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Noviny pre každého Devínčana

Hovorme spolu milí Devínčania
Možno ani netušíte, aké je to dôležité. Opakovane som si to uvedomila
nedávno na Folklórnom plese. S mnohými účastníkmi tohto plesu sa veľmi
dobre poznám, spolu pripravujeme rôzne iné devínske podujatia, vieme
navzájom kedykoľvek komunikovať...Napriek tomu som zistila, že je
mnoho tém na oboch stranách, o ktorých či už im, alebo mne, jednoducho
chýbajú informácie. O problémoch, ktoré sa (nielen) ich dotýkajú síce
viem, ale v mnohých prípadoch som netušila, ako hlboko ich trápia. Oni
zasa nemali ani potuchy o tom, čo riešime či už s poslancami, alebo na
miestnom úrade a o čom som bola presvedčená, že je vám všetkým vo
všeobecnosti známe.
Napríklad chýbajúce osvetlenie na Lomnickej. Vieme o tom, písali sme
a žiadali riešenie a nápravu – žiaľ zatiaľ neúspešne – aj na magistráte,
aj na Siemense. Verejné osvetlenie totiž nie je v našej kompetencii,
navyše sme v nútenej správe, takže neprichádza do úvahy opraviť ho
vo vlastnej réžii. Odpoveď na papieri, ktorou si úradník čiastočne splnil
povinnosť nám cestu neosvieti, čiže nepomáha. Skôr by pomohlo aktívne
domáhanie sa práv v zmysle mestského VZN a zmluvy o verejnom
osvetlení aj z vašej strany, zo strany občanov. Príďte na úrad, radi vám
so sťažnosťou pomôžeme. A v snahách o nápravu tohto stavu, ktorý
zapríčinil istý stavebník (ktorý mimochodom dostal za čiernu stavbu
najvyššiu možnú pokutu) pokračujeme!
Ďalej všetci veľmi dobre vieme, že nám chýba obchod. Najmä starším
susedom a ľuďom bez auta. Počúvam to zo všetkých strán a trápi ma to
rovnako ako vás. No už málokto vie, ako tvrdo tlačíme na firmu Skanska
pri rokovaniach o „poľudštení“ ich zámeru vystavať nám tu sídlisko, aby
vybudovala aj občiansku vybavenosť. Na prvom mieste samozrejme
žiadam obchod. Málokto vie o snahách pani poslankyne Böhmovej zriadiť
tu malú predajničku čerstvého chleba a pečiva. Chce to len niekoho,
kto by bol ochotný na živnosť otvoriť denne na dve tri hodinky takýto
obchodík...Neviete o niekom?
Málokto vie o rokovaniach pani poslankyne Mrázikovej s Tescom.
O presviedčaní, že by sa v Devíne uživili...O jej nakreslených projektoch
maloformátovej predajne...O hľadaní ďalších možností či partnerov pre
tento projekt... Vy máte možno ďalší dobrý nápad, ako do Devína dostať
potraviny. Príďte, porozprávajme sa, možno sa práve Váš nápad bude dať
realizovať. Priestoru na debaty je dosť. K dispozícii je internet, chystáme
verejné zhromaždenie občanov a raz do mesiaca vyhradíme priestor pre
stretávanie sa občanov s tými, ktorých ste si zvolili za svojich zástupcov
pri správe vecí verejných.
Menších či väčších problémov máme aj na tri úvodníky. Nový cestný
zákon a úzky chodník večne zaprataný autami na Kremeľskej ulici,
zadlženosť, nútená správa, chýbajúce služby, nedostačujúca kapacita
škôlky, starostlivosť o seniorov, nedisciplinovaní vodiči, čierne skládky
a čierne stavby, občasné nezmyselné susedské spory, MHD....
Nedevínčan, ktorý náhodou bude čítať moje riadky, si asi pri týchto
slovách pomyslí, že čo tu, sprepytujem, ešte robíme, čo sme si už dávno
nezbalili všetky veci a nepoutekali kade ľahšie. Posledný nech zhasne!
Nuž tento človek netuší nič o výnimočnosti Devína. O jeho majestátnosti,
histórii, o krásnej prírode, o dvoch riekach, ani o priateľských a srdečných
Devínčanoch, ktorých si tento nádherný kúsok sveta pripúta k sebe
akýmsi zvláštnym magnetom hneď od prvého nadýchnutia sa devínskej
atmosféry. Nie do pľúc, ale rovno do srdca....
Skrátka vieme, že Devín je len jeden, a že si problémy, ktoré má, určite
nezaslúži. Možno práve vy viete, ako niektorý z nich riešiť. Hovorí sa, že
„nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie“. Nebuďte preto „nemým
dieťaťom“ a príďte sa porozprávať. Alebo sa len opýtať, či o vašom
probléme viem. Tak ako som spomenula úvodom – Hovorme spolu. Na
prospech nás všetkých.
Vaša starostka
Ľubica Kolková
starostka@devin.sk
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Ročník VII

Pamätník Železná opona
Minulý rok Devín poctila svo
jou návštevou kráľovná Alžbe
ta II. Okrem iných povinností
odhalila aj pamätník Železná
opona, ktorého autorom je Mi
lan Lukáč. S ním som mal mož
nosť porozprávať sa.
Pamätník je zváraná plasti
ka kombinovaná so zváraným
železom. Nachádzajú sa na
nej bronzové prvky. Výroba
bola zahájená už dávnejšie,
téma bola asi rok stará. Vtedy
sa návšteva kráľovnej iba plá
novala. Nakoniec sa postupné
ukončenie pamätníka spojilo
s návštevou kráľovnej.
Pojem železná opona ako
symbol bol v svetovej politike
po prvýkrát vyslovený Win
stonom Churchillom. Jeden
z výrokov súvisiaci so želez
nou oponou je aj na bronzovej
platni: „Od Štetína pri Balte
až po Triest pri Stredozemnom
mori, železná opona rozdelila
kontinent.“ Aj druhý výrok je
výstižný pre toto miesto: „Čím
ďalej dovidíte späť do minulosti, tým jasnejšie uvidíte svoju
budúcnosť.“
Plastika s obojstranným re
liéfom reprezentuje symbolic
kú železnú oponu. Na oboch
stranách je znázornený reliéf
krajiny, ktorý možno identifikovať ako polia, lúky a kamene toho druhého brehu. Sú
časťou pamätníka sú aj otvory. Cez ne možno vidieť na druhú rakúsku stranu. Železná
opona rozdelila tú istú identickú krajinu na dve rozličné. Na jednej strane nepoznaná
krajina, hranice a obmedzenia a na druhej tie hranice a obmedzenia sú riadené. Týmto
chcel autor upozorniť na beštiálnosť vtedaj
ších politických krokov.
Pamätník je 3,1 metrov vysoký a 1,6 met
ra široký, postavený na meter krát meter
podstavci. Mal by byť umiestnený niekde
v blízkosti už existujúceho pamätníka na sú
toku Moravy a Dunaja. V súvislosti s plot
mi a hraničnými zábranami, ktoré tu stáli,
v súvislosti s hradom Devín a historickými
súvislosťami pamätník na toto miesto patrí.
Za poskytnuté informácie ďakujem Mila
novi Lukáčovi
Igor Prieložný
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DEVÍN - INFOSTRÁNKA
Možnosť odpisu stočného
na účely zavlažovania

C. Zľava v objeme odmeranom samostatným vodomerom, ktorý bude
majetkom odberateľa, umiestneným vo vodomernej šachte existujúceho odberného miesta. Tento bude namontovaný na vybudovanom
polievacom vodovode, za fakturačným vodomerom. Montáž vodomeru
bude vykonaná na náklady zákazníka a tento budeV opatrený plombou.
Pre účely merania môže byť použitý iba typovo schválený a overený
vodomer.
– Pri výbere zľavy „C“ sa zaväzujem zabezpečiť na vlastné náklady overený vodomer a pravidelné overenie v znení zákona č. 431/ 2004 Z. z.

