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	 So	 zmenou	 ročného	 obdo-
bia	 sa	 mení	 takmer	 všetko.	
V  tomto	 podušičkovom	
období,	 kedy	 sme	 očistili	
a  vyzdobili	 hroby	 svojich	
blízkych,	 upratali	 cintoríny,	
pripravujúc	 sa	 na	 zimu,	 by	
nezaškodilo	 upratať	 všade.	
V  sebe	 predovšetkým.	 Dôvo-
dom	nemusia	byť	ani	blížiace	
sa	 komunálne	 voľby.	 Stačí	
ochota	 chcieť	 byť	 spokojný	
a čistý.
	 Upozornil	 ma	 sused	 na	
správanie	 jedného	 z  pánov	
poslancov	na	ostatnom	zasad-
nutí	miestneho	zastupiteľstva.	
Nezalievajte	mu	to.	Správanie	
je	 zrkadlo,	 v  ktorom	 každý	
ukazuje	 svoju	 podobu.	 Nech	
už	 býva	 kdekoľvek,	 jeho	
reč	 a  výrazové	 prostriedky,	
vlastne	kohokoľvek	a každého,	
sú	svedectvom	jeho	osobnosti,	
zmýšľania,	 každý	 vytuší	 ak	
nevie	 hneď,	 čo	 možno	 od	
takého	človeka	očakávať...
	 Je	 fajn,	 že	 slovo	 voľby	 je	
odvodené	od	slova	voliť	a nie	
od	 slova	 vôl.	 Voľba	 dáva	
možnosť	vybrať	 si	medzi	 jed-
ným	a druhým	človekom,	pro-
gramom,	 projektom.	 Výho-	
dou	 je,	 že	 nevolí	 (nezvolí)	
podľa	 toho	 druhého	 príkla-
du,	 vola.	 Pretože,	 tak	 ako	
to	 v  živote	 býva	 jeden	 ťahá	
druhého,	 jeden	 program	 sa	
podobá	 na	 druhý	 a  skupiny	
a  skupinky	 ak	 ťahajú	 spolu...
niet	sa	čo	diviť,	ale	kaď	ťahajú	
proti	 občanom...	 je	 o  čom	
uvažovať.
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• Stretnutie kandidátov 

na starostu MČ DNV 

s občanmi bude v Istra 

Centre, vo veľkej sále, 

v piatok 19.11. 2010 v čase 

od 18.00 do 21.00 hod.

• Voľby do orgánov 

miestnej samosprávy 

budú 27. novembra 2010. 

Budeme voliť starostu 

a dvanástich poslancov 

miestneho zastupiteľstva.

• Do konania volieb okrem 

tohto čísla Devexu vyjde ešte 

jedno: 19. novembra 2010.

• Vo svojom kalendári 

nezabudnite na: 17. 

novembra Deň boja za 

slobodu a demokraciu.

k 17. novembru 1989 niekoľko slov
- Výsledkem sametové perestrojky a 
její technologie privatizace je stav, kdy 
základní objem majetku státu, dříve 
spravovaného mafií Ústředního výboru, 
byl převeden do bank a společností, 
jejichž skutečný vlastník ve své většině 
není veřejně znám. Oficiálně uvádění 
miliardáři a manažeři jsou jen bílí 
koně. O tom, kdo se prosadí do vedení 
politických stran, rozhoduje ten, kdo dá 
peníze na jejich prosazení a popular-
izaci, či na jejich diskreditaci v médiích. 
Podobně je směrována a ovlivňována 
politika těchto stran.

Panoráma týchto dní.

PREDVOLEBNÉ ŤAHY
 V týchto dňoch sa objavili v schrán-
kach občanov Devínskej Novej Vsi 
tlačivá: Oznámenie o čase a mieste 
konania volieb. Tie platné. Vedľa 
nich, možno o nejaký deň neskôr, ne-
jaká „šikovná“ osoba umiestňovala 
do schránok (v redakcii máme dva 
exempláre z ulice Š. Králika) takmer 
autentické s dátumom 08.10.2010 ale 

!!!!!!!!!!!! V bode 1. voľby do orgánov 
samosprávy sa uskutočnia 2. decembra 
2006 od 7.00 do 20.00 hod.
 Nepodarený kompilát (fľakatý 
s presvitajúcimi stopami písma) chcel 
zrejme zmiasť voličov.
 Listy sme odovzdali polícii.

Redakcia

 Nie menej zaujímavú informáciu 
sme dostali od iného čitateľa. 
 Tak iba nedávno mala naša mestská 
časť iba necelých 18 tisíc obyvateľov. 
Odrazu, pred voľbami, sa dozvedáme, 
že Devínska má 22 tisíc obyvateľov. 
To sa máme obávať, že ktosi si vyrobí 
dostatočný počet volebných lístkov tých, 
ktorí sa na voľby nedostavia, podarí sa 

mu ich vyplniť, zakrúžkovať a šikovne 
prepašovať do volebných urien a súťaž, 
o ktorú v podstate vo voľbách ide bude 
ta tam? Ono to možno vyzerá informá-
cia jedna pani povedala, ale v médiách 
sa objavujú upozornenia na praktiky 
v predchádzajúcich obdobiach, takže 
opatrnosti nikdy nie je dosť.

jm



DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti 
Bratislava DNV sa zišlo 19. 10. 2010. 
Z prijatých uznesení vyberáme:  
MZ MČ DNV 
• schválilo  splnenie  uznesení 
MZ  MČ  DNV  č.  57/6/2010/1,  č. 
77/7/2010,  č.  78/7/2010/1,  2,  č. 
84/7/2010/1,  č.  105/9/2010/2,  č. 
106/9/2010/2, č. 109/9/2010/2, 3, 
č.  103/9/2010/3,  a  konštatovalo, 
že  medzi  kontrolovanými  uzneseniami 
nebolo zaradené nesplnené uznesenie 
MZ  č.  81/7/2010/2  v  znení  UMZ  č. 
102/9/2010, 
• zobralo na vedomie  stav 
plnenia  uznesenia  MZ  MČ  DNV 
s  osobitným  sledovaním,  schválilo 
zmenu  označenia  uznesenia  MZ 
č.  53/5/2009  „stanovisko  k  listu 
manželov  Hulíkových“  na  „Nelegálne 
prevádzky obchodov a služieb v MČ“, 
zrušilo  UMZ  č.  38/3/2006/4,  č. 
39/3/2006/2,  č.  110/6/2007/3, 
a č. 116/9/2009, 
• zobralo na vedomie  stano-
viská  komisií  MZ,  zobralo na vedo-
mie  začatie  rekonštrukcie  rozhlasu 
bezdrôtovým  šírením  v  prvej  etape, 
a  požiadalo starostu MČ DNV 
predložiť  na  orgány  hlavného  mesta 
SR Bratislavy návrh na úpravu zákona 
o obecnej polícií vo vzťahu na riešenie 
kompetencií  Mestskej  polície  v  rámci 
vybavovania  podnetov  vo  veciach 
verejného  poriadku  občianskeho 
spolunažívania a priestupkov na úseku 
majetku, 
• neschválilo zákonnou trojpäti-
novou väčšinou prítomných poslan-
cov (prezentovaných – 18 poslancov, 
za  hlasovalo  –  10,  proti  –  nik,  zdržal  
sa – 7  ,  nehlasoval – 1)    Všeobecne 
záväzné  nariadenie  mestskej  časti 
DNV č. 1/2010, ktorým sa vyhradzujú 
miesta  na  verejných  priestranstvách 
na  umiestňovanie  volebných  plagátov 
a  iných  nosičov  informácií  v  mestskej 
časti  DNV  vo  voľbách  do  orgánov  sa-
mosprávy obcí v roku 2010, 
• odporučilo starostovi MČ DNV 
v  súlade  s  §  57  zák.  č.  314/2001 
Z.  z.  v  znení  neskorších  predpisov 
uzavrieť  dohodu  s  Dobrovoľným 
požiarnym  zborom  v  DNV  na  plnenie 
úloh  protipožiarnej  ochrany  v  rámci 
mestskej  časti,  a  odporučilo staros-
tovi MČ DNV postupovať v súlade so 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi, 
• schválilo  Smernicu  o  vybavovaní 

sťažností v mestskej časti DNV,  
• schválilo  zmeny  rozpočtu  Mestskej 
časti  na  rok  2010  takto  :  -  bežné  príjmy 
celkom – zmena : + 61379 eur., - bežné 
výdavky celkom – zmena : + 44 029 eur., 
- Výsledok bežného rozpočtu po 2. zmene 
: + 17 350 eur,  - kapitálové príjmy spolu 
–  zmena:  +  155  726  eur,  -  kapitálové 
výdavky spolu –  zmena  : +148 256 eur, 
-  Výsledok  kapitálového  rozpočtu  po  2. 
zmene  : + 7 470 eur., uložilo prednos-
tovi MÚ  MČ  DNV  a riaditeľovi Denovy 
predložiť návrh rozpočtových  opatrení 
Denovy  s  dôvodovou  správou  kalkulácie 
položiek  rozpočtu  ,  termín  :  MZ  9.  11. 
2010, 
• konštatovalo znemožnenie  výkonu 
kontrolnej funkcie miestneho zastupiteľstva 
prostredníctvom ním schváleného výkonu 
kontroly  hlavným  kontrolórom  v  oblasti 
súladu  vyplácaných  miezd  a  platenia 
odvodov  z  rozpočtu  Mestskej  časti 
Bratislava Devínska Nová Ves za rok 2009 
a prvý polrok 2010, uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV  bez  zbytočného  odkladu 
poskytnúť  všetky  doklady  potrebné  pre 
vykonanie  kontroly  v  zmysle  schválených 
UMZ č. 76/7/2010 a 26/2/2009 o kon-
trole  odmeňovania  zamestnancov  MČ 
DNV a starostu, 
• zobralo na vedomie prehľad 
žiadostí  občianskych  združení  o  prená-
jom  nebytových  priestorov  v  objektoch 
MČ  DNV,  uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV  predložiť  na  rokovanie  MR  všetky 
uvoľnené nebytové priestory so žiadosťami 
občianskych združení o prenájom po pre-
rokovaní v Komisií sociálnej a finančnej, 
- schválilo  podmienky  výberového  ko-
nania na kronikára mestskej časti Bratisla-
va Devínska Nová Ves takto : 
Kvalifikačné predpoklady : 
-  vysokoškolské vzdelanie humanitného 
smeru, 
-   výborná znalosť slovenského jazyka, 
-  občianska  vyspelosť  a  dobré  osob-
nostné  predpoklady,  zaručujúce  nestran-
né vedenie kroniky, 
-  morálne predpoklady, 
-  ovládanie práce s PC, 
Uchádzači  sú  povinní  spolu  s  prihláškou 
do výberového konania predložiť : 
-  vlastnoručne napísaný životopis, 
-  overené kópie dokladov o nadobudnutí 
vzdelania, 
-  odpis z registra trestov, nie starší ako 3 
mesiace, 
Uzávierka prihlášok je 31. 12. 2010, 
uložilo prednostovi MÚ MČ DNV 
pripraviť  zmenu  Všeobecne  záväzného 
nariadenia 
1. schválilo 1.1. projektový  zámer  „Elek-

