre všetkých ľudí 
bez rozdielu vierovyznania a spoločenského postavenia. vaše kladné 
ohlasy nás presvedčili o správnom rozhodnutí zorganizovať kultúrne 
podujatie v kostole, do ktorého sa zapojili ako účinkujúci miestne deti, 
ale aj naši spoluobčania a preto v obdobných akciách budeme určite 
pokračovať, pretože kultúra ľudí spája... chceme sa za naše občianske 
združenie Dowina – Devín v prvom rade poďakovať manažérke projek-
tu Marte Potančokovej, ktorá bravúrne zvládla celý projekt a pritom 
stihla aj prekrásne zaspievať. všetkým zúčastneným ešte raz ďakuje-
me a veríme, že ste si všetci domov odniesli hlboký kultúrny zážitok.

Michal Polák
predseda oZ Dowina – Devín

Variácie z hliny
od devínskeho autora akad. soch. Petra Strassnera

Je známe že v jeho tvorbe fantázia nikdy nechýbala. Mohli sme sa o tom 
presvedčiť na prezentácii jeho diel napr. na výstave „Nábytok pre lovcov 
snov“ alebo „Socha piešťanských parkov“

Svoju účasťou zane-
chal stopu na sympózi-
ách v Moravanoch, Ban-
skej Štiavnici, Košiciach, 
Komárne, Bardejove i u 
našich susedov v Českej 
republike. Jeho diela sú 
zastúpené aj v Slovenskej 
národnej galérii v Bratisla-
ve. Bohaté skúsenosti a 
radosť z tvorby odovzdá-
va svojím zverencom na 
Základnej škole výtvar-
ného umenia J. Rajtera 
v Bratislave, kde pôsobí 
ako pedagóg. Mnohí zo 
žiakov navštevujúcich vý-
tvarný odbor Základnej 
umeleckej školy pokračujú 
vo výtvarnom vzdelávaní 
sa na strednej a vysokej 
škole výtvarného umenia. 
Dnes sa počet absolven-
tov stredných a vysokých 

umeleckých škôl, ktorí získavali svoje znalosti na Základnej škole výtvar-
ného umenia môžu počítať na stovky.

Takéto úspechy sú isto výsledkom dobrej práce pedagógov medzi 
ktorých bezpochyby patrí aj obetavá práca akad. soch. Petra Strassnera. 
Jeho ateliér bol a je vždy otvorený mladým talentom.

V kaviarni EDEN si môžete pozrieť autorovu výstavu prác z keramiky, 
dreva a kresby.  Výstava potrvá do11. 5. 2010. Vstup voľný   - pr - 

foto: D. Rumanovský



28. riadne zasadnutie  
mZ mČ Bratislava-Devín

Informácia o plnení uznesení miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Ba – Devín  

uznesenie č. 236/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)  berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení
- s pripomienkami, uznesenie č. 215/2009 je 
splnené

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom objektu a priľahlého 

pozemku na Kozičovej ulici č. 24

uznesenie č. 237/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   schvaľuje 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom časti objektu a priľahlého pozemku 
na Kozičovej ul. č. 24
b)    žiada 
starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 60 dní 
odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termí-
nom uzávierky do 31.05.2010

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 zákonní-
ka, za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prená-
jom  časti objektu súp. č. 993 v k. ú. Devín, 
nachádzajúceho sa na Kozičovej   ul.  č. 24,  
postaveného  na  pozemku  parc. č. 1029/1, 
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 194 
m2 a časti priľahlého pozemku parc. č. 1029/1 
o výmere 560,60 m2, zapísané na LV č. 1 pre 
k. ú. Devín. 
2. Doba nájmu – 10 rokov od uzavretia zmluvy 
o nájme nehnuteľností.
3. Funkčné využitie objektu v zmysle platné-
ho územného plánu –  verejné stravovanie 
malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, 
malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, 
penzióny – max. 40 lôžok, kultúrne zariade-
nia v doplnkovom rozsahu,  administratívne 
priestory, ambulancie, lekárne, drobná výroba 
– nerušiaca, výrobné a nevýrobné služby pre 
obsluhu územia, zariadenia telovýchovy a 
voľného času.
4. Súťažiaci prijíma záväzok vykonať do 3 me-
siacov od uzavretia zmluvy stavebné úpravy 
objektu v rozsahu určenom vyhlasovateľom. 
Budúci prenajímateľ po ukončení stavebných 
úprav započíta do nájomného vynaložené 
investície do zhodnotenia objektu do výšky 
13 548,00 EUR.
5. Súťažiaci prijíma záväzok vykonať každú 
stavebnú úpravu  špecifikovanú vo výkaze 
výmer až po predchádzajúcom písomnom 
súhlase zodpovedného zamestnanca budúce-
ho prenajímateľa.