Dostala sa mi do uší informácia, že v prípade, ak máte pri dome záhradu
(a v Devíne ju má de facto každý), máte možnosť požiadať Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť, a.s. o „Odpis stočného na účely zavlažovania“.
Sú tri spôsoby uplatnenia si zľavy.
A. Zľava na stočnom na celú spotrebu vody nad úroveň spotreby pre
obyvateľov, stanovenej smernými číslami v zmysle Vyhlášky č. 397/
2003 Z. z.. Táto možnosť je určená pre odberateľov s osobnou spotrebou vody na úrovni Vyhláškou stanovených ročných smerných čísel.
(55 m3/ osoba/ rok + hospodárske zvieratá)
- Pri výbere zľavy „A“ sa zaväzujem doložiť potvrdenie o počte osôb
trvalo a prechodne prihlásených na adrese odberného miesta, počte
a druhoch hospodárskych zvierat a hydiny.
B. Bude fakturované stočné iba v objeme zaznamenanom prietoko
merom, nainštalovaným na kanalizácii producenta v súlade s podmienkami stanovenými BVS, a. s.
– Pri výbere zľavy „B“ sa zaväzujem zabezpečiť na vlastné náklady
typovo schválený prietokomer a pravidelné overenie v znení zákona
č. 431/ 2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MIESTNY ÚRAD
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46
Telefón: 02/60202511, Fax: 02/65730309
MÚ MČ Bratislava – Devín
Oddelenie územného konania
a stavebného poriadku – Stavebný úrad
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9.00 – 12.00 hod.
Nestránkový deň
8.00 – 12.00 hod.
Nestránkový deň
Nestránkový deň

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Podateľňa MÚ MČ Bratislava – Devín
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

SLOVENSKÁ POŠTA
(Budova miestneho úradu)
Pondelok
8:00-12:00
12:30-18:00
Utorok
8:00-12:00
12:30-18:00
Streda
8:00-12:00
12:30-18:00
Štvrtok
8:00-12:00
12:30-18:00
Piatok
8:00-12:00
12:30-18:00
BIO ODPAD A ELEKTRO ODPAD
(Zberný dvor za požiarnou zbrojnicou)
do odvolania zatvorený

Zľavy budú uplatnené od dátumu montáže vodomeru. Na bazény sa
zľava uplatniť nedá, zľava sa taktiež neposkytuje, ak má majiteľ vlastný
zdroj vody. Montážne práce a náklady na montáž vodomeru, ktorú zrealizuje BVS, a. s., si žiadateľ uhradí v plnej výške. Z dôvodu nutnosti
montáže vodomeru sa mi javí ako najjednoduchší spôsob uplatnenia si zľavy spôsob A. (pozn. autora)

Tlačivo je možné nájsť na internete (www.bvsas.sk), alebo
spolu s Potvrdením o trvalom pobyte na adrese odberného
miesta je možné si prevziať na MÚ v stránkové dni u K. Čambalovej – referát správy. Potvrdenie o prechodnom pobyte
len v Ohlasovni pobytu v Karlovej Vsi.

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
Ján Lörinc
tel. č.: + 421 2 60202515

Program kina

D o m ku lt ú ry D e v í n
4. marca (streda) – 19,00 hod.

SÚMRAK

122 min., MP 12, CZ titulky, romantický horor
6.3. o 16,30 a 18,30 hod. a 8.3. o 16,30 h.

MAMMA MIA!

108 min., titulky, romatická komédia/muzikál
8. marca (nedeľa) o 18,30 hod.

DETI NOCI, 80 min., MN 15, dráma
11. marca o 19,00 hod.

Referát životného prostredia
PhDr. Ivan Ondrášek
tel. č.: + 421 2 60202524

TANGO S KOMÁRMI

Referát správy
Mgr. Katarína Čambalová
tel. č.: + 421 2 60202517

LOVECKÁ SEZÓNA 2

Referát stavebný
Ing. Eduard Maťašovský
Ing. Iveta Suneková
tel. č.: + 421 2 60202516
Referát výstavby a ÚP
Ing. Jozefa Radová
tel. č.: + 421 2 60202513
Hlavná kontrolórka
Alžbeta Kaňová
tel. č.: + 421 2 60202518
2

97 min., MP 15, tragikomédia

13. marca o 15,30 a 17,00 h.

Predbežný plán akcií v Devíne
5.4. – Veľkonočné tvorivé dielne
Výstava kraslíc
Máj – Deň devínskych záhrad
(termín bude určený podľa poveternostných podmienok)

24.5. – Otvorené pivnice
31.5. – Medzinárodný deň detí
14.6. – Hody
Devínsky strapec
5.7. – Cyril a Metod
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TESCO v Devíne?

Úspešné kroky k oddlženiu Devína
(Zníženie zadlženosti o viac ako 350 mil. Sk!?)
Dlh MČ Devín by sa už onedlho mohol znížiť o viac ako 11
miliónov Euro (350 miliónov Sk). Aké kroky súčasné vedenie
Mestkej časti urobilo?
Krok č. 1:
Najväčším veriteľom MČ Devín je spoločnosť Rainsford &
Colville Limited, ktorá v roku 2000 odkúpila od Slov. sporiteľne
zmenkový platobný rozkaz vo výške 183 mil. Sk + prislušné
nabehnuté úroky z omeškania a súdne trovy.
Za speňažený majetok DEVÍN HOLDINGu, a. s. (pôvodcu
nášho zadlženia) spoločnosť Rainsford&Colville Limited zinka
sovala v roku 2006 viac ako 285 mil. Sk. (Teda o 102 mil. Sk
viac ako bola pôvodná zmenka.)
Napriek tomu k 14. 5. 2008 bolo od MČ Devín požadované od
nás ešte doplatenie sumy 329 260 172,- Sk. (Teda za zmenku 183
mil. Sk, by sme celkovo mali zaplatiť viac ako 614 mil. Sk.)
Mestská časť Devín zastúpená advokátskou kanceláriou
ČERNEJOVÁ&HRBEK podala žalobu, v ktorej žiada, aby súd
rozhodol, že zmluvné úroky (25,5 %) z omeškania vyplatenia
zmenky sú absolútne neplatné. To by znamenalo takmer úplné
anulovanie nášho dlhu. Žaloba bola podaná 13. februára 2009.
Na rozhodnutie súdu čakáme.

Na prvý dojem by sa mohlo zdať, že ide znovu o nejaký ďalší
megalomanský projekt v našom krásnom Devíne. Po sídlisku firmy
SKANSKA a aj niektorých ďalších podobných zámeroch, ktoré nás
možno „vďaka“ kríze aj obídu.
Po takmer ročnom úsilí jednaní s rôznymi subjektami sa aj vďaka
poslankyni Ing. arch. Šarlote Mrázikovej podarilo dotiahnuť rokovania s firmou TESCO do štádia, že zámer otvoriť maloformátovú
predajňu TESCO EXPRESS v centre Devína už posudzuje vedenie
firmy TESCO v Prahe a Anglicku.
Pôvodne oslovila viacero firiem s ponukou mestskej časti, aby
v Devíne zriadili predajňu, ktorá najmä starším obyvateľom veľmi
chýba už zopár rokov (od zatvorenia predajne p. Kelemena). Zareagovala práve spoločnosť TESCO. Podobná malometrážna predajňa
TESCO EXPRESS v Bratislave už existuje – v Ružinove. Na strane
mestskej časti ostáva ešte doriešiť problém parkovania a zásobovania tak, aby návštevníci neupchávali uličky v centre Devína.
Ďalšou dobrou správou je aj prejavený záujem jednej siete drogérie zriadiť predajňu hneď vedľa TESCA. Ak sa všetko podarí, a ak
sa aj na tomto zámere nepodpíše kríza, možno budeme mať naše
malé TESCO otvorené už na budúci rok.
-red-