tronizácia služieb v MČ DNV, 1.2. partnera 
pre MČ DNV žiadateľa projektu, ktorým je 
Hlavné mesto SR Bratislava, 1.3. aby ako 
partner  žiadateľa  o  predloženie  žiadosti 
o  nenávratný  finančný  príspevok  Hl.  m. 
SR  Bratislavou  v  rámci  výzvy  za  účelom 
realizácie projektu  „Elektronizácia  služieb 
bratislavskej  samosprávy“,  ktorého  ciele 
sú  v  súlade  s  platným  Programom  ho-
spodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  Hl.m. 
SR  Bratislavy  a  mestskej  časti  Bratislava 
Devínska  Nová  Ves,  1.4.  zabezpečenie 
realizácie  projektu  Mestskou  časťou 
Bratislava Devínska Nová Ves počas celej 
doby  realizácie  v  partnerstve  s  Hlavným 
mestom  SR  Bratislava,  1.5.  spolufinan-
covanie  projektu  z  vlastných  zdrojov 
vo  výške  minimálne  5%  z  celkových 
oprávnených  výdavkov  na  celý  projekt 
stanovený žiadateľom,  t.  j. vo výške max-
imálne  210.500.-  eur.  za  Hlavné  mesto 
SR  Bratislavu  a  všetky  mestské  časti, 
pričom  podiel  MČ  DNV  bude  stanovený 
Zmluvou o partnerstve, 2. požiadalo sta-
rostu MČ DNV podpísať Zmluvu o poskyt-
nutí  finančného  príspevku  s  Riadiacim 
orgánom pre Operačný program Bratislav-
ského  samosprávneho  kraja  a  ďalších 
potrebných  dokumentov  v  rozsahu  bodu 
č. 1 tohto uznesenia, 
-  trvá  na  plnení  predmetu  Zmluvy 
o  združení  finančných  prostriedkov  ne-
závisle  od  termínu  ukončenia  výstavby 
objektu  C  2  firmou  KOPOS  –  BV,  s.  r. 
o.,  uložilo Komisií výstavby a Komisií 
financií a legislatívy predložiť návrh 
riešenia  zmluvného  vzťahu  s  firmou  KO-
POS-BV, s. r. o. ku združeniu prostriedkov 
a nájmu parkovacích miest, 
- vyčlenilo byt  č.  36  na  6.  NP  na  ul. 
Štefana  Králika  č.  2  ako  pohotovostný 
byt  z  obecného  bytového  fondu  MČ 
DNV,  určilo byt  č.  36  na  6.  NP  na  ul. 
Štefana  Králika  č.  2  ako  pohotovostný 
byt  určený  pre  výkon  spoločensky  výz-
namného  povolania,  ktoré  je  viazané  na 
výkon  funkcie  prospešnej  pre  MČ  DNV, 
schválilo  prenájom  pohotovostného 
bytu č. 36 na ul. Štefana Králika č. 2 na 
dobu určitú do 31. 10. 2011 pre p. Jána 
Osvalda s viazanosťou nájmu bytu na deň 
skončenia výkonu okrskára mestskej časti 
DNV, 
• schválilo  účasť  MČ  DNV  v  projekto-
vom  zámere  „Za  mostom“  ako  partnera, 
schválilo  účasť  MČ  DNV  v  projektovom 
zámere  „CROSCRAT“  ako  partnera 
spoločne s ďalším slovenským partnerom 
s  finančným  príspevkom,  ktorého  výška 
sa  určí  dohodou  uzavretou  slovenskými 
partnerom, schválilo  v prípade kladného 
prijatia  Žiadosti  o  nenávratný  finančný 

príspevok finančnú spoluúčasť na pro-
jektoch „Za mostom“ a „CROSCRAT“, 
požiadalo  starostu  MČ  DNV  podpísať 
zmluvu  o  spolupráci  na  implementácii 
projektu „Za mostom“, požiadalo sta-
rostu MČ DNV  podpísať  Prehlásenie 
záujmu partnerov o spoločnom projek-
te  „Za  mostom“,  uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV uhradiť finančný záväzok 
firme CNS EuroGrants vo výške 595.- 
eur s DPH z FOPER-u v roku 2010, 
•  schválilo  spracovanie  návrhu 
zmeny  Územného  plánu  hl.  m.  SR 
Bratislavy  rok  2007  v  rámci  Územnej 
štúdie  dopravného  napojenia  areálu 
VW Slovakia, a. s. v MČ DNV územia, 
ktoré je vymedzené v čistopise zadania 
p.  č.  2292/195  v  k.  ú.  DNV  z  kódu 
č.  502  na  kód  č.  401  Urbanistickej 
štúdie,  schválilo  doplnené  zadanie 
pre  spracovanie  Urbanistickej  štúdie 
dopravného napojenia areálu VW Slo-
vakia, a. s. v MČ DNV, čistopis septem-
ber  2010  o  rozsah  riešeného  územia 
po ul. Jána Jonáša, 
• ako jediný spoločník v obchodnej 
spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r. 
o. schválilo  zámer  –  architektonickú 
štúdiu  rekonštrukcie  reštaurácie  na 
štadióne, ul. Vápencová a jej realizáciu 
etapovite takto : 
a)  šatne a príslušenstvo, verejná časť 
– vrchná časť reštaurácie, 
b)  nadstavba objektu – ubytovacie ka-
pacity, 
c)  rozšírenie  športovísk  –  vonkajšia 
časť areálu, 
• uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zaradiť do rozpočtových opatrení 
finančné  prostriedky  na  projektovú 
dokumentáciu pre územné a stavebné 
povolenie rekonštrukcie reštaurácie na 
štadióne, pre realizáciu 1. etapy sumu 
6.000.- eur. na rok 2010, 
• nemá pripomienky k  návrhu 
zmeny  Štatútu  hl.  m.  SR  Bratislavy 
v znení dodatkov č. 1. a 3. upravujúcej 
kompetencie  vyplývajúce  zo  zákona 
č.  219/1996  Z.  z.  o  ochrane  pred 
zneužívaním  alkoholických  nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkohol-
ických záchytných izieb v znení zákona 
č. 214/2009 Z. z., 
• vyjadrilo súhlas  s  predloženým 
návrhom  Všeobecne  záväzného  na- 
riadenia  hl.  m.  SR  Bratislavy  o  nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a drobný-
mi stavebnými odpadmi za podmienky 
zapracovania pripomienok MČ DNV, 
• vyjadrilo súhlas  s  predloženým 
návrhom  Všeobecne  záväzného 

(Pokračovanie na strane 3)



 DEVEX 3

na-riadenia,  ktorým  sa  zrušuje  VZN 
hl.  m.  SR  Bratislavy  č.  10/2002 
o  celoplošnej  deratizácií  na  území  hl. 
m. SR Bratislavy, 
• schválilo 1.  služobnú  cestu 
zástupcov  MČ  DNV  do  partnerskej 
obce  Sv.  Ilja  v  dňoch  13.  –  14.  11. 
2010  v  zložení  :  Ing.  Vladimír  Mráz, 
Mgr.  Iveta  Pilánková,  Irena  Ludvigová, 
Mgr.  Oto  Gregor,  Mgr.  Dezider  Mráz, 
2. použitie služobného motorového vo-
zidla, 3. zástupcom MČ DNV – členom 

delegácie vreckové vo výške 40% dennej 
stravnej jednotky platnej pre Chorvátsko, 
• zobralo na vedomie  petíciu 
obyvateľov ul. Jána Smreka 20, 22, 
• zobralo na vedomie  informáciu 
o  rokovacom  konaní  bez  zverejnenia  na 
výkon odborného autorského dozoru na 
stavbe Cyklomost Schlosshof – MČ DNV, 
schválilo  výsledok  rokovacieho  konania 
bez  zverejnenia  na  výkon  odborného 
autorského dozoru na stavbe Cyklomost 
Schlosshof  –  MČ  DNV  a  uvoľnenie 
finančnej  čiastky  15.000.-  eur. 
z  rozpočtovej  položky  723001, uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV pripraviť návrh 

zmluvy  o  výkone  odborného  autorského 
dozoru na stavbe Cyklomost Schlosshofl 
s  firmou  PROJKON,  s.  r.  o.  Beniakova 
24, 841 05 Bratislava a predložiť zmluvu 
MR  na  schválenie, požiadalo starostu 
MČ DNV podpísať  zmluvu  podľa  pred-
chádzajúceho bodu po schválení v MR, 
Podľa  podpísaných  uznesení  Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej  časti  dnv  zo  za-
sadnutia  19.  októbra  2010  starostom 
mestskej  časti  a  prednostom  Miestneho 
úradu, 

Spracoval:  
JUDr. František Baňas – 

zástupca starostu MČ DNV

  MZ MČ DNV sa zišlo 21 10. 2010 na 
mimoriadnom  zasadaní,  na  ktorom  pre-
rokovalo  Návrh  Všeobecne  záväzného 
nariadenia  Mestskej  časti  DNV  Ves  na 
vylepovacie  plochy  ku  komunálnym 
voľbám 2010 , pričom prijalo toto uzne-
senie: 
MZ MČ DNV  schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie MČ DNV č. 1/2010, 
ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných 
priestranstvách na umiestňovanie voleb-
ných plagátov a iných nosičov informácií 
v  MČ  DNV  vo  voľbách  do  samosprávy 
obcí v roku 2010. 

(Pokračovanie zo strany 2)
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Z radnice

METRO Cash & Carry Devínska Nová 
Ves otvorilo svoje brány prvým záka-
zníkom v utorok 26. októbra 2010. 
Ponúknuť chce kompletný servis pre 
podnikateľov pod jednou strechou. 
 Veľkoobchodné stredisko je 
základom novej mestskej štvrte Bory, 
budúcej komerčnej a rezidenčnej 
zóny vyrastajúcej na severozápade 
Bratislavy. „Výška investície spoločnosti 
METRO do regiónu predstavuje 26,5 
miliónov eur a do lokality prináša 250 
nových pracovných miest. 

 Veríme, že vybudovanie 
infraštruktúry a otvorenie našej pre-
dajne prispeje k rýchlemu rozvoju celej 
lokality Bory,“ hovorí Guillaume Chêne, 
operačný riaditeľ a člen predstavenstva 
METRO Cash & Carry Slovakia.
 Novootvorené stredisko METRO 
Cash & Carry Devínska Nová Ves 
okrem toho disponuje aj najväčšou slov-
enskou platformou pre službu METRO 
Distribúcia, ktorá klientom z oblasti 
gastronómie poskytuje dovoz tovaru 
priamo do ich prevádzok

 Je to tu, voľby do miestneho 
zastupiteľstva sa blížia. Keď sa človek 
pozrie na zoznam kandidátov, raz 
tam vidíme mená ktoré nám pred 
štyrmi rokmi sľubovali a predkladali 
svoj program, ale málo z toho splnili. 
Dnes tie isté osoby znovu sľubujú to 
isté, ako pred rokmi, iba s rozdielom, 
že dnes nám to sľubujú pod inou 
hlavičkou, ako nezávislí kandidáti 

alebo ako členovia inej strany-hnu-
tia. Keď doteraz tie ich sľuby nie sú 
splnené, tak pod iným názvom ich 
splnia – ha – ha – ha. Zase sa objavili 
kabátnici, ktorých si pamätáme celé 
roky, sú tam tí istí, vždy sľubujú, a na-
koniec  volebného  obdobia sa čudujú 
ako vyzerá to či to. Preto treba zmenu, 
aby sa Devínska niekam pohla.