6. Súťažiaci preukáže svoju solventnosť na 
realizáciu stavebných úprav objektu.
7. Súťažiaci berie na vedomie, že v areáli, 
kde sa predmet nájmu nachádza je prevádzka 
stolárskej dielne.
8. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je 
oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 
alebo inej dispozície tretej osobe bez predchá-
dzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
9. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku 
ročného nájomného za predmet nájmu, ktorá 
nesmie byť nižšia ako 10 000 EUR. V uvede-
nej minimálnej cene za nájom nie sú zahrnuté 
platby za služby spojené s užívaním objektu, 
ktoré bude budúci nájomca uhrádzať priamo 
dodávateľom týchto služieb. 
10. Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na každoročné   
prehodnotenie výšky nájomného v závislosti od 
výšky inflačného koeficientu. 
11. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov sú:
ponúknutá výška nájomného – váha kritéria 70% 
účel prenájmu – váha kritéria 30%
12. 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.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť 
obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 
návrhu.
15. Starostka mestskej časti je poverená   
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu  súťaže alebo ochraňujúce záujmy 
Mestskej  časti Bratislava – Devín.
c)    menuje 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
v zložení:
MVDr. Vojtech Baculák, Mgr. Rastislav Kunst
Ing. Ignác Kolek, Ing. arch. Šarlota Mráziková
Ing. arch. Gabriel Drobniak
d) žiada  
starostku predložiť na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva po uzávierke súťaže 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a 
návrh zmluvy o nájme pre víťaza súťaže.
Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Devín 

na záhradkárske a rekreačné účely   

uznesenie č. 238/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   schvaľuje 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom  pozemkov v k. ú. Devín na záhrad-
kárske a rekreačné účely

b)    žiada 
starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlá-
sila v termíne do 60 dní odo dňa schválenia 
tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 
31.05.2010 podľa ust. § 281 a nasl. Obchodné-
ho zákonníka, za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom  
pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a 
rekreačné účely:
p.č. záhrada: výmera 
 (par.č./podiel/časť) (m2) 
1.  146/-/a 359  
2.  57/-/- + 59/1/-  340
3.  265/-/b 346 
4. 67 + 70/1 481  
5. 271 360  
6. 257 403  
7. 59/1 + 60 458  
8. 115 + 116 633  
9. 38/1 510

2. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažné-
ho návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 
vyhlasovateľovi vo výške 3 EURO, a to v ho-
tovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej 
časti 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 nájom-
ného za prenájom nebytových priestorov a 
pozemkov zverených do správy Mestskej časti  
Bratislava – Devín,  ktorá je 0,35 €/1m2/1rok.
4. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov je ponúknutá výška nájomného
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť  
všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú 
verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
7. Doba nájmu - 5 rokov od uzavretia zmluvy o 
nájme pozemku.
8. Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jednostran-
nú 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 podnájmu 
alebo inej dispozície tretej osobe bez predchá-
dzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
10. Starostka mestskej časti je poverená   
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy 
Mestskej časti Bratislava – Devín.
c)    menuje 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
v zložení:
Ing. arch. Gabriel Drobniak, Zuzana Hanzlovi-
čová, Ing. Arch. Šarlota Mráziková.



d)   poveruje  
starostku predložiť na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva po uzávierke súťaže 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a 
návrhy na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov 
s víťazmi súťaže.
Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na schválenie prenájmu časti  
pozemku parc. č. 849 v k. ú. Devín

uznesenie č. 239/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   schvaľuje
prenájom  pozemku v k. ú. Devín  parc. č. 849 
v podiele ½, na dobu určitú – do 31.12.2015, 
za účelom jeho užívania ako dvor, za nájomné 
vo výške 0,30 €/1 m2/1rok, pre  Mgr. Helenu 
Miklíkovú, bytom Bratislava, Avarská 4.
b)   žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmluvy 
o nájme pozemku v zmysle podstatných nále-
žitostí 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.
Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na zrušenie uznesenia miestného 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Devín č. 178/2009 zo dňa 24.03.2009

uznesenie č. 240/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
ruší
uznesenie č.178/2009 zo dňa 24. 03. 2009
Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na zmenu uznesenia  
č. 234/2010 zo dňa 19.02.2010

uznesenie č. 241/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)  schvaľuje
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Devín č. 234/2010 
zo dňa 19.02.2010 nasledovne:
1. v bode 1 sa výmera nebytových priestorov A  