Vážení Devínčania,
dňa 3. februára 2009 sa konala výročná schôdza Jed
noty dôchodcov Devína v klube Bohumila na Brigád
nickej ulici č. 2. Privítali sme našich hostí, a to p. sta
rostku Ing. Ľubicu Kolkovú a p. predsedu Jednoty pre
Bratislavu IV. Ing. Emila Polického. Pán predseda nás
informoval o práci Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Poďakovali sme p. Melánii Orelovej za spoluúčasť pri or
ganizovaní dvoch koncertov pre seniorov, ktoré sa konali
v DK Devín. Ďalej p. Erike Majerskej za zorganizovanie
veľkonočnej a vianočnej výstavy, kde prispeli svojimi
prácami i naše členky. Rada by som ešte spomenula výlet
do Budapešti a mestečka Szentedre, ktorý vybavila p. Ka
tarína Čambalová, za čo jej tiež patrí vďaka. Prebiehala
voľba nového predsedu Jednoty v Devíne. Naďalej ním
zostáva p. Jana Šimoničová. Ak máte záujem, prihláste sa
do Jednoty dôchodcov na Brigádnickej č. 2 vždy v utorok
a vo štvrtok od 16:00 do 18:00.
S pozdravom a želaním veľa síl a zdravia praje
Jana Šimoničová

Krok č. 2:
Magistrát HM SR Bratislava sa pri tvorbe rozpočtu na rok
2008 zaviazal, že na oddlženie MČ Devín poskytne sumu 20 mil.
(V tejto sume bolo viac ako 7,5 mil. Sk, ktoré magistrát zadržal
a nepridelil priamo do rozpočtu MČ Devín.)
Do konca roka 2008 boli z týchto prostriedkov vyplatení
takmer všetci „bonusáci“ (viac v článku na 6. strane). Spolu bola
vyplatená suma viac ako 5,5 mil. Sk. Zbytok do 20 mil Sk MČ
Devín požadovala vyplatiť ďalším oprávneným, aj tým väčším
veriteľom. V rámci našich možností tlačíme na predstaviteľov
magistrátu, aby to vykonali.
Krok č. 3:
MČ Devín ušetrila zo svojho rozpočtu sumu 1 428 350,- Sk.
Túto sumu sa poslanci rozhodli v zmysle platného konsolidač
ného programu použiť na oddĺženie existujúcich právoplatných
veriteľov Devína.
Všetky tieto aktivity nás napĺňajú nádejou, že sa nám podarí
znížiť dlh Devína o viac ako 350 miliónov Sk. Zároveň si uve
domujeme, že i keď cesta k oddlženiu je dlhá a náročná, existujú
spôsoby, ako sa tejto „ťarchy“ zbaviť. Vaši zástupcovia na MÚ
spolu s terajším núteným správcom robia pre to všetko, čo vedia,
a vynakladajú nemalú námahu.
Ignác Kolek, predseda finančnej komisie

Ako je to vlastne so skládkami
a so zaberaním verejného priestranstva?

aj ostatnými občanmi Dolných korún na projekty OEZ určené na
opravu cesty a na plánovanú rampu. Preto bol dosť prekvapený
postupom, ktorý bol zvolený. Koniec koncov sa občan aj tak rozhodol na vlastné náklady túto skládku odprať a samozrejme zaplatiť
platobný výmer. Upozornil ma aj na to, že sú oveľa horšie a hlavne
oveľa neekologickejšie skládky, ktoré by bolo treba odstrániť, alebo úradnými spôsobmi priviesť k zlepšeniu.
Tento článok by mal občanov tiež varovať pred tým, aby sa
predišlo podobným nepríjemnostiam. Preto, vážení občania, nahláste svoju skládku a ak ju už nepotrebujete, odstráňte ju,
aby neboli znevýhodnení tí, ktorí poctivo platia a dodržujú predpisy.
Kontroly skládok mestskou políciou budú aj naďalej pokračovať.

Obdržal som informáciu od jedného Devínčana z Dolných korún, že by bolo zaujímavé zistiť, ako je to vlastne so skládkami
a so zaberaním verejného priestranstva a s tým, ako sa to rieši
a pokutuje.
Na základe mne predložených informácií sa jednalo o to, že
občan dostal bez predošlého upozornenia alebo konzultácie platobný výmer za skládku vo výške skoro 100 €. Občan sa priznal,
že pôvodne skládka patrila jemu, ale v rámci aktivít OEZ (Občiansko Ekologického Združenia) sa táto skládka spoločne využívala

Igor Prieložný
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Plesová sezóna v plnom prúde

Devínsky Bál 2009
kto nebol
neuverí...
Síce nie do roka a do dňa, ale predsa sme v našom skromnom stánku kultúry boli svedkami nie
všednej, ale už pomaly tradične veľmi úspešnej
spoločenskej akcie.
Tak, ako sme skonštatovali minulý rok: „Devínčania sa vedia a chcú zabávať“.
Týmto heslom sa riadil aj nesmierne vydarený
už 4. ročník Devínskeho bálu.
Toho roku sme latku nasadili o pekný kus nahor,
a pretože naše heslo je : ... „ideme na maximum a postupne pridávame..“ budúci rok máme čo robiť!
Ale späť k Devínskemu Bálu.
Devínsky Bál 2009 po nevyhnutnom úvodnom slove pána Drobniaka a p. Schuberta s veľkým šarmom a absolútne profesionálne celý večer
uvádzali slečna Tamarka Heribanová a nový talent
z našich devínskych radov slečna Barborka „Baša“
Havranová.
Program bol bohatý – až neuveriteľne...
Jedným skvelým zážitkom pre prítomných
bola famózne hrajúca skupina MARGOT so svojou frontmankou s obrovským hlasom Andreou
Zimányiovou, veľmi zdatne im však sekundoval aj
DJ EASY, ktorý to „potiahol“ až do skorého rána.
Opäť sme videli ako sa to má – mladí tanečníci
z tanečnej školy JAGERSKÍ predviedli, prečo majú
spoločenské tance v profesionálnom prevedení tie
momenty, keď s úžasom len pozeráte...nevadí, podaktorí z nás tiež dali do toho všetko.
Veľmi nás potešila naša Marta Potančoková
spolu s kolegyňou v speve Helgou Kovalovskou,
ktoré obohatili tento skvelý večer so svojim nádherným vystúpením.

Každému
čo sa páči, alebo
Bál, či Ples ?
Tombola, dražba umeleckých diel, jedlo, pitie (vrelá vďaka reštaurácii U Srnčíka za poctivý
cattering), výzdoba a skultúrnenie sály od Gabiky
Luptákovej, plagáty a pekné pozvánky od Rasťa
Guckého, milé panie Orelová a Hanzlovičová v šatni a nekončiaca zábava až do skorého rána – tak to
bol DEVÍNSKY BÁL 2009.
Naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí prišli
a boli skvelí.
Naše ospravedlnenie patrí tým, na ktorých sa
nedostalo, pretože lístky zmizli na počkanie aj bez
veľkej reklamy a veľkosť sály nepustí...
Ďakujeme a
VIVAT DEVÍNSKY BÁL 2010 !!!
- bert -
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Ani nie po roku sa Devínčania dočkali. Prišiel
čas bálov a plesov, pre človeka túžiaceho po
spoločenskom vyžití ten pravý čas na stretnutie
sa so svojimi susedmi, priateľmi či známymi.
Človek hladný po viac ako nízkoprahovej tuctovej zábave si v našich skromných „domácich“
pomeroch mohol znova pripomenúť časy „tanečných“, ale aj fašiangových ľudových zábav.
Pripomenúť si mladé časy učenia sa galantnosti,
slušnosti, určitej úrovne spoločenských a mravných hodnôt, ale aj nefalšovanej ľudovej dedinskej zábavy.
Preto je dobré, že Devín má takéto bály/plesy
(pod hlavičkou MÚ – miestneho úradu) dva – jeden spoločenský (Devínsky Bál) a jeden ľudový
(Folklórny ples).
Každému, čo sa páči...
Je pekné, že v našich trochu absurdných pomeroch sa nájdu skupinky ľudí, ktorí sú ochotní
a schopní tieto bály/plesy zorganizovať. Takí,
ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas a pomôžu, takí, ktorí tieto akcie finančne, ale nielen
finančne, podporia, ale hlavne vďaka patrí NÁM
VŠETKÝM, ktorí sa ich v tak hojnom počte, a tak
dobre naladení zúčastňujeme .
Záverom: vďaka susedia, že sme sa opäť
stretli a dúfame, že naše bály/plesy odštartovali veselý a na spoločenské udalosti v Devíne
úspešný rok.
Tešíme sa na ďalšie spoločné devínske veselé akcie, kde sa opäť stretneme, zabavíme
a porozprávame o veciach vážnych, ale aj menej
vážnych.
Takže, veľa zábavy Devínčania!
Ivo Schubert

