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V čísle:

 Najintenzívnejšie i najcit-
livejšie vníma občan ten kú-
sok priestoru kde býva. Už 
o dve ulice ďalej čo sa deje ho 
zaujíma menej. Až keď pocíti 
že...poštový úrad sa mu vz- 
dialil a musí aj pred okien-
kom stáť o nejakú štvrť hodinu 
dlhšie, nemá kde zaparkovať 
pretože pribudol ďalší dom 
bez dostatočného počtu parko-
vacích miest, do práce i do-
mov z mesta cestuje dlhšie 
a komplikovanejšie, pred ok-
nami sa chystá výstavba...ho 
začne zaujímať aj širšie okolie, 
občas aj celé teritórium obce. 
Hoci... 
 O každom zámere, o každom 
uznesení miestnej samosprávy 
by mal byť s dostatočným 
predstihom a spoľahlivo infor-
movaný. Ba aj o jeho názor 
a vyjadrenie by mali nami 
zvolení zástupcovia usilovať. 
Veď súdny občan očakáva, že 
všetky zámery, ktoré mestská 
časť hodlá realizovať budú 
v prospech všetkých občanov 
tejto našej obce. 
 Nepredpokladá, že najskôr 
zahustíme ulice novými doma-
mi, novými občanmi a potom...
budeme riešiť parkovanie, do-
pravu, infraštruktúru, ako sa 
tomu zvykne vravieť. Verejné 
zhromaždenia občanov, kde sa 
dozvedali o zámeroch a mohli 
rozdiskutovať so svojimi pos-
lancami o problémovh ( svojich 
i obce) vyšli akosi z módy. Aké 
možnosti teda občania majú 
byť v obraze, mať možnosti 
reagovať včas?  Vydavateľ
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  Výberové konania na viacero 
miest vedúcich útvarov vypísala 
MČ DNV v týchto dňoch. Bližšie 
informácie nájdu záujemcovia na 
webovej stránke MČ DNV:
www.devinska.sk

  Spoločnosti  TELEMONT, 
a.s. realizuje rozsiahlu rozko-
pávku na sídliskách Kostolné, 
Podhorské a Stred.
Ide o pokládku telekomunikač-
nej optickej siete v DNV.
Práce budú vykonávané pos- 
tupne v 4 etapách v priebehu 
augusta a septembra 2008.

  Mestská časť Bratislava De- 
vínska Nová Ves vyhlasuje ar-
chitektonickú súťaž na návrh 
parku Ruda Slobodu v DNV na 
križovatke ulíc Slovinec a Pod-
horská parc.č. 2082, k.ú. Devín-
ska Nová Ves (vrátane novej 
sochy Ruda Slobodu) s udelením 
ceny starostu vo výške 5000,- 
Sk za víťazný návrh. Ohliadku 
terénu je možné vykonať priamo, 
bez našej účasti, príp. po kontak-
tovaní sa s Ing.Florekovou - 
tel.: 0915 746 331
email: 
ovzp.mudv@stonline.sk

KRÁTKE SPRÁVY

(Pokračovanie na 4. strane)

a  Devínskonovoveský  Expres  v  súlade 
so Zákonom 211/2000 má záujem in-
formácie občanom sprostredkovať.

OTÁZKY PRE: 
architekta MČ DNV Ing. M. Beláčka

O aktivitách výstavby a rozvoja Devín-
skej  veľmi  sporadicky  informujeme  aj 
na stránkach Devexu. Často sa o aktivi-
tách z tejto oblasti dozvedáme z iných 
zdrojov  a  občania  sa  pýtajú,  prečo 
nedostávajú  informácie  na  „domácom 
ihrisku“ a z pravého zdroja. Keďže má-
me  záujem  o  pravidelné  informácie, 
prosíme o pravidelné informácie z váš-
ho pracoviska. Bude to v prospech obča- 
nov i MČ DNV. 
  V akom štádiu sú rozostavané ob- 
jekty v DNV, kedy občania môžu 
očakávať úžitok z nich ?
  Môžete informovať o pripravo-
vaných aktivitách v oblasti výstavby 
a rozvoja DNV ? Myslíme horizont 
do konca roka 2008, začiatok roka 
2009. 
  Súčasné rozkopávky na sídlisku 