„70,0 m2“ nahrádza výmerou „85,60 m2“  
2. v bode 1 sa výmera nebytových priestorov 

B  „43,0 m2“ nahrádza výmerou „20,80 m2“  
3. v bode 1 sa výmera nebytových priestorov 

C  „73,0 m2“ nahrádza výmerou „77,40 m2“  
4. v bode 1 sa výmera nebytových priestorov 

D  „93,0 m2“ nahrádza výmerou „98,20 m2“  
5. v bode 4  sa suma určená na  započítanie 

vynaložených investícií do nájomného v prí-

pade nebytových priestorov  A  „2 708 EUR“ 
nahrádza sumou „4 057,40 EUR“

6. v bode 4  sa suma určená na  započítanie 
vynaložených investícií do nájomného v 
prípade nebytových priestorov  B  „3 825 
EUR“ nahrádza sumou „2 959,41 EUR“

7. v bode 4  sa suma určená na  započítanie 
vynaložených investícií do nájomného v prí-
pade nebytových priestorov  C  „6 461 EUR“ 
nahrádza sumou „19 417,46 EUR“

8. v bode 4  sa vypúšťajú slová „stanovenej 
na základe platného cenníka pre stavebné 
práce, znížená o 10%“  a dopĺňa sa suma 
určená na  započítanie vynaložených in-
vestícií do nájomného v prípade nebytových 
priestorov  D  „27 121,64 EUR“ .

Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na doplnenie zoznamu pamätihod-
nosti mesta Bratislavy: hnuteľné pamäti-

hodnosti, nehmotné pamätihodnosti

uznesenie č. 242/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
schvaľuje
predložený zoznam pamätihodností 
v kategórii:
a. Hnuteľné pamätihodnosti  

mČ Bratislava – Devín
1. Prvá pečať Devína
2. Insignie Devína
3. Zástava dobrovoľného hasičského zboru
4. Fotografické tablo
5. Zbierka starých pohľadníc Devína
6. Katastrálna mapa Devína  

z r. 1860 – 1890, 1901
7. Rezbárske diela manželov Márie Žilavej 

a Martina Žilavého
8. Filmy a autorské literárne práce filmára, 

publicistu Ivana Rumanovského
9. Kronika obce – autor Hedwig Schott, 

Salzburg 1968
10. Kronika obce pod názvom ORTSBILD 

VON THEBEN AN DER DONAU
11. Knižné publikácie viažuce sa k histórii 

Devína
12. Výtvarné diela
13. Výstrižková služba
14. Publikácia 100 rokov od založenia hasič-

ského zboru v Devíne
15. Kronika Základnej školy Devín

B. Nehmotné pamätihodnosti  
mČ Bratislava – Devín

1. Prvá zmienka o Devíne
2. Historické katastrálne názvy
3. Použivané názvy Devína
4. Udelenie privilégii Devínčanom
5. Pobyt slávnych osobností a udalosti  

v Devíne
6. Manufaktúra v Devíne
7. Pamätné dni v Devíne
Hlasovanie poslancov: 
za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov  
v k. ú. Devín na záhradkárske a rek. účely

uznesenie č. 243/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Devín 
parcela č. 68, záhrady, o výmere 360m² pre  
Moniku Novotnú, bytom Bratislava,  
Blagoevova 4, na dobu určitú – do ukončenia 
dedičského konania , maximálne však do 
31.12.2014, na záhradkárske a rekreačné 
účely, za nájomné stanovené v zmysle VZN 
č. 3/2008  o určovaní nájomného za prenájom 
nebytových priestorov a pozemkov zverených 
do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. 
b)   žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o 
nájme pozemku v zmysle podstatných náleži-
tostí 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 ur-
čovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
Mestskej časti Bratislava – Devín.
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 2

Informácia o novelizácií zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

uznesenie č. 244/2010 zo dňa 30. 3. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   berie na vedomie
informáciu o novelizácii zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení
b)   žiada
starostku mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť v termíne do 30.09.2010 splnenie 
povinností  určených zákonom o obecnom 
zriadení v platnom znení.

17. mimoriadne zasadnutie  
mZ mČ Bratislava-Devín

Návrh na schválenie  
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 
o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň 
na území mestskej časti Bratislava – Devín

uznesenie č. 245/2010 zo dňa 13. 4. 2010
MZ MČ Bratislava-Devín 
a)   schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o 
starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na 
území mestskej časti Bratislava - Devín  bez 
pripomienok
Hlasovanie poslancov: 
za 6, proti 0, zdržal sa 0