D E V Í N Č A N

3.ročník devínskeho
folklórneho plesu

Ples je možno príliš honosný názov pre
ľudovú zábavu Devínčanov, ktorú sme si
spoločnými silami pripravili už tradične
v období fašiangu. Predpísaným oblečením
nebol frak a dlhá róba, ale ľudový kroj, alebo
aspoň jeho časť (čo vďaka Deniske Cicáko
vej, učiteľke z miestnej škôlky a krojárke sú
boru Technik v jednej
osobe nebolo až ta
ké ťažké splniť). Prí
pravy začali už pred
Vianocami, ako vtip
ne poznamenala malá
moderátorka Marien
ka Viteková: „Naši
rodičia nás každú ne
deľu poslali do kina,
aby mohli nacvičo
vať program“. Dušou a hnacou silou celého
„projektu“ boli opäť naše Zuzky (B+L).
Ako býva na Slovensku, a v Devíne
zvlášť, dobrým zvykom, boli hostia na
miesto chlebom a soľou privítaní „frťa
nom“. Vzhľadom na rôznorodý vek účast
níkov plesu (od 4.-96. rokov) bude treba
v budúcnosti pouvažovať nad rozšírením
ponuky uvítacích nápojov (vtáčie mlieko,
detské šampanské,...)
Úvod plesu patril programu, ktorý bol
moderovaný deťmi a predstavil 3 generá
cie Devínčanov. Prekvapením bolo účinko
vanie charizmatického Zola Badina, ktorý
si nás veľmi rýchle získal svojim spevom
a tancom. K pani Janke Šimoničovej, kto
rá sa ako prvá z generácie starých rodičov
(dokonca prastarých rodičov) pridala pri

pečené prasa. Bolo naozaj z čoho vyberať
a „švédske stoly“ v ničom nezaostávali za

„stolčekom prestri sa“.
Táto príjemná aktivita bola našťastie ce
lú noc prerušovaná tancom a spevom. Kto
náhodou tancovať nevedel, dostal šancu na
učiť sa to od Ferka a Barborky Morongov
cov zo skupiny Dragúni v tanečnej škole.
Konečne prišla vytúžená tombola. Ho
ci sa Boris Ďuriš a Jarka Ševčíková snažili
o spravodlivosť a objektivitu, skoro všetky
ceny vyhral stôl Zmelíkovcov. Asi si kúpili
najviac lístkov a tak podporili ďalšie kultúr
ne aktivity v Devíne. Tombola bola prešpi
kovaná vtipnými bonusovými cenami, kto
ré odľahčenou formou pripomenuli publiku
každodenné problémy Devínčanov. Naprí
klad blato a tmu na Lomnickej ulici., chýba
júci školský autobus...
Zábava sa ako vždy „pretiahla“ do sko
rých ranných hodín a končila v bare u Kun
tvorbe programov s deťmi, pribudla nená stovcov. Tvorcovia programu odkazujú
padná, ale v terchovskom kroji, spievajúc všetkým kritikom, že svoje pripomienky
rodné terchovské piesne, neopakovateľ
ná pani Muráňová. Za najmladšiu generá
ciu smelo zaspievala Zuzka Böhmová. Gaj
došský cech prišiel morálne podporiť naše
podujatie v podobe výnimočného zoskupe
nia „gajdošské duo“
(gajdoš hrá totiž väč
šinou sám) v zložení
Lukáš Lacko a Peter
Böhm. Tanečníkov
hádam už ani nemu
síme predstavovať.
Devínske rodiny za síce môžu posielať na adresu redakcie, ale
tancovali a zaspieva znechutiť sa v žiadnom prípade nenechajú
li tance z oblasti Ter a navrhujú zintenzívniť nácviky programov.
chovej a Horehronia Ihneď po skončení veľkonočného pôstu po
v choreografii Dášky Cvečkovej, za výdatnej zývajú všetkých záujemcov na „nedeľ
pomoci folklórnej skupiny Muzička. Ako už né chvíľky folklóru“ do DK každú 2. nedeľu,
bolo spomenuté, programom nás sprevádza v čase detských filmových predstavení.
li Adamko Potančok, Marienka Viteková,
Igor Prieložný
Maťko Lorinc a Zuz
ka Böhmová pod nená
padným vedením Marty
Potančokovej.
Po pastve pre oči
a uši nasledovala po
trava, ktorá uspokojila
naše mlsné jazyky, no
sy a žalúdky. Pochut
návali sme si na tra
dičných slovenských
jedlách, medzi ktorý
mi nechýbali lokše,
pirohy, kapustnica, či
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Oddlžili sme
„bonusákov“
...že neviete, kto sú to bonusáci? Na
úrade sa týmto slovom označujú ľudia,
ktorí v dobrej viere v projekt výstavby tzv.
Novej obytnej zóny Lomnická platili vtedajšiemu starostovi zálohy – bonusy – na
svoje budúce rodinné domy. Zámer to bol
krásne vymyslený. Prostredie, kde mali
domy stáť, bolo ešte krajšie – v svahu nad
Devínom, s nádherným výhľadom na Dunaj, na mieste bývalého družstva. Ľudia sa
predbiehali v prihlasovaní sa do poradovníka, i v platení bonusov. Mali byť použité
na budovanie infraštruktúry. Minimálne
sa vkladalo 200 000,- Sk, podaktorí dali
až 1 200 000,- Sk. Prečo by aj nie – ceny,
za ktoré sa malo predávať, boli prijateľné,
projekt výstavby nakreslený a schválený,
stavebné práce sa začali a peniažky predsa
platili v konečnom dôsledku osobe nanajvýš dôveryhodnej – starostovi! Ako to
celé dopadlo, všetci dobre vieme a následky znášame dodnes. Nútená správa nás
síce chráni pred absolútnym krachom, na
druhej strane ale obmedzuje akýkoľvek
rozvoj Devína. Okrem „živorenia“ máme
zakázané prakticky všetky aktivity, ktoré
ostatným obciam prinášajú rozvoj a prosperitu Napriek tomu, že všetok náš nehnuteľný majetok zhabali exekútori, stále
ešte dlžíme rôznym veriteľom za zmenky
a rôzne úvery stámilióny korún. Do konca
minulého roku boli medzi našimi veriteľmi ešte aj viacerí vyššie spomínaní „bonusáci“. Magistrát hl. mesta vyčlenil v roku
2008 peniaze na čiastočné oddlženie

Devína a pán primátor rozhodol, že budú
použité práve na oddlženie týchto ľudí,
ktorých pôvodnou snahou bolo riešiť si
bytovú situáciu. Našou úlohou bolo vyčistenie zdedeného zoznamu od bývalého
núteného správcu, ktorý vyčísľoval dlh
voči tejto skupine veriteľov vo výške až 18
mil. Sk, overenie opodstatnenosti výšky
jednotlivých záväzkov, príprava zmlúv ako
s mestom o poskytnutí účelovo viazaných
prostriedkov na oddlženie, tak i s jednotlivými bonusákmi tak, aby si voči Devínu po
zaplatení istiny už viac neuplatňovali žiadne iné nároky. Zoznam bonusákov sa nám
ku koncu roka ustálil na čísle 22 veriteľov
v celkovej výške záväzku 7 267 375,- Sk.
Rok sa chýlil ku koncu, všetkých strašila
nová mena a peniažky bolo treba vyčerpať najneskôr do 31. 12. 2008. Pre nás na
úrade nastal maratón rokovaní, stretávok,
dohadovania sa s týmito ľuďmi, ktorých
reakcie boli veľmi rôzne. Od príjemného
prekvapenia, že sa vôbec ešte dočkali náhrady, až po pobúrené reakcie tých, ktorí si
na nás vykričali staré krivdy a nevôľu nad
tým, že nedostanú žiadne úroky. Dnes
môžem konštatovať, že dobrá vec sa podarila. Z dvadsiatich dvoch bonusákov sme
oddlžili devätnástich, posledných troch
sa budeme snažiť riešiť opäť v spolupráci
s magistrátom, nakoľko nepoužité, presne
vyčlenené prostriedky sme museli do 20.
1. 2009 vyúčtovať mestu. Chcela by som
sa aj z tohto miesta poďakovať pánu primátorovi za ľudský prístup k veci a za jeho
účinnú pomoc tým, ktorí „trpeli” nesplácaním našich záväzkov asi najviac.