Stred (aj inde?) znamenajú? (sú-
vislosť s káblovou televíziou? Ter-
míny?
  Máme záujem aj o ostatné in-
formácie ohľadom výstavby a rozvo-
jových programov v DNV.
 Redakcia Devex 

 V akom štádiu sú rozostavané 
objekty v DNV, kedy budú dokon-
čené:
  Vonkajšie  úpravy  Železničnej  sta-
nice,  investor  rozšíril  rozsah  prác  re- 
konštrukcia  nástupíšť,  úprava  koľají, 
nové  prípojky  a  trafostanica.  Z  uve-
deného dôvodu, aby nedošlo k poško-
deniu  vonkajších  úpravy  Železničnej 
stanice, ich bude realizovať až v budú-
com roku.

  V tomto roku bude zo zámerov MČ 
Bratislava  –  Devínska  Nová  Ves  ešte 
zrealizovaná,  rekonštrukcia  detských 
ihrísk,  výmena  lavičiek,  rekonštruk- 
cia  chodníka Na Grbe od č.1 až po 
č. 63. 

  DONA DEVELOPMENT,  s.r.o.  rea-
lizuje  výstavbu  bytových  a  rodinných 

Občania sa pýtajú 

domov  v  pokračovaní  ulíc  Bystrická, 
Poniklecová, Mečíková. Štvorpodlažné 
mestské vily , ktoré pozostávajú z dvoj- 
až štvorizbových bytov, z ktorých budú 
prvé  stavby  odovzdané  na  jeseň  do 
užívania, budú kompletne dokončené 
na jar 2009. 
  Obytný  súbor  Devínsky  dvor  na 
Opletalovej  ulici,  Benuga  Slovakia, 
s.r.o.  spoločnosť  realizovala  prelož-

Spoločnosť Devnet, a.s. realizuje rozkopávky pre telekomunikačné optické pri- 
pojenie na sídliskách Stred, Podhorské a Kostolné. Konečná úprava by mala byť 
hotová v októbri 2008. 
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo MČ DNV 
rokovalo 24. 6. 2008.
Z prijatých uznesení a záverov 
vyberáme: 
MZ MČ DNV 
- schválilo uvoľnenie finanč-
ných prostriedkov vo výške 
100.000.- Sk z Fondu pre rozvoj 
mestskej časti DNV na nákup 
zabezpečovacieho zariadenia 
pre kostol Sv. Ducha, 
- schválilo Poriadok odmeňo-
vania zamestnancov MČ DNV, 
- uložilo hlavnému kontrolórovi 
MČ DNV vykonať kontrolu vede-
nia sporu mestskej časti Bratisla-
va DNV z hľadiska procesných 
úkonov a súladu prijatia a vy-
bavenia rozhodnutia Krajského 
súdu v súlade so spisovým po-
riadkom mestskej časti DNV, 
a uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť prehľad úkonov 
mestskej časti v spore a ma-
teriálov informujúcich MZ MČ 
DNV o spore, 
- odvolalo PhDr. Viliama Pokor-
ného z funkcie kronikára mestskej 
časti DNV a uložilo prednos-
tovi MÚ MČ DNV zabezpečiť 
protokolárne prevzatie listín, 
podkladov a spisov od odvo-
laného kronikára, 
- zobralo na vedomie predlo-
žený návrh novely zákona č. 
377/1990 Zb. o hl. m. SR Bra-
tislave, podporilo novelizáciu 
zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. 
SR Bratislave s pripomienkami, 
žiada doplniť v § 3 ods. 2 vetu: 
„mestské časti nadobúdajú ma-
jetok štátu v postavení obce, 
žiada schváliť rozdelenie výno-
su z predaja majetku v súlade 
s predlohou, a nepodporilo 
návrh na zníženie počtu poslan-
cov mestského zastupiteľstva, 
- schválilo reorganizáciu ZŠ 
v MČ DNV tak, že schválilo 
vyradenie zo siete škôl a škol-
ských zariadení ZŠ P. Horova 
16, vyradenie školskej kuchyne, 
školskej jedálne a školského klu-
bu ako súčasti ZŠ P. Horova 16 
a schválilo zaradenie školskej 
kuchyne, školskej jedálne a škol-
ského klubu ako súčasti ZŠ I. Bu- 
kovčana 3, požiadalo sta-
rostu MČ DNV vytvoriť komi-
siu zloženú zo zástupcov Rady 
školy I. Bukovčana 3 a ZŠ 
P. Horova 16 a poslancov – 