Štefan Sekáč

 V týchto dňoch sa objavila nená-
padná správa o tom, že polícia ukončila 
vyšetrovanie týkajúce sa komunálnych 
volieb spred štyroch rokov v Komárne. 

Výsledkom štvorročného vyšetrovania je 
záver, že voľby na post primátora tohto 
mesta v roku 2006 boli zmanipulované. 
Komárňanská vyšetrovateľka už do-
konca obvinila tri ženy, členky vtedajšej 
okrskovej volebnej komisie, z marenia 
prípravy a priebehu volieb a referenda, 
ktoré sa budú musieť za svoje konanie 
postaviť pred súd. Podľa polície tieto 
ženy  umožnili iným osobám, aby volili 
za ľudí, ktorí na voľby neprišli.
 O podozrení z kupovania hlasov 
sa toho popísalo neúrekom. Príkladom 

manipulovania volieb bola napríklad 
aj obec Žehra, kde vraj voliči pred vstu-
pom do miestnosti dostali pokyny, ako 
a koho voliť aj s lístkom a číslom, ktoré 
majú zakrúžkovať. S voličskými dušami 
sa kšeftovalo i v obci Demänovská Do-
lina, kde si pre istotu kandidáti “donies-
li“ vlastných voličov, ktorých deň pred 
voľbami prihlásili v obci na trvalý po-
byt. Tesne pred voľbami tam kuriózne 
stúpol počet obyvateľov zo 179 na 
360. V Hurbanove sa zasa hovorilo  
o prémii 200 korún za hlas pre Rómov, 
ktorých k urnám vozili taxíky. V krajskom 
meste Nitre dodnes kolujú stokorunové 
poukážky, ktoré s podpisom súčasného 
primátora so zakrúžkovanou jednotkou 
jasne naznačovali, komu treba dať svoj 
hlas.
 Mimochodom, práve tam nás upo-
zornili na to, že ich už obchádza jeden 
zo súčasných primátorských kandidátov 
a ponúka za podporu a hlas päť eur, 
cigarety a víno... Očividne sa zvoleb-
nieva.

METRO OSLAVUJE 10. VÝROČIE VSTUPU NA SLOVENSKÝ TRH 
OTVORENÍM ŠIESTEJ SLOVENSKEJ PREVÁDZKY V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Nové veľkoobchodné centrum

 Prostredníctvom nášho sortimentu, 
ktorý z viac ako 95% pochádza od 
slovenských dodávateľov, najlepších 
veľkoobchodných cien a nad-
stavbových služieb chceme našim záka-
zníkom poskytnúť kompletnú ponuku a 

prispieť tak k ďalšiemu rozvoju malého 
a stredného podnikania v regióne,“ 
opisuje zámery spoločnosti riaditeľ 
nového veľkoobchodného strediska 
METRO Devínska Nová Ves, Marián  
Zeleňák.                                                  r

Čas letí

Do pozornosti voličom

Ustrážme si voľby
 O niekoľko dní predvolebná 
kampaň vypukne na plné obrátky a je 
len na voličoch, či sa dajú ohúriť novými 
chodníkmi, kyticami na dôchodcovských 
posedeniach, darčekovými poukážkami 
či klasickým predvolebným gulášom. 

“Napriek tomu však považujem za 
dôležité ustrážiť si samotný priebeh vo-
lieb a upozorniť na akékoľvek podozre-
nie na manipuláciu s hlasmi. Hoci som 
sa sám “popáli“, verím, že tentoraz 
voľby u nás v Komárne budú čestné  
a korektné.“
 U nás sa odrazu objavilo namiesto 
doteraz všade publikovaných 18 000 
obyvateľov až 22 000. Nechceme 
kuvikať, ale obávame sa aby sme ne-
zaznamenali 2000 nových voličov, 
ktorých „ktosi“ vytiahne z rukáva ako 
kúzelník.                                          nk
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

11. 11. Vernisáž FotoFórum 2010
- výstava fotografií portálu http://fotoforum.istracentrum.sk/ , ktorá 

bude prebiehať celý november aj so sprievodnými besedami
v SMN – Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku, od 18ºº vstup voľný
11. 11. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, vo veľkej sále IC, od 8³ºh
20. 11. Chorvátsky večer a Katarínska zábava

pri dychovke Záhorienka
vo veľkej sále IC, vstupné 5 €

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
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., Ut, Štv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.
10.11.  Na bicykli z Devínskej do Istanbulu a ešte trochu ďalej
- prednáška Michala Kohna o bicyklovej výprave z DNV do 

Baku  a Tbilisi spojená s premietaním fotografií z cesty
v SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku, Istrijská 68, od 18ºº h
Vstupné: dobrovoľné
19.11. Nočný pochod 

-exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy 
rieky Moravy spojená s pozorovaním hviezdnej oblohy

Poplatok: 1,00 €
Miesto odchodu: TIK DNV o 19ºº h

 Asi tak by sme nazvali súťaž  
o kilo čokolády, ktorú vyhlasujeme 
pri príležitosti tohtoročný komunál-
nych volieb. Vy pošlete vaše typy:
• na starostu,
• na dvanásť poslancov
a my typ, ktorý získa najviac hlasov 

uverejníme. Zároveň vyžrebujeme 
výhercu, ktorý od nás dostane kilo 
čokolády.
Začiatok tejto súťaže je po tomto 
zverejnení, zverejnenie výsledkov 
a žrebovanie víťaza bude v č. 19.

Redakcia

Asi poznáte ten pocit. Kosíte trávnik 
alebo vysávate. Zrazu sa v hlave 

objaví nejaká melódia, obraz alebo 
slovo či text. No a usadí sa tam na celý 
deň. 
 V sobotu ma takto prepadlo slovo 

resp. pojem MENO. Len tak bez 
výstrahy. Bez určitého kontextu si vírilo 
myšlienkami a hľadalo miesto, kde by 
mohlo bezpečne pristáť. Neviem ako 
pracuje ľudský mozog. Ako dokáže 
spracovať, vytriediť a  upratať tú ob-
rovskú záplavu zážitkov, vnemov a 
informácií, ktorými ho dennodenne 
zasýpame. A ako vie rozlíšiť, čo treba 
archivovať a čo vysypať do koša. 
Niekedy mám pocit, akoby sa mozog 
správal trochu bezprizorne. A indi-
vidualisticky. Ten môj mi spojil pojem 
MENO s ľuďmi, ktorí b u d ú 
kandidovať v nad-

chádza-
júcich voľbách. Ich zoznam 
som čítal asi pred týždňom v Devex-e. 
Z tohoto spojenia mi vyplynula nasledu-
júca úvaha.
 Na kandidátke sa objavilo veľa 
nových mien. Ich nositelia doteraz 
nepôsobili v správe obce. Keďže mno-
hých z nich poznám z osobného alebo 
pracovného styku, ich kandidatúru 
oceňujem a vnímam ju ako ochotu 
podieľať sa na riadení obce. Ich mená 
mi teda vytvárajú pozitívne asociácie. 
Staré známe mená, dlhodobo pôso-
biace v komunálnej politike, vo mne 
vyvolávajú, bohužiaľ, záporné poci-
ty. Pretože nositelia tých mien svojim 
konaním ale i pasivitou na postoch mies- 
tnych zastupiteľov negatívne ovplyv-
nili kvalitu života mnohých obyvateľov 
našej obce. A to na dlhý čas. Výskyt 
starých mien na zozname kandidá-

tov dokonca považujem za trúfalosť. 
Necítim voči ich nositeľom, ako súk-
romným osobám, nepriateľstvo či zášť. 
Naopak, chcem sa im na tomto mieste 
poďakovať za to, že obetovali svoj čas 
i um práci v prospech obce. Za to, že 
v niektorých prípadoch naozaj preja-
vili „nadhľad aj triezvy pohľad“  na 
riešenie problémov. Za to, že Devínska 
nie je v nútenej správe ako napríklad 
Devín. Napriek tomu, zlé politické 
rozhodnutia prevyšujú tie dobré. Neo-
mylne smerujeme k tomu, aby sa naša 
obec zmenila na mestskú časť typu 
Vrakuňa. A na to NEDÁVAM mandát 
žiadnemu budúcemu zástupcovi nášho 
volebného obvodu!
 Summa summarum – do komunál-
nej politiky voľme nové mená. 
Získame tak nádej, že prerušíme 
sled nesprávnych rozhodnutí. Ak si 
myslíte, že noví poslanci nebudú mať 
dostatok skúseností, kontakty a znalosti 

problematiky, máte pravdu. Ale 
nemajte obavy. Chod 

obce sa neza-
staví. Naďalej os-

táva výkonný 
a p a r á t 
miestne-

ho úradu. 
M n o h í 

k a n -
d i d á t i 

sú členmi 
s v o j i c h 

„ m a t e r s -
k ý c h “ 
p o s l a -

n e c k ý c h 
k l u b o v .  

S riadením obce 
sa rýchlo oboznámia 

a skúsenosti naberú. Kontakty na 
vyšší manažment samosprávy sa aj 
tak prerušia, pretože voľby prinesú 
zmeny aj na mestskej úrovni. Na mies-
tnej úrovni by som nepreceňoval ani 
stranícku príslušnosť, veď uznajte, aké 
programové prieniky spájajú napríklad 
KDH a Smer-SD? Viac bude záležať na 
morálke a svedomí jednotlivých poslan-
cov. Toto je moje odporúčanie. Prajem 
vám veľa múdrosti a šťastnú ruku v deň 
volieb.
 Vážení čitatelia, ďakujem, že ste 
moju znôšku písmen dočítali až do to-
hoto miesta. Ak si v duchu hovoríte, že 
autor by mal menej kosiť trávu alebo 
upratovať, plne s vami súhlasím. Na 
svoju obranu uvádzam, že táto moja 
duševná práca nie je honorovaná. 

Vlasto Paulík

MENO

Poštová adresa:
DEVEX, Kalištná 9,
841 07 Bratislava
E-mail: 
devex@ba.netlab.sk



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika
Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa pani poslankyni Drahomíre Ludvigovej za to, že som ju  
v mojom článku v minulom Devexe (č. 16) zaradil do poslaneckého klubu  
Nezávislého fóra. Podľa vyjadrenia pani poslankyne nikdy nebola členkou tohto 
poslaneckého klubu a vystupovala v miestnom zastupiteľstve ako nezávislá. 