Artgallery Devín na Brigádnickej ul. 27
bude od 7. marca do 9. apríla 2009 prezen
tovať výtvarnú tvorbu Štěpána Palu, ktorý
je už dlhšiu dobu našim susedom – Devín
čanom. Výstava s názvom „Priestorové
úvahy” uvedie priestorové objekty a počí
tačovú grafiku výtvarníka, ktorý svoj tvori
vý život zasvätil sklu a geometrii.
Štěpán
Pala
sa venuje už od
ukončenia štúdia
VŠVU na oddele
ní Sklo v architek
túre v roku 1975
najmä geometrii
a
matematike
pros tredníctvom
výtvarného ume
nia. Sklo je naj
častejším a určite
najvýraznejším médiom v tvorbe Štěpána
Palu, preto je aj verejnosťou vnímaný ako
sklársky umelec. Výstava ukazuje, že tento
dojem je azda aj len povrchný.
Kurátorom výstavy je Dr. Sabina Janko
vičová. Realizácia výstavy bola pripravená
firmou NEOMEDIA s.r.o. a je sponzoro
vaná firmou ARS NOVA s.r.o. Vstup na
výstavu je bezplatný, galéria je otvorená
v piatok, sobotu a nedeľu od 14:00 do 19:00
(prípadne aj v iných termínoch po dohode,
tel. 60 300 277, e-mail info@artgallery.sk).
V priestoroch galérie si môžete aj príjemne
posedieť pri kávičke, poháriku devínskeho
ríbezláku alebo inom občerstvení.

Ľubica Kolková

Augustín Mrázik

Devínčan vystavuje v Devíne

Zmluva o prenájme čaká na odsúhlasenie
(podarí sa dokončiť rozostavanú komunikáciu za školou?)
Dňa 17. februára 2009 bolo na MÚ
Devín pracovné stretnutie zástupcov firmy Lomnická, s. r. o. a MČ Devín vo veci
prenajatia pozemkov na výstavbu, resp.
dokončenie rozostavanej komunikácie
„Lomnická” (Spojnica Devínskej cesty
s existujúcou Lomnickou ulicou.)
Komunikácia je „vstupnou bránou“
k investičnému zámeru výstavby domov
a bytov na pozemkoch, ktoré vlastní Lomnická, s. r. o., resp. J&T.
V súvislosti s touto komunikáciou existovalo viacero problémov. Žiadosť o prenájom bola na MÚ Devín doručená ešte
v roku 2005. Prvý návrh zmluvy na prenájom, (ešte v máji 2005) poslanci MZ Devín
neschválili. Najvážnejšou pripomienkou

k zmluve bolo to, že by došlo k dvojitému prenájmu. Parcelu ako celok už mala
v nájme súkromná škola „Forel“.
Bývalý starosta Devína J. Patzelt napriek tejto skutočnosti na konci svojho
funkčného obdobia – december 2006,
zmluvu so žiadateľom uzavrel. Na otázku
prečo tak obe zmluvné strany urobili, veď
prekážka dvojitého prenájmu stále trvala,
sme do dnešného dňa nenašli relevantnú
odpoveď.
Po voľbách 2006 dostala pani starostka a poslanci do vienka tento nevyriešený
problém. Riešenie sa začalo dohodou so
školou „Forel“. Tá koncom roka 2008 vrátila MČ časť z prenajatých pozemkov, a tak
zmluva o ceste môže uzrieť svetlo sveta.
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Predpokladaná výstavba domov v tejto lokalite priniesie do Devína veľa nových obyvateľov, najmä mladých s malými deťmi.
Aby sa predišlo budúcemu problému
s nedostatkom miesta v existujúcej škôlke, MZ požaduje od firmy Lomnická, s.r.o.
prefinancovanie rozšírenia našej škôlky
o ďalšiu triedu, veď škôlka už dnes nestačí svojou kapacitou uspokojiť všetkých
záujemcov. Zástupca Lomnickej, s. r. o.
s takýmto postupom súhlasí návrh však
musí predložiť na schválenie predstavenstvu firmy.
O ďalšom vývoji výstavby komunikácie
ako i o oprave priestorov škôlky budeme
priebežne informovať.
Ignác Kolek

D E V Í N Č A N

Do Devína chodil veľmi rád...
MILAN RÚFUS patrí k najslávnejším slovenským básnikom všetkých
čias. Opustil nás i svoje milované Slovensko 11. januára 2009 vo veku
dožitých osemdesiatich rokov. (Narodil sa 10. decembra 1929 v Závažnej
Porube na Liptove.)
V tejto krátkej spomienke na majstra Rúfusa nechcem písať o jeho tvor
be – tak bohatej a svetovo uznávanej (jeho zbierky vyšli v dvadsiatich ja
zykoch sveta) ani o jeho význame pre slovenskú literatúru a kultúru.
Touto malou spomienkou chcem len všetkým nám pripomenúť, že Milan
Rúfus mal Devín veľmi rád, chodieval sem často. V poslednom desaťročí
svojho života mal podlomené zdravie, a predsa na vychádzky do Devína
chodil pravidelne so svojou manželkou a dcérou Zuzkou.
Pri jednom našom stretnutí sme ich pozvali k nám domov na šálku čaju
– pozvanie prijali. V nasledujúcom texte je „písomný doklad“ o tom, že na
Devín chodil rád.
Želám nám, aby svojou tvorbou natrvalo ostal v našich srdciach, v našom
národe...
Anna Kolková

„Rekviem za Milana Rúfusa“
Budeme vyvolení po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo byť,
i to, čo ozaj bolo.
(...)
Ak pridal som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý.
Štastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
(...)
Dar života. Kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť
A ostane mu nie čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
Zlomené krídla? Práve zlomené
sú žehnávané Bohom.
Budeme vyvolaní po mene.
A bude nás tam mnoho.
Nuž otvor, hĺbka, svoje priestory
pre nový diamant v hrude.
Nie po prvý raz nemý – hovorí.
A dlho ešte bude.
Z tvorby M. Rúfusa
(pôvodne Rekviem za Pavla Straussa.)

Podeľme sa! 2009
V nedeľu 5. apríla sa uskutoční 3. ročník podu
jatia Podeľme sa! na Námestí práce pred Kultúr
nym domom o 12,00 hodine.
Pozývame všetkých občanov na tzv. pôstnu po
lievku. Za polievku „zaplatíme“ akoby sme mali
dobrý nedeľný obed, a tak podporíme matky
s deťmi v krajnej životnej núdzi.
DEVÍNČAN – Občasník pre občanov MČ Bratislava – Devín. Vydáva MÚ MČ Bratislava – Devín, Kremeľská 39.
Zodp. redaktor: Igor Prieložný, 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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Bez udania dôvodu...

v budúcom čísle viac o:

MČ Devín má v správe približne 5 kilometrov komunikácií. S tým je spojená aj zodpovednosť za ich údržbu v zimných mesiacoch.
Som rád, že sa môžem aj takto verejne
poďakovať našim dvom zamestnancom Jozefovi Ledvényimu a Milanovi Zigmundovi, ktorí
si túto úlohu plnia svedomito a zodpovedne.
Veď ak si to situácia vyžaduje, ich pracovný
čas začína už v hlbokej noci. A ráno sú v Devíne cesty zjazdné.
Zabezpečiť zimnú údržbu by nebolo možné bez vhodného vozidla. Doteraz na to slúžila multikára, ktorú Mestskej časti dlhodobo
prepožičala firma zo skupiny J&T. Táto firma
sa však náhle rozhodla, že im multikára musí
byť vrátená. Dátum bol stanovený na 31. január. Ako všetci vieme, v tomto čase sa zima
nekončila, ba priam naopak. To, že sa firma

Naša „stará”

rozhodla požadovať navrátenie multikáry
práve v takomto kritickom čase, postavilo
miestny úrad do veľmi ťažkej situácie. Vďaka
snahe pani starostky a jej zástupcu sa podarilo zabezpečiť novú multikáru, ktorá „brázdi“
naše cesty od 1. februára.
Náklady na prenájom novej multikáry
sú výrazne vyššie (až 7-krát), ako v prípade
predchádzajúcej multikáry. Mesačne platíme
takmer 1300 Euro. Avšak po šiestich rokoch
splácania bude za jej prenájom Mestská časť
platiť len symbolické nájomné vo výške 1 euro

MČ Devín môže odstraňovať
iba havarijné stavy
Za minulý rok sa MÚ Devín podarilo opraviť havarijné stavy na uliciach Hradná – Mládežnícka
a tesne pred Vianocami sa podarilo opraviť spodnú časť Kozičovej ulice.