členov Komisie mládeže, vzdelá-
vania a školstva a Komisie finan-
cií, podnikania, cestovného ruchu 
a legislatívy, ktorá posúdi právne, 
ekonomické kroky a koncepciu 
rozvoja ZŠ I. Bukovčana 3 na roky 
2009 – 2012, 
- zobralo na vedomie výsledky 
výberového konania na realizáciu 
investičného zámeru prestavby 
detských ihrísk, schválilo výber 
dodávateľa prestavby ihriska na 
ul. J. Smreka (Jurský park) firmu 
Play System v maximálnej výške 
podľa ponuky a s termínom rea-
lizácie do 4 týždňov od podpisu 
zmluvy, schválilo nákup zaria-
dení a rekonštrukcie povrchov pre 
detské ihriská v MŠ (M. Marečka 
16 , J. Smreka 8) v celkovej sume 
2x 200.000.- Sk z rozpočtu MČ 
DNV, a požiadalo starostu MČ 
DNV, aby urýchlene konal vo 
veci usporiadania pozemkov pod 
detskými ihriskami p. č. 2565/27, 
2565/59, 39/1, 
- schválilo predĺženie zmluvy 
na poskytovanie opatrovateľskej 
služby s DSS Senecio, n. o. do 
30. 06. 2011, a predĺženie nájom-
nej zmluvy na nebytové priestory 
na ul. Na Grbe 2 z 20. 3. 2006 
medzi MČ DNV a DSS Senecio,  
n. o. do 30. 06. 2011, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV uspo-
riadať finančné vzťahy medzi MČ 
DNV a DSS Senecio, n. o. v znení 
pripomienok, 
- v súvislosti s informáciou 
o postupe investičného zámeru 
„Lamačská brána“ zobralo na ve- 
domie žiadosť starostov dotknu-
tého regiónu na riešenie kritickej 
dopravnej situácie vznikajúcej 
meškaním výstavby diaľničnej kri-
žovatky Stupava – juh (D2/D4) 
a časti úseku diaľnice D4 medzi 
touto križovatkou a cestou II/505 
pri DNV, schválilo požiadavku 
MČ DNV a) vo vzťahu k BVS (bra-
tislavská vodárenská spoločnosť), 
a. s. riešiť odkanalizovanie inves-
tičného zámeru Lamačská brána 
kapacitne samostatne pre dané 
územie tak, aby intenzifikácia ČOV 
Devínska Nová Ves bola rezervo-
vaná pre rozvoj MČ DNV podľa 
UPN Bratislava a ÚŠ MČ DNV, 
po b) vo vzťahu k investorovi riešiť 
zabezpečenie vypracovania kom-
plexnej vodohospodárskej štúdie 
pre záujmové územie s ohľadom 
na širšie vzťahy plánovaných aktivít 
s výhľadom do roku 2030, riešiť 

zásobovanie vodou, odkanalizo-
vanie územia, hydromeriolačné 
zariadenia a vodné toky, pre 
investičný zámer Lamačská brá-
na. Rozvojové aktivity okolitých 
mestských častí riešiť samostat-
nou ČOV (čistiareň odpadových 
vôd) aj s odvedením povrchových 
vôd, a uložilo architektovi MČ 
DNV podať v mesiaci september 
informáciu o priebehu a stave 
rokovaní a príprave investície 
v Lamačskej bráne, 
- schválilo investorské zabez-
pečenie výstavby parkovacích 
domov treťou osobou, dlhodobý 
prenájom pozemkov MČ DNV 
a pozemkov zverených do správy 
MČ DNV pod parkovacími doma-
mi tretím osobám za zvýhodnenú 
cenu, a uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV osloviť investorov na 
predloženie projektov výstavby 
parkovacích domov so spôsobom 
investorského zabezpečenia, 
- v súvislosti so žiadosťami o pô-žičky 
z FRB – p. Hvojníková a p. Glatz, 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV pripraviť podklad pre úpra- 
vu zásad poskytovania pôži-
čiek z Fondu rozvoja bývania 
a prerokovať ich v príslušných 
komisiách, 
- neschválilo predaj pozemku 
parc. č. 1749 o výmere 43m², 
zapísaného na LV (list vlastníctva) 
č. 1 pre žiadateľa p. Múranicu 
z dôvodu ponechania tohto 
pozemku ako verejného priestran-
stva, 
- neschválilo zámer zriadenia 
detských jaslí vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti. 