Ján Žatko

 V predvolebnom období, kedy by 
sa mal každý dobre a pokojne zamyslieť 
nad tým, kde býva, ako býva, aké sú 
jeho (ak nejaké má) predstavy, čo by 
bolo lepšie, vhodnejšie , prijateľnejšie 
pre nás všetkých, obyvateľov takto 
označenej časti Bratislavy...
 Mal by sa ... keby ... nebol za-
plavovaný tzv. informáciami, ako čo kto 
a kedy urobil, a hlavne neurobil ... a za 
čo to urobil ...
 Poďme porade – mám silný dojem , 
že niekto si výdatne si mýli dojmy a poj-
my ...
 Kde boli doteraz všetci tí, ktorí 
teraz zrazu vidia a vedia, aké sú pro-
blémy v DNV a zrazu ich vedia riešiť, 
ale ... na pokračovanie v nejakom 
článku ... a tvária sa, akoby v DNV 
všetko spalo , akoby sa zastavil čas 
a za dobu viac ako 20 rokov sa nič 
pozitívne neudialo.
Predovšetkým si treba uvedomiť, že za 
všetkým nestojí jeden človek ale všetci 
– a tým myslím my všetci , vrátane 
terajších poslancov aj  vrátane ponie-
ktorých kandidátov ... ktorí sa vyjadrujú 
tak, akoby len oni  vedeli vyriešiť: do-
pravu , parkovanie , nespratnú mládež 
či 
medziľudské vzťahy alebo bezpečnosť 
... 
 Kde boli a čo urobili ?
 S poriadkom, mládežou, bezpeč-
nosťou, oceňovaním,  parkovaním  ...
Zdvihli zo zeme jediný papier, napo-
menuli na zastávkach fajčiarov, upratali 
okolo svojho domu , pozbierali odpad 
okolo kontajnerov, starali sa o zeleň,  
napomenuli psíčkára so psom bez 
vodidla a náhubku, napomenuli 
mládežníkov (ktorými aj poniektorí 
nedávno boli) ako sa majú správať?  
Že sa patrí pozdraviť, poprosiť, 
poďakovať, dať prednosť starším, 
nehulákať, nevyjadrovať sa vulgárne, 
neničiť spoločný ani žiadny 
majetok,nelámať stromy, kríky, neničiť 
detské ihriská ...nevodiť psov, kam ne-
treba, zbierať po nich ... , nerušiť nočný 
kľud , nerobiť okolo seba neporiadok 
.... 

 V detstve všetko začína ... a akú 
mládež si vychovajú tí, ktorí píšu  že 
majú deti  a chcú z nich mať „ pyšných 
občanov „ , taká mládež bude naďalej 
podľa vzoru rodičov a spoločnosti 
fungovať aj v dospelosti ... Dieťa urobí 
len to, čo mu dospelý povolí , nikdy nie 
to, čo mu prikáže ... A prostredie vycho-
váva ! (okrem rodičov a školy, samozrej- 
me ... )
 Odbočila som ... vrátim sa 
k bezpečnosti ... Ako môže niekto – 
ktokoľvek – zabrániť  streľbe na ulici? 
Ako môže vedieť, čo sa komu deje 
v hlave? Ako môže vedieť, čo a prečo 
bolo/ býva príčinou takéhoto skrato-
vého konania?
 Toto sa nevyrieši predvolebnými 
rečami , sľubmi, letákmi, ohováraním ... 
Žiaden starosta, prednosta, kontrolór, 
poslanec , ani žiadna komisia nevyrieši 
psychický problém človeka... tak nech 
nás nikto nepresviedča  o opaku  
...(a stavia si na tom predvolebnú 
kampaň)
Treba sa zamyslieť, pripomenúť si DNV, 
ako vyzerala pred 20. rokmi, čo tu bolo 
a hlavne nebolo – obchody, služby 
školy, škôlky.. my, čo sme sa sem v tej 
dobe nasťahovali, vieme o tom svoje ... 
a vieme, aspoň zhruba,  čo všetko sa 
tu chystá ...
 Devínska sa rozrástla – a chýbajú 
parkovacie miesta ... parkovací dom 
nebol niekomu po chuti 
A parkovacie miesta zas zaberú dáku 
zeleň ... zaujímavé – teraz sa už zas 
pretriasa parkovací dom ... a čo sa 
zelene týka , musíme si vybrať , či 
budeme trpieť parkovanie kade tade, 
alebo upravíme plochy tak, aby sa 
dalo parkovať a nespratníkov budeme 
pokutovať a z pokút financovať 
napríklad polievanie stromov v letných 
horúčavách či výsadbu kríkov či obn-
ovu trávnikov ... 
 A ešte niečo – nežijú tu iba potom-
kovia Chorvátov, nepracujú iba oni 
a ani nereprezentujú 
DNV iba oni ... Prečo raz neoceniť 
napríklad mažoretky ? 
 Všetko chce reálne rozmýšľanie, 

„Vykričaná štvrť ? “

používanie  logiky, využívanie eko-
nomiky ... žiadne, s odpustením 
veľkohubé riešenie nie je skutočným  
riešením ... je nás tu cca 22.000 
obyvateľov (odrazu), neviem, koľko 
z toho je voličov ... ale viem, že kan-
didátov je pekný počet ...

Miesto rečí nech hovoria činy ... tak sa 
všetci pričiňme ... ak naozaj nechceme 
byť takou štvrťou , akou sme boli 
označení ... 
P. S. Mňa osobne toto označenie ura-
zilo ... Ak autor tohto názvu nevie, čo to 
znamená, nech si otvorí slovník.        JS

... asi sme schizofrenici už všetci, aspoň 
si to myslia o nás naši poslanci, lepšie 
povedané , boli by radi keby sme nimi 
boli. Máte pravdu pán Žatko s tými dvo-
ma svetmi v Devínskej, ale či pán po-
slanec Rajkovič  nepatrí do toho prvé-
ho, kvázi usmiateho nepoškvrneného? 
Či pán Rajkovič nepatrí medzi tých, 
ktorí sú zodpovední za ten  ušmudľaný, 
bezzubý svet ? Nepatrí síce  k po-
slancom tých dvoch klubov, ktoré ste 
vymenovali v poslednom Devexe, ale 
pokiaľ mi pamäť siaha patrí medzi tých, 
ktorí rozhodujú o Devínskej už tretie 
volebné obdobie, dokonca s pokusmi 
o post starostu.  Máte pocit, že on 
nie je ten, ktorý má na výsledky svojej 
práce asi  „iný názor“?  Kde bol pán 
Rajkovič a všetci ostatní zastupcovia 
jeho klubu, o ktorom taktne mlčíte, keď 
sa rozhodovalo o devastácii Istrijskej 
ulice, inak sa totiž tá „ružová opacha 
s plechovou strechou“ ani nazvať nedá. 
Či tí poslanci z nemenovaného klubu 
sa nezúčastňovali zasadnutí  Miest-
neho zastupiteľstva,  keď sa rozhodo-
valo o zbúraní oplotenia okolo školy na 
ulici I. Bukovčana, vraj kvôli výstavbe 
kruhového objazdu, ktorý ale našťastie 
nikdy neuzrie svetlo sveta. Á pro po, 
vrátia sa vynaložené prostriedky do 
mestskej pokladne? Túto odpoveď 
možno  hľadať  tiež u ďalšieho, resp. 
ďalšej kandidátky na post starostu.  Kde 

boli tí „ostatní poslanci“, keď sa rozho-
dovalo o odmenách starostu, zástupcu 
atď. až po predsedov komisií a ich sa-
motných - poslancov. Nemali skutočne 
pocit, že tie odmeny sú „proti Bohu“.  
Všetci voliči si vedia určite predstaviť, 
ako zmysluplne by sa vynaložené 
prostriedky dali využiť napríklad na tie 
„nové šaty“ pre našu smutnú Devínsku.
 Čo už len dodať, škoda pán Žatko, 
že ten pán poslanec, o ktorom ste 
písali, napriek tomu, že patril medzi 
tých deviatich nemenovaných, ktorí 
nemali rozhodujúce slovo, si netrúfol 
predstúpiť pred svojich voličov tvárou 
v tvár skôr, a to nielen s jeho víziami 
a predstavami, ale s ich  konkrétnou re-
alizáciou. My, voliči, by sme ho vtedy 
určite podporili.  Dnes je už aj preňho 
veľmi neskoro. Žiaden poslanec, zo 
žiadneho klubu terajšieho miestneho 
zastupiteľstva nemá už dnes právo 
rozprávať nám o svojich víziách.  
 Preto je nepochybne „na ťahu“, 
dámy a páni poslanci, v Devínskej 
Novej Vsi radikálna zmena. Som 
presvedčený, že tieto voľby o nej roz-
hodnú . Som presvedčený, že nás už 
klamali dosť všetci a že sa už nedáme. 
Chceme krásnu, usmiatu Devínsku, 
preto podporíme tých, ktorí nie sú 
a doposiaľ neboli na žiadnych posla-
neckých listinách. Možnosti máme, len 
sa treba zamyslieť.                          MC

    K slovám Novovešťanov

Ústretovosť bez komentára...



DEVEX 6 

Kto sa sám honosí, 
v hlave mnoho nenosí.

Slovenské príslovie

Nekonečná malosť má 
nekonečnú pýchu.

Voltaire

Cynických ľudí 
poznáme podľa toho, 
že sa zvrchu 
dívajú na ľudí, 
ktorí stoja vysoko 
nad nimi.

Sartre

Len malí ľudia 
sa boja o prestíž, 
veľkí ju majú.

K. Čapek

 Na ostatnom zasadaní Miest-
neho zastupiteľstva v rámci disku-
sie, sme boli svedkami zaujímavých 
názorov poslancov. Zaujali ma dva 
problémy z diskusie. 
 Možno, to netreba nazývať 
problémami, výstižnejšie je hádam 
prehadzovanie horúcich zemiakov  
alebo predvolebná kortešačka.
Jedným horúcim zemiakom bola  
Istrijská ulica resp. „ bradavice 
na Istrijskej“ alebo aj vyhryzená 
zubná protéza ako to nazval pred 
časom ktosi iný.  
 Pán poslanec Judr. Šimkovič 
presvedčoval prítomných o tom, že 
za vydané stavebné povolenie na 
Istrijskej ulici,  nie sú zodpovední 
poslanci, ale prenesený výkon 
štátnej správy, teda pán starosta 
Ing. Mráz.  S tým, možno súhlasiť 
ale.. 
 Ďalší namietali, že odpredaj 
pozemkov na Istrijskej ulici pre 
firmu Kopos schválilo zastupiteľstvo 
v predchádzajúcom volebnom ob-
dobí, veď oni za to nemôžu. To je 
tiež pravda, ale....  
 Poviem prečo ale... 

Zastupiteľstvo v predchádzajúcom 
volebnom období , vypísalo súťaž 
na odpredaj pozemkov na Istriskej,  
a vo výberovom konaní za víťaza 
vybralo firmu Kopos. Následne 
schvaľovalo návrh kúpnopredajnej 
zmluvy, v ktorej zaviazalo víťaza 
súťaže , dodržať pri realizácii 

stavieb schválený generel Istrijskej. 
V prípade nedodržania, hlavne 
tejto podmienky, boli zmluvne za-
viazaný navrátiť pozemky spätným 
odpredaním  našej  MČ. Návrh 
kúpnopredajnej zmluvy bol po-
tvrdený platným uznesením Miest-
neho zastupiteľstva. Starosta Ing. 
Mráz toto uznesenie nevetoval, 
čiže stalo sa záväzným i pre pána 

starostu, i pre poslancov .
 Kúpna zmluva , ktorú podpísal 
pán starosta, však nebola identická 
s kúpnou zmluvou , ktorú schválilo 
vtedajšie zastupiteľstvo. Výsledok?  
Prehadzovanie horúcich zemiakov. 
Treba povedať i to, že proti tejto 
výstavbe bola podaná  petícia 

občanov, prerokováv-
ala sa  na verejnom 
zhromaždení občanov, 
na ktorom občania 
veľkou prevahou vy-
jadrili svoj nesúhlas s 
výstavbou.
 