Naša „nová”

mesačne, prípadne, ak bude dovtedy vyriešená nútená správa, prejde multikára do vlastníctva MČ. Z dlhodobého hľadiska to teda nie
je až taká zlá investícia. V podstate to bola aj
jediná možnosť, pretože pre nútenú správu je
Devínu zamedzené robiť priame nákupy v takomto objeme. (Cena novej multikáry s takouto výbavou – radlica a posypový mechanizmus stojí viac ako 2 000 000,- Sk, teda takmer
70 000,- EUR.)
Táto informácia by mohla byť ukončená
zaželaním veľa beznehodových kilometrov
a radostným konštatovaním – koniec dobrý,
všetko dobré – keby...
Keby sa nenatískala otázka, prečo sa
J&T bez udania dôvodu rozhodlo ukončiť
platnosť zmluvy o prenájme multikáry?
Spôsobila to svetová finančná kríza, že
bolo nevyhnutné hľadať nové, finančne výhodnejšie využitie multikáry?
Alebo to je udelenie pokuty 200 000,- Sk
firme Lomnická, s.r.o. za nepovolenú stavebnú činnosť? Je to snáď niečo celkom iné?
V každom prípade vyšiel Devín z celej
situácie dobre a hádam i o čosi múdrejší.
Škoda len, že obraz J&T ako spoločnosti, ktorá pomáha MČ Devín, dostal vážnu trhlinu.
Ignác Kolek
poslanec MČ Devín

Športový
TENIS

„Zelený dom“
už dávno stratil svoju farbu
Súdne pojednávanie vo veci vypratania „Zeleného domu“, budovy oproti hasičskej zbrojnice sa odročilo z 18. 2. 2009 na 29. 4. 2009.
Dúfajme, že po tomto pojednávaní sa už dozvieme viac o ďalšom osude tejto už veľmi
schátralej budovy.
-ip-

klub

VOLEJBAL

Devín
PETANQU

FUTBAL
NOHEJBAL
Š
p
o
r
t
o
v
ý
klub Devín
Športový klub Devín vznikol v roku 1999. Jeho cieľom je udržanie športovej tradície v Devíne a poskytnutie
možnosti športovať všetkým
Devínčanom. V súčasnostiVOLEJBAL
je k dispozícií multifunkčné ihrisko za PETANQU
materskou školou.
TENIS
– Výborná možnosť zašportovať si 5 minút od Vášho domu
– Pohodlná rezervácia času cez internet
FUTBAL
NOHEJBAL
– Členstvo otvorené pre všetkých
ŠK Devín podporuje športovanie najmenších a poskytuje športovisko a detské ihrisko materskej škole Devín
zadarmo. V tejto a ostatných aktivitách nás môžete podporiť, ak nám venujete 2% vašej dane.
ŠK Devín,Kremeľská 34,84110 Bratislava, IČO:31797342, Števo Kolek 0903160278

www.sk.devin.sk
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Uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia
18. riadne zasadnutie
MZ MČ Bratislava – Devín
UZNESENIA
č. 144 – 165/2008
zo dňa 16. 12. 2008
Programový rozpočet
na rok 2009 MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 144/2008 zo dňa 16.12.2008
mz mč Bratislava – Devín
1. s ch v a ľ u j e
rozpočet mč Bratislava – Devín na rok 2009 s nasledujúcimi zmenami:
Príjmová časť v položke:
221004 02. 41 Ostatné poplatky – stavebný
		
úrad
5 200 000,- Sk
Výdavková časť v položkách:
01.1.1.6. 632003 Telefón
150.000,- Sk
09. 1.1.1. 632003 Telefón MŠ 12.000,- Sk
01.1.1.6. 633002 Výpočtová 150.000,-Sk
		
technika
01.1.1.6 821006 Oddĺženie 3 400 000,- Sk
01.1.1.6 635006 Údržba budov,
		
priest.
9 870 000,- Sk
		
a objektov
2. ž i a d a
starostku MČ Bratislava – Devín do najbližšieho riadneho zasadnutia MZ MČ Bratislava – Devín zabezpečiť spracovanie:
a) rozdelenie mzdy na tarifné platy a osobné príplatky
b) poveriť právničku miestneho úradu vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním v rámci miestneho úradu
c) konkretizácie jednotlivých položiek so sumou
v zmysle programového rozpočtovania na odstránenie havarijných stavov
d) náležitosti týkajúcich sa realizácie zákona o pro
gramovom rozpočtovaní v podmienkach mestskej
časti
Informácia o čiastke určenej na oddlžovanie
veriteľov v zmysle schváleného konsolidačného
programu MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 145/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie
informáciu o čiastke vo výške 1.428.350,- Sk
(47.412,53 EUR) na oddĺženie veriteľov v zmysle
schváleného konsolidačného programu MČ Bratislava – Devín
žiada
starostku MČ Bratislava – Devín o zaradenie bodu
na schválenie oddĺženia do programu na najbližšom
riadnom zasadnutí MZ MČ Bratislava – Devín
Správa z kontroly za II. polrok 2008
Uznesenie č. 146/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
ž i a d a starostku mestskej časti Bratislava – Devín
prijať opatrenia (zodpovednosť, termín) na nápravu
kontrolou zistených nedostatkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2009
Uznesenie č. 147/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 bez pripomienok
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 148/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení bez pripomienok
VZN č. 2/2008 o miestnych daniach
na území MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 149/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 2/2008 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Devín bez pripomienok
VZN č. 3/2008 o určovaní nájomného
nebytových priestorov a pozemkov zverených
do správy MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 150/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 3/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov pozemkov zverených so správy
Mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok
VZN č. 4/2008 ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 151/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín
č. 4/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998
zo dňa 29.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v MČ Bratislava – Devín bez pripomienok
VZN č. 5/2008 ktorým sa upravujú
podmienky držania psov na území
mestskej časti Bratislava – Devín
Uznesenie č. 152/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 5/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 6/2003 zo dňa 09.09.2003, ktorým sa
upravujú podmienky držania psov na území mestskej
časti Bratislava – Devín bez pripomienok