Miestna rada Miestneho zas-
tupiteľstva mestskej časti DNV 
(MR MZ MČ DNV) sa zišla  
26. 8. 2008. Z prerokovaných 
materiálov a prijatých uznesení 
vyberáme tieto závery : 
MR MZ MČ DNV 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV pripraviť na rokovanie MZ 
MČ DNV materiály: Stanovisko 
MČ DNV k vybudovaniu rozšírenia 
ČOV (čistiareň odpadových vôd) 
a k EAI (vplyvy na životné pros-
tredie) Výstavba „Glavice“, 
- odporučila schváliť návrh za-
dania ÚP (územného plánu) cen-
trálnej mestskej zóny MČ DNV 
v znení pripomienok, návrh za-
dania ÚŠ (územnej štúdie) časti 

zóny – východ MČ DNV v znení 
pripomienok, a návrh zadania 
ÚŠ v časti Glavica s pripomien-
kou rozšírenia hraníc riešeného 
územia, 
- zobrala na vedomie infor-
máciu o príprave výstavby par-
kovísk a parkovacích domov 
v MČ DNV od spoločnosti ICI,  
s. r. o., ktorá pozostáva z vyt-
vorenia parkovísk v objektoch  
č. 1 s kapacitou 180 parkova-
cích miest, v objekte č. 2 s ka-
pacitou 90 parkovacích miest 
a v objekte č. 3 s kapacitou 70 
parkovacích miest, 
- schválila vyhlásenie výzvy 
na obstaranie dodávateľa en-
ergetickej koncepcie MČ DNV 
v plnom rozsahu ako zákazku 
v zmysle zákona o verejnom ob-
starávaní, 
- uložila riaditeľke Istra-centra 
(IC) prepracovať materiál – 
Organizačný poriadok IC v zne-
ní pripomienok a predložiť na 
rokovanie najbližšej MR MČ 
DNV, 
- uložila riaditeľke Istra – centra 
prerokovať materiál – Použitie 
prostriedkov bývalého Fondu re-
produkcie IC v r. 2008 v Komisií 
financií, podnikania, cestovného 
ruchu a legislatívy, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť Dodatok č. 1 Zásad 
pre tvorbu a použitie FRB (fond 
rozvoja bývania) podľa pred-
lohy po prerokovaní v Komisií 
financií, podnikania, cestovného 
ruchu a legislatívy, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť návrh VZN (všeobecne 
záväzného nariadenia), ktorým 
sa určujú pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky 
služieb na území MČ DNV po 
prerokovaní v Komisií ochrany 
verejného poriadku a v Komisií 
financií, podnikania, cestovného 
ruchu a legislatívy, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť návrh na zmenu 
VZN o kronike až po menovaní 
nového kronikára MČ DNV, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť VZN o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v MŠ a v školskom 
klube a za čiastočnú úhradu 
nákladov v školských jedálňach 
po prerokovaní v Komisií financií, 
podnikania, cestovného ruchu 
a legislatívy, 
- zobrala na vedomie správu 
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DEVEX 3

 Ak dovolíte, začnem malým príkla-
dom: Predstavte si, že si objednáte 
pračku za 12 000,- Sk. Keď Vám ju 
však dovezú domov, tak Vám pove-
dia, že stojí 13 000,- Sk (nepočítajme 
dopravu, tá je zahrnutá v cene). Keď 
sa spýtate, ako je to možné, tak Vám 
dodávateľ povie, že tak to je, že podľa 
zákona má na to právo. Iste sa nah-
neváte a budete cítiť veľkú krivdu.
Tak takto sa už niekoľko rokov ako 
predseda spoločenstva vlastníkov cí- 
tim, keď dostanem vyúčtovanie do- 
dávky tepla do nášho domu na 
Hradištnej ulici od firmy Tenergo 
Brno, dodávateľa tepla v Devínskej 
Novej Vsi. Aby som bol konkré-
tny, v roku 2007 si náš bytový dom 
u firmy Tenergo objednal 848 GJ 
tepla na vykurovanie a ohrev teplej 
vody. Spotrebovali sme 799 GJ 
tepla. Fakturovaných nám však bolo 