Žiaľ  terajší poslanci 
sa na zhromaždeniach 
tvárili,  ako keby, že 
čo občania od nich 

chcú. No a samozrejme na otázky 
odpovedali, od veci a  nie o tom , 
čo trápi občanov.
 Ďalším horúcim zemiakom 
bol  problém futbalového ihriska. 
Poslanci, prerokovávali návrhy 
riešenia futbalových šatní. Nech-
cem rozoberať návrhy, ktorý bol 
lepší alebo ktorý horší.  Podstatu 

diskusie vidím niekde inde. V pod-
state, už v skončenom terajšom 
volebnom období, zrazu páni po-
slanci prišli na to, že kabíny alebo 
šatne  na futbalovom ihrisku sú 
v dezolátnom stave a nedajú sa ani 
prevádzkovať. Pýtam sa ako to , že 
to nevedeli pred mesiacom, rokom 
alebo už na začiatku volebného 
obdobia? Na zabezpečovanie 
prevádzky schopnosti  športových 
ihrísk , je predsa zriadená, s.r.o. 
DNV SPORT,  ktorej konateľom 
je poslanec pán JUDr. Baňas, 
poslanec pán JUDr. Šimkovič je 
predsedom dozornej rady, niektorí  
poslanci sú členovia tejto rady.
 Čo títo páni robili doteraz,  
prečo  nezabezpečovali doteraz 
údržbu týchto zariadení? Alebo ide 
o predvolebnú kortešačku? Zdá sa 
mi, že áno. 
 To hádam na dnes stačí. Chcel 
by som uveriť, že po týchto voľbách 
sa už začne v našej Devínskej  
pracovať konečne, v prospech 
všetkých našich občanov.  

Ing. Ebringer Peter

 Vážení spoluobčania, s blí-
žiacimi komunálnymi voľbami sa 
prejavujú aktivity nových kandidá-
tov na poslanecké a starostovské 
kreslo v MČ DNV. Po odsledovaní 
zasadania MZ MČ DNV dňa 19. 
10. 2010 som dospel k nasle-
dovnému záveru.

Videli sme, vypočuli sme si... 

ARCHI-VOLEBNÝ ZÁKON
Počet diskusných a technických pripomienok na zasadaní MZ 
MČ DNV je priamo úmerný blížiacemu sa termínu komunálnych 
volieb, (poslanci nebývajúci v MČ DNV).

 Vážení poslanci MČ DNV, 
slušnosť vo vašich radoch je 
zarážajúca. Pýtam sa vás, ak 
ste slušní, vysvetlite mi, ako je to 
možné, že sa necháte manipulovať 
niektorými poslancami, ktorí aj ak 
nemajú slovo vám vstupujú neslušne 
do vašich pracovných vstupov 
k predkladaným materiálom. Je 
vám to jedno, ak niekto dehones-
tuje vašu prácu??? Neslušne vám 
vstupuje do vášho príspevku??? 
Pýtam sa vás nemáte svoj vlastný 
názor???
 Ak nie, tak potom bude lepšie 
ak skončíte!!! Je zaujímavé, že 
aktivity niektorých poslancov 
„nebývajúcich v Devínskej Novej 
Vsi“ sa neupriamujú na odstráne-
nie problémov, s riešením ktorých 
sľubovali pred štyrmi rokmi ich 
nápravu: dostavbu „Areálu VPS“, 

ktorý MČ DNV kúpila za čiastku 
cca 29 mil. Sk – doteraz sa na 
jej dokončení preinvestovalo pár 
tisíc EUR a jeho stav v 10/2010 
je katastrofálny a dokončenie je 
v nedohľadne, horúce „GUDRO-
NY“ (viďme ekologickú katastrofu v 
Maďarsku) a ja sa pýtam poslanca 
za životné prostredie, viem, že sle-
dovaním likvidácie Gudronov bola 
MZ MČ DNV poverená komisia.
 Koľko krát predmetná komisia 
zasadala a s akými výstupmi????? 
Keď nebývate v DNV tak sa tento 
problém vás netýka??? a Gudrony 
nech sa vyvážajú okolo vášho 
domu kde nebývate???
V akej rovine sa nachádza 
kompostáreň v MČ DNV?
A na záver: týmto dvom ne-
menovaným poslancom ukrutne 
záleží na tom, aby všetci (dvaja 
kandidáti) mali rovnaký priestor 
na vylepovacích tabuliach a do-
konca prečo by sme sa na tomto 
nemali podieľať my občania  
a doporučme, aby kandidatúra 
týchto poslancov v úvodzovkách 

bola bezodplatne uverejnená na 
web stránke MČ DNV.
 A ešte slovo k tomu „ plátku „ 
pani poslanci verím, že sa vám teraz 
pred voľbami zle číta to, čo vám 
pripravuje v úvodzovkách „ZLÝ 
ŠAŠO“. Rád by som bol, keby ste 
občanom MČ DNV povedali aj to, 
koľko stálo daňových poplatníkov 
kúpenie toho „DOBRÉHO ŠAŠA“.
A na záver mám zlý pocit z pripra-
vovanej kampane do komunálnych 
volieb MČ Nezabudnite občania 
„ Keď vtáčka lapajú pekne mu 
spievajú a skutek utek“.
Ne - Teším sa na komunálne voľby 
27. 11. 2010 S pozdravom

Ing. A. Havlík
 občan MČ DNV
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 Nielen v tieto sviatočné dni 
(píšem práve v čase dušičiek) je 
mimoriadnym problémom dopra-
va. Cesty sú preplnené, dopravné 
ťahy takmer nepriechodné. Iste, 
problémy môžu mať aj inde. My 
v Devínskej to cítime najmä pri 
výjazde z úzkej ulice smerom do 
Lamača a Dúbravky, ale aj ďalej 
pri snahe napojiť sa na cestu pred 
krematóriom či už smerom do mes-
ta (cez Lamač) alebo do Stupavy.
 Keď som teraz sledoval výstav-
bu obchodného domu Metro ako 
je dopravne riešené okolie, ako 
rýchlo tam dokázali vybudovať 
dva kruhové objazdy... Rovnako 
vidím riešenie vybudovaním 
kruhového objazdu v T križovatke 
od Dúbravky a Technického skla 

na cestu do Stupavy a DNV, a tiež 
riešenie (o ktorom predpokladám, 
že už v projektoch existuje) na-
pojenia cesty a električkovej trate 
z Dúbravky ponad železničnú trať 
až do... Devínskej. Riešenia týchto 
dopravných uzlov spomalia do-
pravu, ale tým, že bude plynulá, 
bude bezpečnejšia a v konečnom 
dôsledku aj spoľahlivejšia.
 K tomu je potrebné sadnúť 
za rokovací stôl, starostovia Dú-
bravky, Devínskej s primátorom 
Bratislavy a prirodzene musia byť 
na to aj peniaze. Možno sa nájde 
oponent, ktorý sa bude snažiť 
tvrdiť, že veď to už... ale prečo 
o tom nevedia občania? Prečo 
sa nemali možnosť vyjadrovať 
k plánovaným akciám? Podceňuje 

ich niekto, že nedokážu posúdiť, 
či oceniť? Samozrejme, že každá 
ponuka do mestskej časti môže byť 
prínosom a investorov treba vítať. 
Ale prečo tajiť a nezverejňovať. Je 
lepšie riešiť po....po vybudovaní 
a následných frflaniach občanov. 

Kto chce, kompromisy dokáže 
nájsť. Vždy. 
 Ani nie tak na okraj mi prichodí 
na um desaťročie (ak nie viac) 
sľubov cyklolávky do Rakúska. 
Koľko ľudí ju bude využívať, koľko 
prostriedkov stálo všetko čo viedlo 
dodnes k ...ani to neviem nazvať, 
o akej efektivite sa dá hovoriť. 
Viem si však predstaviť, že na- 
miesto lávky by bolo riadne 
mostné spojenie. Osožné pre obe 
strany, pre ľudí na oboch brehoch 
rieky Moravy. Sen? Skôr túžba 
mnohých. O tom však vari neskôr.
 Riešení pre dopravu v Devín-
skej je tiež niekoľko, o tom hádam 
niekedy nabudúce.

Viliam Liedl

Rozhovor s Viliamom Liedlom, ktorého priatelia prehovárajú aby kandidoval na post 

poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v komunálnych voľbách 27. 11. 2010.TAK TO VIDÍM JA

pokračovanie rozhovoru  
s Milanom Jamborom, kan-
didátom na starostu Devín-
skej Novej Vsi

Aké ďalšie plány máte 
s Devínskou?
 Chcem, aby sme uvažovali  
aj v dlhodobejších horizontoch 
a pevne verím, že sa mi podarí 
zrealizovať aj výstavbu kúpaliska 
v našej mestskej časti. Naši starí 
rodičia si pamätajú sľuby o jeho 
vybudovaní v čase, keď sa do 
Devínskej doviezli gudróny. Našim 
rodičom to sľubovali, keď sa stavali 
Bratislavské automobilové závody. 
Zase budem konkrétny a rád by 
som verejnosti predstavil na ob-
rázku ideový zámer výstavby kú-
paliska. Je to len prvý návrh, ktorý 
je situovaný na Mlynskej ulici, ale 
verím, že spoločnými silami sa 
nám podarí kúpalisko v Devínskej 
vybudovať. Netvrdím, že musí byť 
na tomto mieste a musí vyzerať tak-
to. Všetko samozrejme záleží na 
vôli občanov a od možností našej 
mestskej časti. Chcem ubezpečiť 
občanov, že podporím každý 
zmysluplný a kvalitný projekt, ktorý 
zlepší život občanov v Devínskej.

 Iste sa teraz mnohí pýtate, kde 
na to zobrať peniaze. Mnohí si iste 
pamätajú ako som v roku 2008 pro-

testoval proti predraženému náku-
pu areálu bývalej Textilanky za 
viac ako 900 000 EUR, ktorý bol  
v dezolátnom stave. Bohužiaľ 
všetky moje slová sa naplnili  
a teraz nás táto stavba stojí 
ďalšie a ďalšie peniaze na 
rekonštrukciu tohto areálu a prak-
ticky bez výsledku, tento areál je 
stále nevyužívaný. Jeho konečná 
cena bude viac ako 1 500 000 
EUR. Už v čase jeho kúpy som 
navrhoval alternatívne riešenie,  
a to vybudovanie sídla Denovy na 
vlastnom pozemku mestskej časti 
za cca 500 000 EUR. A zostalo 
by nám 1 000 000 EUR, za ktorý 

DOZREL ČAS NA ZMENU sme mohli mať krásne kúpalisko, 
ihriská pre deti, parky, opravené 

chodníky a ďalšie potrebné 
veci. A to nehovorím o podiv-
nom pridelovaní obecných 
bytov, zbytočnom nákupe 
nových áut na Miestny úrad, 
zbytočných architektonick-
ých štúdiách, rozšafnom 
používaní reprefondu staros-
tom (viď moje staršie články 
o DNV, ktoré nájdete na  
www.milanjambor.sk) kde 
naša mestská časť prišla o 
nemalé sumy, ktoré mohli byť 
využité oveľa zmysluplnejšie 
na potrebné veci. 
 
Komunálna politika, to sú pre 

mňa čisté ulice, opravené chod-
níky, zelené parky, detské ihriská, 
spokojní obyvatelia. Verím, že 
toto všetko spolu v nasledujúcich 
rokoch dokážeme. Nebude to 
ľahké, ale odmenou nám bude 
Devínska s novou tvárou, na ktorú 
budeme hrdí. 