VZN č. 6/2008 2007 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim
hlukom a vibráciami pochádzajúcimi
z predaja v obchode a z prevádzky služieb
na území MČ
Uznesenie č. 153/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 6/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 17.07.2007
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území MČ
bez pripomienok
VZN č. 7/2008 2007 o obmedzení predaja
a požívania alkoholických nápojov
Uznesenie č. 154/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 7/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/1996 zo dňa 21.10.1996 o obmedzení predaja a požívania alkoholických nápojov bez
pripomienok
VZN č. 8/2008 2007 o o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti Devín
Uznesenie č. 155/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Devín č. 8/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/1991 zo dňa 10.05.1991 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Devín bez pripomienok
Návrh na zmenu uznesenia č. 135/2008
zo dňa 2. 9. 2008 – zmena názvu ulice
Uznesenie č. 156/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
mení
Uznesenie č. 135/2008 zo dňa 02.09.2008 nasledovne:
– pôvodne navrhovaný názov ulice Jesienková sa
nahrádza novým názvom Stoklasová
Návrh na zrušenie VZN č. 6/1998 o prevode
vlastníctva bytov a bytových priestorov
Uznesenie č. 157/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
ruší
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devín č. 6/1998 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov bez pripomienok
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Návrh na schválenie prenájmu pozemkov
v k. ú. Devín na záhradkárske účely
Uznesenie č. 158/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Devín:
1. časť parc. č. 1558, záhrady, o výmere 460 m² pre
Filipa Guláša, bytom Bratislava, Sasinkova 14,
2. parc. č. 113, záhrady, o výmere 354 m² pre Zdenka
Kutlacha, bytom Bratislava, Kremeľská 70,
3. parc. č. 237/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere
30 m² (pozemok pod chatou súp. č. 4032), parc.
č. 237/2, záhrady, o výmere 241 m² a časť parc.
č. 235, záhrady, o výmere 320 m² pre Ing. Jozefa
Mjartana, bytom Bratislava, Lomnická B/14
4. časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 380 m² pre
MUDr. Jozefa Stojkoviča, bytom Bratislava, Adámiho 21
5. časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 380 m² pre
Petra Ďuriša, bytom Bratislava, Ševčenkova 18
6. časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 446 m²
pre Mgr. Pavla Mrlíka, bytom Bratislava, Ivana Bukovčana 6,
na dobu určitú – do 31.12.2013, 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) ž i a d a
starostku MČ Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv 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 MČ Bratislava – Devín.*
Návrh na schválenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 159/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Devín na roky 2008 - 2013
Návrh na schválenie
zadania urbanistickej štúdie
Uznesenie č. 160/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
zadanie urbanistickej štúdie mestskej časti Bratislava
– Devín v znení podľa predloženého návrhu
Návrh na odpredaj pozemku
parcelné číslo 907/2 v k. ú Devín
Uznesenie č. 161/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
neschvaľuje
odpredaj pozemku v k. ú. Devín, parc. č. 907/2 k. ú.
Devín o výmere 7,0 m2

Návrh na odpredaj pozemkov parcelné čísla
799/7 a 799/8 v k. ú Devín
Uznesenie č. 162/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
neschvaľuje
odpredaj pozemkov v k. ú. Devín:
parc. č. 799/7 o výmere 11 m2
parc. č. 799/8 o výmere 11 m2
Žiadosť o predlženie doby nájmu
ALLIED COMUNICATIONS, s.r.o.
Uznesenie č. 163/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava – Devín
n e s c h v a ľ u je
predĺženie doby nájmu ALLIED COMUNICATIONS,
s.r.o. o ďalších 10 rokov t. j. do roku 2024
Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí
MZ MČ Bratislava – Devín na rok 2009
Uznesenie č. 164/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava - Devín
schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí MZ MČ BA Devín, ktoré
sa budú konať vo veľkej sále MÚ Bratislava – Devín,
Kremeľská 39 na rok 2009 nasledovne:
03. február
24. marec
19. máj
14. júl
08. september
27. október
15.december

o 18,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.

Návrh na schválenie pamätihodnosti
nachádzajúcich sa na území MČ Devín
Uznesenie č. 165/2008 zo dňa 16.12.2008
MZ MČ Bratislava - Devín
schvaľuje
predložený čiastkový zoznam pamätihodností nachádzajúcich sa na území MČ Devín podľa návrhu
spracovaného Mestským ústavom ochrany pamiatok, 2008.
- Vila Róza, Hradná ul. 2 (roh Hradnej a Brigádnickej ul.)
- Bývalá výletná reštaurácia (roh Hradnej a Muránskej ul.)
- Dom rodiny Piščelka (Rytierska ul. 9)
- Socha Ukrižovaného (areál r.k. Kostola sv. Kríža)
- Socha Panny Márie (areál r.k. Kostola sv. Kríža)
- Budova základnej školy (Kremeľská 2)
- Božia muka (Devínska cesta, Slovanské nábrežie)
- Božia muka (na rohu Kremeľskej ul. a cesty k chatovej osade Svätopluk)
- Hradná priekopa (Mládežnícka ul.)
- Socha sv. Jána Nepomuckého (Muránska ul., pred
bočnou bránou hradu)
- Súsošie Šebestiána a Rócha (Slovanské nábrežie
– pod hradným bralom)
- Pomník na reguláciu Dunaja (Slovanské nábrežie)
- Kríž lodníkov (Slovanské nábrežie)
- Budova amfiteátra (Slovanské nábrežie 48)
- Kaplnka sv. Urbana (vo vinohradoch)

Uznesenie z 10. zasadnutia mimoriadneho
rokovania MZ MČ Bratislava – Devín
uskutočneného dňa 19.12.2008
Uznesenie č. 166/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. 2 pre rok 2008 podľa predloženého návrhu

19. riadne zasadnutie
MZ MČ Bratislava – Devín
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008
Uznesenie č. 168/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2008
- bez pripomienok
Návrh dodatku č. 1 k Programu konsolidácie rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava – Devín
Uznesenie č. 169/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Programu konsolidácie rozpočtového
hospodárenia MČ Bratislava – Devín s týmito pripomienkami:
V bode 2. sa na konci pripájajú slova ,,s výnimkou
odôvodnených prípadov vo veci majetkoprávneho
vysporiadania alebo dorovnania pozemkov do výmery 30 m² odsúhlasených miestnym zastupiteľstvom“
Návrh na odvolanie člena finančnej komisie
Uznesenie č. 170/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
odvoláva
na základe zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. člena finančnej komisie pána Jána Lörinca
Návrh na schválenie predĺženia
prenájmu pozemkov v k. ú. Devín
na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 171/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Devín:
1. parc. č. 1319, zast. plochy a nádvoria o výmere 16
m² (pozemok pod chatou) a časť parc. č. 1320, záhrady, o výmere 650 m² pre Silvia Kováča, bytom
Bratislava, Homolova 45,
2. časť parc. č. 180, záhrady, o výmere 444 m² pre
Jána Poláka, bytom Bratislava, Budatínska 17
3. parc. č. 823/2, zast. plochy a nádvoria, o výmere
42 m² (pozemok pod chatou súp. č. 4385), a parc.
č. 823/1, záhrady, o výmere 541 m² pre Jozefa
Drnzíka, bytom Bratislava, Zadunajská 5,
4. časť parc. č. 257/1, záhrady, o výmere 508 m² pre
Zoltána Prepioru, bytom Bratislava, Kremeľská
112,
5. časť parc. č. 38/1, záhrady, o výmere 462 m² pre
Silviu Marinovú, bytom Bratislava, Znievska 38,
na dobu určitú – do 31.12.2013, na záhradkárske
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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) ž i a d a
starostku MČ Bratislava – Devín zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv 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 MČ Bratislava – Devín.
Návrh na zriadenie invetarizačných komisií
Uznesenie č. 172/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava - Devín
berie na vedomie
zriadenie ústrednej inventarizačnej komisie a ďalších čiastkových komisií
Návrh na odpredaj pozemku
parcelné číslo 907/2 v k. ú Devín
Uznesenie č. 173/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
odpredaj pozemku v k. ú. Devín
parc. č. 907/2 k. ú. Devín o výmere 7,0 m² (vznikla
odčlenením z parc. č. 907, ktorá je zapísaná na LV č.
1 ako zastavaná plocha o výmere 433 m² vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, protokolom č. 46
zo dňa 30.09.1991 zverený do správy MČ Bratislava
– Devín) za stanovenú cenu 232,35 EUR/ m², t. j.
1626,45 EUR. Kupujúci: Dr. Yvonne Neumannová,
Rímska 6, 841 10 Bratislava 46
Návrh na odpredaj pozemkov
parcelné čísla 799/7 a 799/8 v k. ú Devín
Uznesenie č. 174/2009 zo dňa 03.02.2009
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
odpredaj pozemkov v k. ú. Devín a to:
parc. č. 799/7 zastavaná plocha o výmere 11 m²
parc. č. 799/8 zastavaná plocha o výmere 11 m²
za stanovenú cenu 232,35 EUR/ m², t. j. 5111,70
EUR. Kupujúci: Ing. Andrej Kršek a manž. Ing. Jana
Kršeková, obaja bytom Kremeľská 144, 841 10 Bratislava 46

VýBER z VZN

§5
Sadzba dane
1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok
je:
a)		13 € (391,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlast
níkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt
v mestskej časti,
b) 20 € (602,52 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý pobyt
v mestskej časti,
c) 5 € (150,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný
alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej
domácnosti so zárobkovo činnými osobami,
d) 70 € (2 108,82 Sk) pre právnickú osobu, ktorá je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré
tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Pojem verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú
verejnosti prístupné pozemky v k. ú. Devín vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej časti. Verejným priestranstvom na
účely dane za užívanie verejného priestranstva je
najmä cesta, miestna komunikácia tretej a štvrtej trie
dy, chodník, námestie, nábrežie, trhovisko, priechody, podchody, plochy parkov, verejnej zelene a pod.