988 GJ, čo je o 15% viac ako sme 
si objednali a o 23% viac, ako sme 
spotrebovali. Keď sme tento fakt 
reklamovali, bolo nám povedané, že 
je to podľa zákona a podľa zmluvy 
o dodávke tepla, ktorú sme s nimi 
podpísali. Keď naše spoločenstvo  
viackrát žiadalo o zmenu v zmluve, 
tak nám nebolo vyhovené. Pri pod-
pise tejto zmluvy som namietal, že 
zmluva je pre nás nevýhodná a žiadal 
som ju prepracovať, bolo mi po- 
vedané, že buď podpíšem takúto  
zmluvu, alebo sa nebude kúriť.
 To bolo v decembri, tak si viete 
predstaviť, ako som sa asi cítil.
Predstava, že by som celý dom 
vystavil v zimnom období takej-
to hrozbe bola neprijateľná, tak 
som sa podvolil a zmluvu podpísal. 
Ešte pri jej podpise ma Ing. Men-
sátor ubezpečoval, že takto je to 
spravodlivejšie. Tento stav, že nám je 
fakturované viac, ako sme si objed-
nali sa zo železnou pravidelnosťou 
opakuje každý rok od podpisu zm-
luvy. Len za rok 2007 to predsta-

vuje navýšenie o cca 25 000,- Sk. 
Sme bytový dom, ktorý realizoval 
množstvo úsporných opatrení – vy-
regulovanie vykurovacieho systému, 
montáž pomerových meračov tepla, 
termostatických ventilov, zateplenie 
strechy a suterénu. Nerozumieme 
načo sme robili úsporné opatrenia, 
keď nám dodávateľ tepla vyfaktu-
ruje o 134 GJ tepla viac, ako sme 
si objednali. Vzhľadom na to, že 
firma Tenergo je len nájomníkom ko-
tolní a jej majiteľom je mestská časť 
Devínska Nová Ves, dňa 17.10.2007 
som napísať sťažnosť na postup 
dodávateľa tepla starostovi Devínskej 
Novej Vsi Ing. Vladimírovi Mrázovi. 
Žiadal som ho, aby uvedenú situáciu 
riešil. Riešenia som sa dočkal vs-
kutku originálneho – dostal som 
odpoveď od miestneho kontrolóra. 
Na troch stranách jeho listu som sa 
dozvedel, ako sa počíta cena tepla, 
aká je výhrevnosť plynu a podobne. 
Vskutku zaujímavé čítanie, v ktorom 
nebolo ani slovo o tom, čo sa dialo 
s mojou sťažnosťou, či sa jej niekto 

venoval a podobne. Myslím, že mest-
skej časti Devínska Nová Ves ako 
majiteľovi kotolní by malo záležať 
na tom, ako sa nájomca správa ku 
konečným spotrebiteľom, o to viac, 
že ide o obyvateľov mestskej časti, de 
facto teda aj vlastníkov tohto majetku. 
Aby ste si nemysleli, že sa sťažoval 
len náš bytový dom, sťažností na 
postup dodávateľa tepla bolo viac.
   Týmto Vás pán starosta chcem 
verejne požiadať, aby ste sa uvedenej 
problematike začali seriózne venovať, 
môžeme sa napríklad dohodnúť na 
stretnutí u Vás aj s ing. Mensátorom 
za dodávateľa tepla firmu Tenergo 
Brno, v duchu vašej okrídlenej frázy 
„nie je problém“.

Milan Jambor, 
predseda Spoločenstva Hradištná 

Odpoveď starostu MČ DNV
Vážený pán Milan Jambor, predseda 
spoločenstva Hradištná 19,21,23