Neponúkam prázdne slová  
a falošné sľuby, ale pri-
nášam konkrétne riešenia.

viac informácií nájdete na 
www.milanjambor.sk

Milan Jambor
pokračovanie v ďalšom čísle
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 Nuž, v Devínskej žijem už 9 rokov, 
pracujem tu, pracuje tu moja manželka, 
moje deti tu chodia do škôlky a školy 
a zároveň do detského chorvátskeho 
folklórneho súboru, skrátka túto mestskú 
časť som si zamiloval, ale...
 Už po niekoľkých mesiacoch po 
mojom prvom stretnutí s DNV ma zau-
jalo viacero pálčivých tém. Tak napr. 
začnem len tým, že vijdem z vchodu 
nášho paneláku a už nastáva pro-
blém, dieťa, naposledy stúpilo do 
psieho výkalu. Pýtam sa prečo? Je to 
arogantnosť, psíčkarov? Nedostatok 
výbehov pre psov? Pokračujem ďalej 
a zisťujem, že moje dieťa sa v podstate 
nemá kde vybehať, lebo problém viď. 
vyššie a po príchode na ihrisko dochád-
za ku sklamaniu, keď ja ako rodič mu 
nedovolím hrať sa v pieskovisku, ktoré 
nie je oplotené, a  zase je tu problém 
výkalov.
Riešenie z mojej strany by bolo nasle-
dovné:
 Oplotenie ihrísk a oplotenie 
výbehov pre psov (iba tu budú môcť 
vykonávať svoje potreby), kde môžu 
voľne behať a konať svoje potreby. 
Jednoducho ihrisko bude patriť deťom 
a výbehy psom. Žiaľ momentálna si-
tuácia je každému známa, skrátka kam 

sa pohnem, tam hrozí riziko, že budem 
musieť sebe či deťom čistiť topánky, a ... 
robota to určite nie je príjemná. 
 Toto však nie je jediný, problém, 
ktorý ma trápi, ktorý sa nerieši, až na 
to, že platíme aj z tvojich daní firme, 
aby to vysávala. Ďalší nedostatok, ktorý 

vnímam ako mladý rodič, je nedostatok 
kvalitných a oplotených ihrísk. Tu ako 
budúci možný poslanec MZ sa budem 
maximálne snažiť o riešenie tohto prob-
lému.
 Čo som ďalej, ako mladý rodič, 
využil hneď v počiatkoch, a samozre-

jme aj moje deti, bolo materské cen-
trum Bublinka, ktoré vďaka mnohým 
obetavým mamičkám, ale aj oteckom, 
no hlavne zakladajúcej členke mamičke 

Marcelke Kramplovej vzniklo. A práve 
sa dozvedám, že po piatich rokoch 
úspešného fungovania hrozí zánik. Že 
chýbajú financie, (tie chýbali stále), ale 
zvládli to. To by nebol až taký problém, 
problém však je, že vzhľadom na silný 
demografický vývin v DNV budú musieť 

opustiť priestory škôlky na J. Smreka, 
aby uvoľnili triedu pre nové detičky. Na 
tomto mieste vôbec nechcem obviňovať 
skvelú pani riaditeľku v tejto škôlke, ale 
samosprávu, ktorá nepodáva pomocnú 
ruku pri hľadaní nových priestorov.
 Ďalej sa pýtam, kam sa naša 
školská mládež sústreďuje po skončení 
školy? Nezišla by sa im napr. klubovňa, 
kde by sa mohli stretávať v rôznych 
krúžkoch, zahrať si ping-pong, či stolný 

futbal? Nedala by sa využiť na tieto 
priestory stará ZŠ na Charkovského 1, 
poprípade staré kino Devín?
 A pomaly sa dostávam ku 

najpálčivejšej téme a to k chýbajúcej 
centrálnej zóne, teda  námestiu 
v DNV. Už aj menšie mestské časti ako 
napr. Záhorská Bystrica  nás predbe-
hli. Prečo, keď niektorí poslanci, môžu 
osláviť dvadsaťročnicu svojho pôsobe-
nia a pán starosta podobne, prečo sa 

za taký dlhý čas stále pozeráme na 
panely, bordel a „čučárov“ pri Terne?
V tomto smere budem každého nové-
ho poslanca a nového starostu plne 
podporovať, pretože táto téma je, a 
nielen pre mňa prioritná. Nerozumiem 
tomu, že človek, dlhé roky pôsobiaci 
ako poslanec nášho zastupiteľstva, to 
má teraz ako cieľ v kandidátke na sta-
rostu. Hmm?

 Písal by som ďalej, lebo veci ako 
park, kde si môžem len tak vystrieť deku 
a prečítať knihu alebo urobiť piknik, 
chýbajúce športoviská a podobne sú 
tiež horúce témy, no toľko priestoru 
nemám. Nedá mi ešte nepoukázať na 
dlhoročný problém, ktorý sa pravidelne 
každé štyri roky opakuje, a to nedosta-
tok parkovacích plôch. V tejto dobe sa 
tu objavujú rôzne návrhy, no napr. par-
kovací dom pri takom rozpočte je určite 
nereálny. Ja som za viacpodlažné 
parkovacie plochy, ale inou formou. 
Za hranicami sa to dosť často využíva, 
dokonca prvú lastovičku som postrehol 
už aj v BA. Je to oveľa jednoduchšie 
a menej náročné riešenie ako par-
kovací dom s oknami a strechou. De-
taily prezradím neskôr. Jedno si však 
treba uvedomiť, že nemožno mať 
parkovisko blízko od svojho paneláku 
a zároveň nemať ho pod oknami. DNV 
je žiaľ podobne ako samotná Bratisla-
va dosť zle situovaná, t.j. z jednej strany 
sme ohraničení traťou, z druhej strany 
CHKO (Devínska Kobyla, Sandberg, 
povodím Moravy a zástavbou rodin-
ných domov. Preto v rámci sídliska 
máme jednotlivé možnosti zaintegrova-
nia parkovacích viacpodlažných státi 
dosť oklieštené. V tomto smere je nutné 
nájsť optimálne riešenie pre spokojnosť 
majiteľov áut a zároveň obyvateľov 
panelových obytných domov.
 Je veľa tém, ktoré sú otvorené, 
respektíve sa ešte ani nezačali riešiť, 
preto nezabudni, že 27. novembra 
môžeš aj ty svojim hlasom dať podnet 
ku zmene. Preto príď, podpor zmenu. Aj 
tvoj hlas má váhu. 

Miloš Surový
a kandidujem na post poslanca 

ako nezávislý kandidát

Prečo sa mladý človek s dvoma deťmi rozhodne kandidovať na post 
poslanca v miestnom zastupiteľstve mestskej časti DNV?

Pre zmenu k lepšiemu

Sociálny pokrok 
bez mravného pokroku 
je barbarstvo, 
mravný pokrok bez 
sociálneho 
pokroku je lož.

Chesterton



DEVEX 9

 Takto znie slogan, ktorým sa dajú 
spochybniť všetky predvolebné, na                  
akejkoľvek úrovni, sľuby kandidátov na 
poslancov. Chceme  zmenu, Všetko  
inak, Všetkých nových. To sú zámery 

teraz nezúčastnených, ale tých , ktorí  
chcú byť do budúcna pri tom. Proti 
tomu nenamietam, len jednu poznámku 
– 
 ako to bude do budúcna ,keď už 
teraz sa paušalizuje, zovšeobecňuje. 
So
 špinavou vodou  vylievať  z  vaničky 
aj dieťa - podľa rozumu a skúseností
 predošlých generácii – nie je do-
bré. Kritika,  musí byť adresná a
 konštruktívna, inak to zaváňa popu-
lizmom, na súčasný spôsob vedenia 
a správy obce je oprávnená , lebo 
súčasný stav je neúnosný. Ak po kritike 
nieje daná vízia a spôsob riešenia, 

 Blížia sa komunálne voľby 
a v Devínskej Novej Vsi sa o nich stále 
viac a viac hovorí. Kandidátov na sta-
rostu aj poslancov je požehnane, výber 
je pestrý. Ponúkajú sa nám doživotní 
funkcionári ale aj nové tváre. Ponúkajú 
sa nám chrobáky Truhlíci, čo všetko ve-
dia najlepšie, chameleóny, 
ktorým sa podarilo 
napriek rokom pôsobenia 
v zastupiteľstve zostať úplne 
neviditeľnými a aj nové 
kométy, ktoré pár týždňov 
pred voľbami žiaria silnejšie 
ako hviezdy a po voľbách 
rýchlo  zhasnú a budú 
blúdiť vesmírom ako mŕtve 
chladné kamene.

 V jesennom vzduchu 
v Devínskej Novej Vsi cítiť 
prichádzajúcu zmenu. 
V poslaneckých kreslách 
zasadne pravdepodobne 
viacero nových tvárí, zmena 
nastane dokonca možno aj 
v tom kresle najvyššom. Je to 
dobré, alebo zlé? 

 Samospráva Devínskej 
Novej Vsi sa zmieta v kríze. Začínajú to 
už chápať dokonca aj jej pôvodcovia. 
Aký je však liek na túto krízu? Vyriešia 
všetky problémy šibnutím čarovného 
prútika nové tváre? Nie nevyriešia. 
Nové tváre sú dôležité, ale ešte 
dôležitejší je nový prístup. Spomínam si 

na situáciu spred štyroch rokov. V pred-
volebných číslach Devexu sa vtedy 
veľmi angažoval neznámy sympatický 
mladý muž. Ponúkal novú víziu, ponúkal 
novú energiu, ponúkal riešenia prob-
lémov, ktoré trápili nás všetkých. Ľudia 
boli nadšení a uverili mu. Neznámy 

sympatický mladý muž sa stal poslan-
com a dokonca členom miestnej rady. 
Odvtedy sa po ňom zľahla zem a ja 
netuším ako sa mu jeho predsavzatia 
podarilo splniť a čo urobil pre Devínsku 
Novú Ves a jej občanov.

 Nové tváre ešte nie sú zárukou 

zmeny k lepšiemu. Dôležitejší ako nové 
tváre je nový prístup. Za úplne prvo-
radé považujem otvoriť samosprávu 
občanom. Čo si pod tým predstavujem? 
Predstavujem si pred tým to, čo by malo 
byť podľa mňa úplne samozrejmé. Sta-
rosta, poslanci a pracovníci miestneho 

úradu by mali slúžiť občanom a nie 
naopak. Čo to znamená? Znamená to, 
že na miestnom úrade by mali pracovať 
tí najlepší a nie najlojálnejší. Znamená 
to, že miestny úrad by mal byť nemoc-
nicou, kde sa liečia boľačky občanov 
a nie trestnicou, kde sa trestajú tí, ktorí 
sa tam odvážia prísť. Znamená to, že 

ak občan nie je spokojný s prístupom 
úradníkov, zastane sa ho jeho po-
slanec alebo starosta. Znamená to, že 
rozhodnutia vrchnosti sa robia verejne 
a nie pod pokrievkou. Znamená to, 
že by mali byť zverejnené hlasovania 
každého poslanca. Znamená to, že 

obstarávať by sa malo elek-
tronickými dražbami a nie 
po kamarátskej linke. Zna-
mená to, že obecné peni-
aze by sa mali míňať na to, 
čo občania potrebujú a nie 
na nezmysly. Znamená to, 
že starosta a poslanci by 
mali mať odvahu pravidelne 
aspoň raz za rok usporiadať 
verejné zhromaždenie 
a prediskutovať tam s nimi 
problémy, ktoré ich trá-
pia. Znamená to, že sta-
rosta a poslanci by sa mali 
zaujímať o svojich voličov 
neustále, nie iba pár 
týždňov pred voľbami.