Všeobecne záväzné nariadenie
MČ Bratislava – Devín
č. 2/2008
o miestnych daniach na území
MČ Bratislava – Devín

Základom dane za užívanie verejného priestranstva
je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§2
Druhy miestnych daní

§ 12
Sadzba dane

Správca dane ukladá na území mestskej časti tieto
miestne dane (ďalej len „daň“):
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem
miestnych komunikácií I. a II. triedy,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.

1) Sadzba dane sa stanovuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň.

§ 11
Základ dane

2) Základná sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva je 0,50 € (15,06 Sk)/m2/deň, ak toto
nariadenie neustanovuje inak.

3) Sadzba dane pre skládky tuhého paliva a za
umiestnenie veľkokapacitného kontajnera je:
a) pri jeho odprataní do 48 hodín 0 €
m2/deň
b) pri jeho odprataní do 5 dní
0,50 €(15,06 Sk)
m2/deň
c) pri jeho odprataní po viac
1 € (30,12 Sk)
ako 5 dňoch
m2/deň
4) Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.) a zariadenie
staveniska je:
a) počas doby výstavby určenej stavebným
povolením a posúdenej miestnym úradom
0,50 € (15,06 Sk)
m2/deň
b) za každý deň predĺženia doby výstavby
určenej stavebným povolením a posúdenej
miestnym úradom 1 € (30,12 Sk) m2/deň
5) Sadzba dane za plochu rozkopávky miestnej
komunikácie, parkovacích plôch a zelene pre
právnické osoby a fyzické osoby je
0,50 € (15,06 Sk)/m2/deň.
6) Sadzba dane za lešenie postavené podľa platných
STN je:
a) po dobu 14 dní
0€
b) od 15. dňa do 2 rokov 0,33 € (9,94 Sk) m2/deň
b) od 1. dňa predĺženia záberu VP po
stanovenom termíne 0,50 € (15,06 Sk) m2/deň
7) Sadzba dane za parkovanie nepojazdných vozidiel
– vozidiel bez ŠPZ alebo bez EČV odstavených na
verejnom priestranstve je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň.
Pri odprataní nepojazdných vozidiel – vozidiel bez
ŠPZ alebo bez EČV odstavených na verejnom
priestranstve do 48 hodín sa daň nevyrubuje.
8) Sadzba dane pre zaberanie verejného priestranstva zo strany reštauračných, pohostinských a
obdobných zariadení (stôl, stoličky, lavica, pivná
súprava a pod.) je 0,16 € (4,82 Sk)/m2/deň.
9) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva
za umiestnenie predajného zariadenia je:
a) fyzické osoby s trvalým pobytom v MČ Ba – Devín 0,75 € (22,59 Sk) m2/deň
b) právnické osoby so sídlom v MČ Ba – Devín
1 € (30,12 Sk) m2/deň
c) ostatné fyzické osoby a právnické osoby
1,50 € (45,18 Sk) m2/deň
10) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva
umiestnením prenosných reklám je:
a) do1m2
0,18 € (5,42 Sk) m2/deň
b) nad 1m2
0,22 € (6,62 Sk) m2/deň
11) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva
za umiestnenie prenosovej a filmovej techniky,
zariadenia cirkusu, lunaparku, iných atrakcií a po
dujatí ako je filmovanie, fotografovanie a pod.
je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň.
12) Sadzba dane za registrovanú voľnú pouličnú aktivitu je 0,20 € (6,02 Sk)/m2/deň.
13) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska je 0,20 € (6,02 Sk)/m2/
deň.
14) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva bez povolenia alebo v rozpore s právoplatným povolením je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň.

D E V Í N Č A N
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti

§ 28
Konanie

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

§ 14
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2
tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Správa daní a platenie dane
1) Správcom daní uvedených v § 2 tohto nariadenia
je Mestská časť Bratislava – Devín.
2) Daň možno platiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného
v banke na príslušný účet správcu dane
b) poštovým poukazom na príslušný účet správcu
dane
c) v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devín, Kremeľská 39.
Číslo účtu mestskej časti, ako aj variabilný symbol
a konštantný symbol uvedie správca dane v platobnom výmere.

SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2007 o miestnych daniach na území
Mestskej časti Bratislava – Devín.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava
– Devín dňa 16.12.2008 uznesením č. 149/2008.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2009.
————

VÝŠKA NÁJOMNÉHO
ZA PRENÁJOM POZEMKOV
Na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Devín konanom dňa 16.12.2008 bolo schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určovaní
nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy MČ Bratislava – Devín,
ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009.

Nájomné za prenájom pozemkov
pozemok na záhradkárske a rekreačné účely
0,35 € (10,54 Sk)/1m2/1rok
pozemok pod rekreačnou alebo záhradnou chatou
0,70 € (21,08 Sk)/1m2/1rok
pozemok pod stavbou garáže
0,70 € (21,08 Sk)/1m2/1rok
pozemok pod stavbou užívanou na podnikanie
10 € (301,26 Sk)/1m2/1rok
pozemok pod rodinným domom
3,30 € (99,41 Sk)/1m2/1rok
pozemok užívaný ako dvor
0,30 € (9,03 Sk)/1m2/1rok
Nájomné za pozemok na záhradkárske a rekreačné
účely, príp. pozemok pod stavbou rekreačnej alebo
záhradnej chaty sa zníži o jednu polovicu z výšky
nájomného pre:
a) fyzickú osobu s trvalým pobytom v mestskej časti,
ktorá dovŕšila vek 65 rokov, príp. je invalidným dôchodcom alebo držiteľom preukazu ZŤP,
b) fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v mestskej
časti, dovŕšila vek 70 rokov, príp. je invalidným dôchodcom alebo držiteľom preukazu ZŤP.
V prípade, že výška ročného nájomného stanoveného podľa VZN presiahne sumu:
– 100 € (3 012,60 Sk) môže nájomca uhrádzať nájomné vopred v pravidelných polročných splátkach, a to vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného polroka (t. j. I., VII.)
– 170 € (5 121,42 Sk) môže nájomca uhrádzať nájomné vopred v pravidelných štvrťročných splátkach, a to vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka (t. j. I., IV. VII., X.).

Voľby prezidenta SR – dôležité upozornenie pre voličov !!!
V prípade, že v čase prezidentských volieb, t. j. 21. marca 2009 sa nemôžete zúčastniť volieb v Devíne, môžete si
vyzdvihnúť voličský preukaz na Vaše meno a s týmto môžete po preukázaní totožnosti voliť hocikde na Slovensku.
Preukaz si možete vyzdvihnúť od 2. marca do 20. marca počas stránkových hodín na Miestnom úrade Devín.

SME TU PRE VÁS
Vážení Devínčania,
zaznamenala som z vašej strany požiadavku na rozšírenie možností
stretávania sa s nami – vašimi zástupcami, ktorých ste si zvolili
za účelom správy devínskych “vecí verejných”.
Poslanci rovnako takúto možnosť uvítali.
Pre naše stretnutia sme sa rozhodli vyhradiť priestor každý posledný štvrtok
v mesiaci, v čase od 17.00 - 19.00 vo veľkej zasadačke na
Miestnom úrade Devín. Mojou snahou bude zabezpečiť účasť vždy
minimálne 2 poslancov nášho zastupiteľstva a samozrejme aj moju.
Tešíme sa na prvé stretnutie 26. 3. 2009
Ing. Ľubica Kolková
starostka