Veľmi pozorne som si prečítal obsah 
Vášho listu č. l starostovi MČ Devín

o majetkovo - právnych vzťahoch 
a užívaní pozemkov potrebných 
na realizáciu pešej zóny, uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV 
požiadať p. Beleša o uvoľnenie 
parcely č. 54/4 a požiadať 
Družstvo podielnikov o odkúpe-
nie parcely č. 56/2, a preveriť 
majetkovo - právny vzťah k par-
celám č. 99/2 a ďalej v rade 
a predložiť návrh na riešenie do 
MR MČ DNV, 
- odporučila MZ MČ DNV 
nerealizovať ďalšiu výstavbu DSS 
(domu sociálnych služieb) ale in- 
tenzifikovať ďalšie možnosti 
cez uvoľnenie priestorov IRS 
(záchranná služba) a služobného 
bytu, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť prevod finančných pros-
triedkov na čiastočnú úhradu 
odpisov vo výške 1 mil. Sk na 
roky 2007 a 2008 z fondu 
FOPER do novovytvoreného 
účelového fondu obnovy ma-
jetku MČ DNV, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť kontrolnú správu vede-
nia sporu MČ DNV a Krajského 
súdu a odporučila uložiť pred-
nostovi MÚ MČ DNV podávať 
odvolania voči rozsudkom, kto-
ré sú v neprospech MČ DNV 
v zákonnej lehote a následne 
ich prerokovať v MR MČ DNV 
a v MZ MČ DNV, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť kontrolnú správu hoto-

vostného styku pokladne za rok 
2007, uložila hlavnému kon-
trolórovi vykonať kontrolu repre 
- fondu za roky 2006, 2007 a 1. 
polrok 2008, a vykonať kontrolu 
hotovostného styku pokladne za 1. 
polrok 2008, 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
kontrolnú správu zúčtovania výťaž-
ku z repre - plesu MČ DNV za 
rok 2008 s navrhovanými opa-
treniami, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV vykonať zúčtovanie 
jednotlivých položiek v súlade 
s rozpočtovými pravidlami, 
- neodporučila MZ MČ DNV 
predaj pozemkov p. č. 2292/195 
a 2292/462 nakoľko predmetné 
pozemky sú súčasťou Územného 
plánu MČ DNV a sú potrebné pre 
realizáciu úloh programu obce, 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
prenájom pozemkov p. č. 124/2 
o výmere 458m² za cenu 30,126 
Sk/m²/rok (1 Eur/m²/rok) a p. č. 
124/3 o výmere 1167 m² za cenu 
301,26 Sk/m²/rok (10 Eur/m²/
rok) s úhradou nájmu do 31. 1. 
kalendárneho roka vopred, 
- neschválila odpustenie nájom-
ného za užívanie nebytových pries-
torov vo VÚZ p. Studeničovej za apríl 
a máj 2008 vo výške 6.440.- Sk,  
- nesúhlasila s individuálnym pre- 
dajom nebytových priestorov 
v Dovina pasáži jednotlivým ná-
jomcom, 
- stanoviskom uložila prednos-
tovi MÚ MČ DNV pripraviť návrh 

na odpredaj Dovina pasáže ako 
celku, 
- schválila zámer prenájmu s mož-
nosťou odkúpenia pozemkov p. 
č. 2878/80 o výmere 784 m²,  
p. č. 2878/491 o výmere 1530 
m² pre spol. Sundiamond, s. r. o. 
na vybudovanie polyfunkčného ob-
jektu hromadných garáži formou 
garážového domu s vybudovaním 
podlažia na obchodné prevádzky 
pre potreby MČ DNV s podmien-
kou odovzdania 1 podlažia ob-
chodných prevádzok do vlastníctva 
MČ DNV, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV osloviť záujemcu 
o predloženie zámeru do najbližšej 
MR MČ DNV, 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
kompenzáciu za zavezenie pozem-
ku ako náhradu škody vo výške 
500 tis. Sk p. Ž. Šimkovičovi a spol. 
z prostriedkov rezervného fondu, 
a odporučila MZ MČ DNV schváliť 
preklasifikovanie pozemku p. č. 
3131/7 v k. ú. DNV na stavebný,  
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
na základe výsledkov prieskumu 
trhu rekonštrukciu podlahových 
krytín v ZŠ P. Horova 16, prostred-
níctvom fy A. Nagy, Nákovná 5, 
Bratislava položením podlahovej 
krytiny na plochu 960m² za cenu 
479 tis. Sk vrátane DPH z rozp. 
položky na údržbu ZŠ a MŠ, 
- odporučila starostovi MČ DNV 
prerokovať s IRS nájomný vzťah 
a podať informáciu do najbližšej 
MR MČ DNV, 