 
Samospráva Devínskej 
Novej Vsi sa zmieta v kríze. 
Každý z nás sa môže 

pričiniť o to, aby sa tá kríza prekonala. 
Riešenia nám ponúka 6 kandidátov na 
starostov a 68 kandidátov na poslan-
cov. Treba vybrať to správne riešenie 
a tie správne osoby.

Ján Žatko

potom to prináša len nadávanie na 
všetkých a  všetko -   to je skepsa. Sú 
kandidáti, ktorí predkladajú akoby 
nové riešenia – stačí si pozrieť dátu-
movo staršie projekty – ale tie tu pred-
kladal už niekto iný, len nebola vôla ich 
realizovať. Ak to nepriznáme pôvod-
nému navrhovateľovi, hovorí sa tomu 
po novom plagiátorstvo, po starom 
krádež. Či už je to v oblasti športu , 
kultúry, ochrany prírody, investícii alebo 
aj iných. Som rád , že voliči - občania 
našej Devínskej – majú dobrú pamäť. 
Ak ich chce niekto podceňovať ...? 
   Média majú v našej dobe  určitú 
silu vytvárať "obecne platnú" verejnú 

mienku, ale len vtedy ak same dodržujú 
etické - či morálne pravidlá. Ak nie, 
stávajú sa z nich  tzv. plátky s rôznymi 
prívlastkami. Ako bolo poznamenané 
v jednom z minulých článkov, najlepší 
je osobný kontakt, pri ktorom sa  môžu 
otázky hneď vyjasniť. Toto sa mi potvr-
dilo na stretnutiach či už v kine Devín 
alebo v Istra Centre. A to je moja ponu-
ka - osobný kontakt a aktuálne riešenie 
problémov.
Tento príspevok chcem ukončiť dvomi 
sloganmi Winstona Churchilla: Ak poli-
tik sľúbi 100% a splní 50%, preňho je 
to splnenie na 100%. Výrok , ktorý je 
možno pravdivý , ale nie je môj štýl. 
Plne sa stotožňujem s jeho druhým výro-
kom: "Môžem vám sľúbiť pot a slzy" - 
nie vaše, ale moje pre našu Devínsku. 
Viac na osobných stretnutiach.

Ing. Peter Rajkovič

Čo vám ja sľúbim, 
to vám nikto nemôže dať. 

Nové tváre sú potrebné,  
ešte potrebnejší je však nový prístup



DEVEX 10

 V ostatnom čase sa „roztrhlo vrece“ 
s informáciami o tom, ako predstavite-
lia miest a obcí nakladali s obecnými 
bytmi.
U nás v Devínskej sme toho, žiaľ, tiež 
nie dobrým príkladom.
 Uznesením nášho miestneho 
zastupiteľstva č. 268/12/2003 boli 
schválené „Zásady hospodárenia 
s majetkom Hl. mesta SR Bratislavy 
zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves a s ma-
jetkom vlastným“ (ďalej zásady ho-
spodárenia s majetkom), ktoré nado-
budli účinnosť od 1.1.2004.

 Na základe uznesenia č. 
52/5/2009 uložilo naše miestne 
zastupiteľstvo (ďalej MZ) hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu prenaja-
tých a predaných bytov od 1.1.2004 
so zameraním na spôsob prenájmu 
a predaja vrátane inventúrnych stavov 
ku koncu príslušného roka.
Táto správa bola prerokovaná 
na zasadnutí nášho miestneho 
zastupiteľstva dňa 24.11.2009 
pod bodom č. 14. Z tejto správy 
okrem iného vyplýva:

PRENAJATÉ BYTY:
Rok 2004:
Boli uzavreté 2 zmluvy o nájme obec-
ných bytov.
Nájom jedného bytu nebol schválený 
miestnym zastupiteľstvom!
Tento byt bol následne uznesením MZ 
nájomníkovi predaný. 
Rok 2005:
Boli uzavreté 3 zmluvy o nájme obec-
ných bytov.

Nájmy dvoch bytov neboli schválené 
miestnym zastupiteľstvom!
Jeden z nich bol následne uznesením 
MZ nájomníkovi predaný.
Rok 2006:
Boli uzavreté 3 zmluvy o nájme obec-
ných bytov.
Nájmy týchto troch bytov neboli  
schválené miestnym zastupiteľstvom!
Dva byty boli následne uznesením MZ 
nájomníkovi predané.

Rok 2007:
Bola uzavretá 1 zmluva o nájme obec-
ného bytu.
Nájom tohoto bytu nebol schválený mies- 
tnym zastupiteľstvom!
Rok 2008:
Boli uzavreté 3 zmluvy o nájme obec-
ných bytov.
Nájmy týchto troch bytov neboli  
schválené miestnym zastupiteľstvom!
Dva byty boli následne uznesením MZ 

nájomníkovi predané.

 Keďže tieto nájmy neboli schválené 
v našom miestnom zastupiteľstve, ako 
sa v tejto správe hlavného kontrolóra 
uvádza, je to rozpor so schválenými 
zásadami hospodárenia s majetkom čl. 
16.

 

Tento článok vymedzuje kompetencie 
pri narábaní s majetkom, ktoré pod-
liehajú shváleniu orgánom samosprávy.
Citujem čl. 16, ods. 1b): Miestne 
zastupiteľstvo po prerokovaní v miest-
nej rade schvaľuje podmienky verejnej 
súťaže na prenájom nehnuteľného 
majetku na dobu dlhšiu ako 10 rokov 
(vrátane bytov), vrátane každého 
predĺženia nad túto dobu.
Citujem čl. 16, ods. 3a): Schváleniu 

miestnej rady vo vzťahu k subjektom 
hospodárenia podlieha prenájom 
nehnuteľného majetku na dobu kratšiu 
ako 10 rokov (vrátane bytov).

Nevadilo toto našim poslancom, že 
tieto byty prenajímal starosta bez ich 
súhlasu?
 Načo máme komisie pri miestnom 
zastupiteľstve (Komisiu sociálnu, by-
tovú a zdravotnú)?
Načo máme webovú stránku Devín-
skej Novej Vsi, kde nájdete v kategórii 
„Bývanie“ informáciu, že „Na stránke 
sa pracuje“ a jednu smernicu z r. 
2001?

 Predpokladám, že byty sme pre-
dali za veľmi nízke „vyhláškové“ 
ceny cca 20.000 Sk (cca 665 EUR). 
Pritom sme ich mohli predať v dražbe 
za podstatne vyššie „trhové“ ceny cca 
2.000 000 Sk (665.000 EUR), čím by 
boli príjmy pre našu mestskú časť pod-
statne vyššie.

Mýlim sa, keď poviem, že 
za uvedené obdobie prena-
jal starosta bez odsúhlasenia 
miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva takmer 10 by-
tov?
Mýlim sa, keď poviem, že naša 
mestská časť mohla mať pre-
dajmi týchto bytov spôsobom 
verejnej dražby v príjmoch za 
uvedené roky o takmer 20 mil. 
Sk (6,65 mil. EUR) viac?

Ing. Igor Forus
registrovaný kandidát 

na poslanca do miestneho 
zastupiteľstva MČ DNV

 Predvolebné sľuby a kritika starej 
politickej garnitúry sa na nás valia 
zo všetkých strán. Nie, že by som sa 
súčasných poslancov chcel zastávať, 
práve naopak, ale mám dojem že ďalšia 
kritika by bola len opakovaním niečoho, 
čo už bolo mnohokrát povedané alebo 
napísané (aj mnou). Dnes sa budem 
zaoberať niečim pozitívnejším a najmä 
konkrétnejším.
 Dňa 9.4.2009 vyšiel môj článok v 
Devexe pod názvom Smetisko menom 
DEVINSKA. Zaoberám sa v ňom prob-
lematikou kontajnerových úložísk na 
sídlisku, ktoré zostávali neohradené, 
čo spôsobovalo dva problémy: 1. Únik 
odpadkov z kontajnerov 2. Niektorí 
drzí ľudia neboli nútení sami si platiť 
odvoz komunálneho odpadu a keďže 
úložiská neboli ohradené a uzamknuté, 

nič im nebránilo vynášať svoj odpad do 
kontajnerov ľuďom, ktorí si za kontajner 
poctivo platili. 
 Nápad ohradzovať kontajnerové 
úložiská nebol pôvodne môj, avšak 
veľmi sa sa mi zapáčil, osvojil som si 
ho a napísal o tomto nápade článok. 
S úsmevom na tvári musím konštatovať, 
že po uverejnení môjho článku naozaj 
začali pribúdať ohradené kontajnerové 
úložiská, čím sa zlepšila čistota sídliska. 
Verte mi, že mám z tejto skutočnosti 
naozaj úprimnú radosť.
 Na druhej strane je stále mnoho 
neohradených kontainerových úložísk. 
Týmto by som chcel správcov bytových 
domov vyzvať, aby obyvateľom daných 
bytových domov tento návrh predostre-
li. V prípade, že  je záujem, ale nevie-
te si rady ako ďalej, budem rád, ak 

ma budete kontaktovať na môj e-mail 
jozef.tittel@gmail.com,  a ja Vám veľmi 
rád poradím. Viem, že tento článok 
sa možno nedostane do rúk všetkým 
ľudom, ktorím by sa mal a preto budem 
do bytových domov, ktorých sa to týka 
roznášať letáky resp. oznámenia o tej-

to možnosti, ktorá pomohla, a verím, že 
ešte pomôže zlepšeniu čistoty nášho 
okolia – Devínskej Novej Vsi.

Jozef Tittel
Kandidát na poslanca 

za koalíciu SDKÚ-DS a SaS

Kontajnerové úložiská na sídlisku

Ako sa nakladalo s bytmi 
u nás v Devínskej?



DEVEX 11

 Budú sa po voľbách rozdávať 
aj „trafiky“? Alebo nastúpi ktosi ob-
jektívny a zohľadní všetky pre a proti 
a až potom rozhodne? Jeden z kan-
didátov sľubuje, že všetko vyhádže 
a... dosadí tam len svojich ľudí 
a rodinu. (?!)

mz

 V tomto predvolebnom ob-
dobí počúvame už niekoľko dní, 
či týždňov o tom, že občania chcú 
zmenu. Ba podaktorí sa odvážia aj 
povedať, že zmenu si predstavujú 
vo výmene starej garnitúry na 
postoch starostu a členov miestneho 
zastupiteľstva – poslancoch. Viacerí 
navrhujú totálnu zmenu, či výmenu, 
vyčítajú tým, ktorí tam sedia osem 
až šestnásť rokov, že mali dosť 
času i priestoru ukázať a dokázať. 
Dokonca niektoré slogany na 
plagátoch pôsobia komicky, keď 
občania tvrdia, že sľubujúci mali 
možností a možností ale... nechceli, 
nedokázali, sklamali. Keď tak ale 
pozerám na kandidátov, uvažujem 
o osobnostiach. Kto chce naozaj 
zmenu, podriadi pre tento 
cieľ, a teda všeobecné blaho 
(nielen svoje), všetko. Vzdá sa 
všetkého pre cieľ. 
 Zalistujte v dejinách. Osob-
nosti a veľkí ľudia nepotrebovali 
výhovorky, aby sa stali veľkými 
a nezabudnuteľnými. Gándhi, Mat-
ka Tereza (príkladov by sme mohli 
povyťahovať) sa vzdali pohodlného 
života... Keď chceli, nehovorili, 
konali. Iba pred niekoľkými rokmi 
(po 1968-tom) sa zriekol pán herec 
Gustáv Valach práce, ktorú mu za 
trest ponúkali po nesúhlase so vstu-
pom vojsk na naše územie, a robil 
istý čas smetiara! Gesto veľavravné, 
ale aké účinné!!!

pat

Slovo majú 
Novoveštania

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

02 - PREDAJ

• Predám starší, málo používaný  
Favorit 135 LS, udržiavaný profe-
sionálom, za 200 Eur. 