- schválila prenájom časti pozem-
kov p. č. 2149/1 o výmere 15m² 
a 24m² pre spol. Slovenská 
pošta, a. s. za cenu 400.- Sk/
m²/rok (13,28 Eur/m²/rok) na 
dobu určitú 10 rokov s úhradou 
nájmu do 31. 1. kalendárneho 
roka vopred na účely rozšírenia 
komunikácie, 
- odporučila starostovi MČ 
DNV osloviť spol. Program4youm, 
s. r. o. a vyvolať rokovanie na 
BVS. MČ DNV bude vystupovať 
formou spoluúčasti na projekte 
o kanalizácií s preferovaním ulíc 
Istrijská a Záhradná, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV v súvislosti s majetkovým 
usporiadaním TKR zabezpečiť 
vypracovanie súdnoznaleckého 
posudku na majetok MČ v nových 
sieťach TKR, a odporučila MZ 
MČ DNV prerokovať návrh 
na navýšenie základného ima-
nia v spoločnosti Devnet, a. s. 
o výšku stanovenú súdnoznale-
ckým posudkom na nové siete 
TKR v majetku MČ DNV, 
- schválila finančnú dotáciu do 
výšky 50% cestovných nákladov 
klubu Hydrorock pre účastníkov 
– obyvateľov MČ DNV na Eu-
rópsky pohár do Švédska dňa 
11. 10. 2008, 
- uložila prednostovi MÚ 
MČ DNV v súvislosti s ponukou 
na riešenie enviromentálneho 
problému – gudróny, materiál 
predložiť na prerokovanie  zrb

List starostovi č.1

StaroSti 
s dodávateľom tepla
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(Dokončenie z 3. strany)
ska Nová Ves, ktorého obsah sa týka 
Vašej nespokojnosti ako správcu 
bytového fondu na ul. Hradištná 
19,21,23, ako i občanov, ktorých 
na základe  mandátu na výkon tejto 
činnosti zastupujete. S poľutovaním 
som zistil, že spôsob uzatvorenia 
nevýhodnej zmluvy v mene občanov, 
ktorých zastupujete kladiete za vinu 
mestskej časti. Zdôvodňujete ju 
časovou tiesňou, ako i inými objek-
tívnymi formami  z Vášho pohľadu 
však subjektívnymi, kladenými na 
Vášho obchodného partnera. Os-
obne si myslím, že dnes hľadať vin-
níka v samospráve, ktorá nebola 
účastná pri uzatváraní obchodných 
vzťahov za občanov, ktorí Vám dali 

dôveru, a ktorých zastupujete Vaše 
zdôvodnenie neobstojí. Tenergo, 
a.s. ako výlučný dodávateľ tepla 
z centrálnych zdrojov v našej mest-
skej časti využíva svoje monopolné 
postavenie rovnako, ako  Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s., Bratis-
lavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
ako aj firmy DPMB, a.s., Slovenské 
elektrárne a rad výlučných monopo-
lných dodávateľov vstupných ener-
getických zdrojov do domácností 
v SR. Som hlboko presvedčený, že 
ako zodpovedný správca so spô-
sobom zúčtovania nemôžete byť 
spokojný ani z jedným z uvedených 
dodávateľov týchto médií a služieb 
ako i obsahom znenia zmlúv, ktoré 
ste s nimi uzatvorili.

Verím, že rovnako ako postupujete 
voči dodávateľovi tepla postupujete 
i voči iným dodávateľom služieb  
(BVS, a.s., SPP a.s., ZSE a.s., 
Kábelové televízie...). V každom 
prípade však zodpovednosť za 
uzatvorenie podľa Vášho výroku 
nevýhodných obchodných zmlúv,  či 
vzťahov neklaďte na samosprávne 
orgány našej mestskej časti, ktoré 
v zmysle občianskeho a obchod-
ného zákonníka nie sú kompe-
tentné v tomto procese a probléme 
vstúpiť do týchto vzťahov zákonnou 
cestou. Parafrázovanie postupu 
riešenia Vašej sťažnosti útvarom 
kontroly našej mestskej časti (teda 
hlavným kontrolórom) rovnako ne-
obstojí. Pretože kompetenčne  

tieto v súlade so zákonom prešetruje 
a rieši nezávislý orgán obce (mest-
skej časti), teda hlavný kontrolór. 
Ako vlastník kotolní, teda majetku 
nie vo vlastníctve ale v správe mest-
skej časti, nám samozrejme záleží 
na spokojností našich občanov, ako 
konečných spotrebiteľoch.
Moja okrídlená fráza „nie je problém“ 
v stretnutí a iniciovaní rokovania 
samozrejme ako vždy platí  avšak 
Vašu zodpovednosť správcu obha-
jovať oprávnené požiadavky Vami na 
základe príslušného mandátu musíte 
učiniť pri tomto stretnutí objektívne 
zdôvodniac Vy sám.
S pozdravom   
 Ing. Vladimír Mráz, starosta MČ