Tel: 0949-308 665
•Predám Peugeot 307, 1,4 l, ben-
zín, r. v. 1994. Cena dohodou.

Tel.: 0905 444 815, 
0903 238 356

• Predám klavír zn. Koch & Korselt, 
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena 
dohodou.         Tel. 0907-319 381

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video 
www.anfilm.eu

Tel.: 0949 666 494
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

Tel.: 0907 106 308• 
64 777 430

monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 m², 
možnosť stavať.  

Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová 
okresný manager 
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 
mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

KÚPIM
stavebný pozemok 
alebo rodinný dom

Tel.: 0904 239 227

PONUKA na PREDAJ

Záujemcovia sa môžu pýtať osobne na tel. č.: 64 36 95 90 alebo na 
0905 703 979, 0908 700 684. V prípade vážneho záujmu je možné 
osobné stretnutie vo firme Presskam s.r.o. so sídlom Vápenka č. 4, 
841 07 Bratislava.

typ nehnuteľnosti: 
Skladová (výrobná) hala 
veľkosť pozemku: 1 250,0 m2

zastavaná plocha: 1250,0 m2

priľahlé pozemky: 600 m2

sociálne zariadenie: 50,0 m2

vek nehnuteľnosti: 0
cena: Predaj hala: 450 €/ m2

= 562 500 €
Predaj pozemok: 65 €/ m2

= 39 000 €
Prenájom: 6051 €/m2/
mesiac s priľahlou plochou/ 
+ energie + služby

typ nehnuteľnosti: 
Chaty a rekreačné objekty 
zastavaná plocha: 105 m2

umiestnenie objektu: Centrum obce
kúrenie:  Lokálne - elektrické
elektrina: 400 V
voda: Zdroj pre celý objekt
odpad: Kanalizácia
poloha objektu: V bloku
ulica: Martinské hole
cena: Predaj: 499 900 € bez DPH

typ nehnuteľnosti: 
Kancelárske priestory 
veľkosť pozemku: 800,0 m2

počet poschodí: 2
zastavaná plocha: 180,0 m m2

obytná plocha: 0,0 m2

vek nehnuteľnosti: 0
cena: 
Predaj: 400 000 €
Prenájom: 100 €/m2/rok
+ energie a služby

popis: Skladová (výrobné) hala o ploche 1250 m2, z toho 50 m2 sociálne zariad-
enie, k tomu priľahlá betónová plocha o výmere 600 m2. Hala má hydraulickú nakla-
daciu rampu, el. prípojku na 300 kW, samostatné kúrenie, dva vchody s elektrickou 
rolovacou bránou. Hala je v strede delená priečkou a ďalšou rolovacou bránou. 
Nachádza sa v stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava.

popis: Chata Martinské Hole. Chata sa nachádza v tesnej blízkosti cca. 30 m 
od vleku, je murovaná, dvojpodlažná s podpivničením. Kapacita pre ubytovanie 
cca. 20 ľudí. V dvoch nadzemných podlažiach sa nachádza 9 izieb, kuchyňa, 
spoločenská miestnosť a lyžiareň, v suteréne je spoločenská miestnosť s kuchynkou  
a barom, sauna, posilňovňa, sociáalne zariadenia a sprchy (osobitne muži/ženy). IS 
- elektrina, voda, kanalizácia. Kúrenie je elektrickými konektormi. Možnosť  rozšírenia 
kapacity v podkroví pre spálne detí. Chata sa predáva s kompletným zariadením 
t.j. cena je vrátane zariadenia. Možnosť prevádzkovať ako penzión resp. firemné 
rekreáčne zariadenie s využitím aj mimo zimnej sezóny. Krásne prostredie, okolie 
vhodné na turistiku. Chata sa nachádza v nadm. výške cca. 1 200 m.
Lyžiarske stredisko Martinské hole je vyhľadávané pre dlhú zimnú sezónu 
s prírodným snehom. Skicentrum Martinky má novú šesťsedačku, nové 
zasnežovanie, nové služby, plánovanú kabínkovú lanovku z Martina - viac 
info na www.martinky.com.

popis: Administratívna budova pod Devínskou kobylou, úžitková plocha 2 x 180 m2.
Na prízemí sú 4 kancelárie + recepcia a zasadacia miestnosť + 2x soc. zariadenie 
+ trezorová miestnosť. Na poschodí 8 miestností + 2x WC. Na poschodie je samo-
statný vchod. V budove je alarm. Budova má samostatné kúrenie a nachá-dza sa  
v stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava. Budova bola 
rekonštruovaná v 90 rokoch.



�
� �

Bavia sa dve priateľky. 

- A ako si na tom s tým tvojim? 

- Dobre, už spomenul 

aj manželstvo. 

- Naozaj??? 

- Áno. Povedal, že má 

ženu a dve deti.

•••

Môj dedko zbiera mince, - 

hovorí Miško učiteľke.

- Teda on je numizmatik?

- Nie, žobrák.

•••

A pozdrav doma... ak ťa 

stará pustí k slovu.

•••

- Aký je rozdiel medzi 

lekárom a architektom?

- Lekár svoje zmätky 

ukladá pod zem.

•••

- Pán šéf, môžete mi dať 

zajtra voľno? Manželka 

chce, aby som jej pomohol 

s vianočným upratovaním. 

- Z takého dôvodu vám 

predsa nebudem dávať 

voľno. 

- Ďakujem, vedel som, 

že je na vás spoľahnutie.
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Z policajného
zápisnika

rové vozidlo AUDI A6. Nemeckej 
spoločnosti spôsobil škodu 30-tis. 
Eur.
• V čase od 12. do 22. 10. sa ne-
známy páchateľ vlámal do priesto-
rov závlahovej čerpacej stanice 
v poli za VW a ukradol rôzne el. 
motory a zariadenie vodárne. 
Poškodenej firme spôsobil škodu 
48-tis. Eur.
• V čase 15. až 24. 10. na staveni-
sku Glavica na Eisnerovej sa nezná-
my páchateľ vlámal do montážnej 
bunky a ukradol rôzne náradie v 
hodnote 6 400 Eur.
• V utorok 26. 10. na ulici M. 
Marečka vpustil občan do bytu 
náhodného občana, ktorý mu ukra-
dol hotovosť 2 900 Eur.
OO PZ DNV

• V stredu 20. 10. zadržala hliad-
ka polície DNV na Eisnerovej (za 
Ternom pri cintoríne) osobu, ktorá 
mala u seba striekačku, podľa 
vlastného vyjadrenia, s pervitínom. 
Začalo sa proti nej trestné stíhanie 
za nedovolenú výrobu omamných a 
psychotropných látok, ich držanie a 
obchodovanie s nimi.
• V ten istý deň neznámy páchateľ 
v priestoroch VÚB na Eisnerovej 
ukradol občanovi peňaženku so 
420 Eur.
• O deň neskôr na Opletalovej 
neznámy páchateľ ukradol moto-

FUTBAL
11. kolo  24. 10.
Hrubý Šúr – TK Lok DNV 2 : 1
g: W. Rischr
12. kolo  31. 10.
FK Lok DNV – Kalinkovo 4 : 0
g: W. Rischer, všetky      z

FUTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR 
STAROSTU MČ DNV A  PREDNOSTU ŽST  DNV

V piatok 1. októbra 2010, za slnečného 
jesenného počasia, sa uskutočnil na mini 
futbalovom ihrisku s umelou trávou na 
ZŠ Pavla Horova 16  2. ročník futba-
lového turnaja o „Putovný pohár starostu 
MČ DNV a prednostu Železničnej stan-
ice v DNV.“ 
 Celkovým víťazom futbalového tur-
naja sa  stalo mužstvo domácich zo 
Železničnej stanice (ŽST) DNV, ktoré 
v rozhodujúcom zápase zvíťazilo nad 
mužstvom ZŠ Ivana Bukovčana 3 „A“ 
6 : 3. Na treťom mieste sa umiestnilo 
mužstvo ŽST Bratislava Východ, na 
štvrtom mieste mužstvo ŽST Bratislava 
Petržalka a na piatom mužstvo ZŠ Ivana 

Bukovčana 3 „B“. Najlepším strelcom 
turnaja  sa stal  hráč ŽST Bratislava DNV 
– Peter Faktor a najlepším brankárom 
turnaja sa stal hráč ŽST Bratislava 
Východ – Peter Vajsabel.  

Spracoval: JUDr. František Baňas 
- zástupca starostu MČ DNV

Návraty:
V predminulom čísle DEVEX-u sme riešili 
podnet pani V. L., ktorá upozornila 
na svojvoľné osadenie podomácky 
vyrobeného a už neplatného  
dopravného značenia „vyhradené 
parkovisko“, ktorým si niekto na ulici 
Ivana Bukovčana 18 takýmto cynickým 
spôsobom zjednodušuje parkovanie na 
úkor ostatných. Občianske združenie 
Devínska Inak dňa 11.10.2010 na  
problém upozornilo príslušného správ-
cu komunikácie, ktorým je mestská 

časť Bratislava – DNV, so žiadosťou  
o nápravu a vysvetlenie. Dňa 21.10. 
2010 zaslal Miestny úrad Bratislava 
– DNV občianskemu združeniu Devín-
ska Inak písomnú odpoveď, v ktorej 
označil náš podnet za opodstatnený. 
K chybnému vyznačeniu vodorovného 
dopravného značenia malo prísť údajne 
omylom, keď si pracovníci Denovy zmý-
lili parkovacie miesta na vyznačenie. 
Zároveň prednosta miestneho úradu 
Ing. Rudolf Šeliga prisľúbil zjednať  
nápravu. Ako sme sa však v nedeľu, dňa 
31.10.2010 presvedčili osobne, zatiaľ 
sa na ulici Ivana Bukovčana 18 nez-
menilo vôbec nič. Dúfajme, že predsa  
raz zvíťazí právo a zdravý rozum.

Občianska 
    poradňa:

Zvíťazili železničiari DNV

7. liga A -18. 10. 2010
STK Devínska Nová Ves B – Dunajská Lužná B 9  :  9 
(Novotný 4, Navoj 2, Toplanský 1) 

6. liga - 13. 10. 2010 
Most A – STK Devínska Nová Ves A 6 : 12
(Bilský 4, Arpa 4, Novotný 2, Čabala 2)

7. liga A - 25. 10. 2010
STK Devínska Nová Ves B – Pezinok G 4  :  14 
(Novotný 4) 

7. liga B - 20. 10. 2010 
Pezinok – STK Devínska Nová Ves C 2 : 16
(Moravec 4, Ferenčik 3, Baus 3, Šandor 3, Arpa 1)

STOLNÝ TENIS