V Bratislave, 18.8.2008

 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

Od 2.9 Otvorenie a zápisy do záujmových 
útvarov, krúžkovklubov a súborov v školskom roku 2008/2009.

Denne od 16.00 h. v budove Istra Centra 
na Hradištnej ulici č. 43. 

Ďalšie informácie môžu záujemci získať 
aj na tel.č. 64 77 00 33, 64 36 00 45.

Aladin a čarodej Džafara
 detská divadelná scéna

 vo veľkej sále,  od 16.30 h.,  vstupné 25,- Sk (0,83 €)

19.9. Moja prázdninová kniha
 slávnostné vyhodnotenie letnej detskej literárnej 

súťaže s ocenením úspešných autorov 
knižnica, Istrijská ul. č. 6, 10.00 h., vstup voľný

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA     

6.9. Čarovný Schloss Hof 
  autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 
 vidieckeho zámku  
 Poplatok: 200,- Sk, vstupné: 8 Euro  
 TIK DNV Istrijská 49
 9.45 h.

13.9. 12-hodinový Výšľap na Devínsku Kobylu 
  turisticko-športovo-poznávacie podujatie pre verejnosť 
  Trasa: od Námestia J. Kostru v DNV až k vrcholu Devínskej  
 Kobyly, prevýšenie 340 m
 Súťažné kategórie: 
 hlavná, muži, ženy, mládež 15-18 rokov a deti do 15 rokov   
  Jednotné štartovné je 20,- Sk (0,66 €) 
  Organizované v spolupráci s Xtremerun, o.z.
  Nám. J. Kostru, 7.00 – 19.00 h.

Obyvatelia sídliska Stred zazna-
menali, najmä v mesiaci jún, zvý-
šený hluk v noci. Spôsobovali ho 
mláďatá sovy - Myšiarky ušatej, 

ktorej pár sa uhniezdil v korune 
niektorého stromu na sídlisku. Päť 
mláďat vydávajúcich pípavý zvuk 
v noci rušil pokoj obyvateľov. 
Vďaka trpezlivosti však sovy prežili, 
dospeli a už nerušia nočný kľud.  r

Hlučné sovy

Istra centrum – miestna knižnica v školskom roku 2008 – 2009 
vyhlasuje súťaž 

Moja prázdninová kniha 
Obsah knihy, ktorú prečítate, spracujete a odovzdáte v knižnici 
do piatka 19. 9. 2008 vyhodnotíme a najlepšie práce odmeníme 
zaujímavou knihou

ku  a  výstavbu  nového  plynovodu  
a  súťaž  na  výber dodávateľa  stavby. 
Začiatkom septembra dodávateľ zač-
ne  Benuga  Slovakia,  s.r.o.  výstavbu, 
štvorpodlažných  bytových  domov 
s  ustúpeným  strešným  podlažím.  Na 
prízemí obytných domov v kontakte na 
Opletalovu ulicu budú nové obchody 
a služby.

  Spoločnosť  DEVNET,  a.s.  reali- 
zuje  rozsiahlu  rozkopávku pre  teleko-
munikačné optické pripojenie obytných 
súborov Podhorské, Kostolné a Stred /
ul.  Kališná,  Uhrovecká,  Novoveská/. 
Rozkopávky  sa  budú  realizovať  do 
konca  septembra,  konečná  úprava 
v rámci mesiaca október 2008.

  V  súčasnej  zložitej  dopravnej 
situácii  v  severozápadnej  časti  Bra-
tislavy  je  dobrá  správa,  že  Národná 
diaľničná  spoločnosť,  a.s.  začína 
výber dodávateľa výstavby úseku časti 

diaľnice D4. Úsek je súčasťou nultého 
okruhu Bratislavy a môže riešiť kritickú 
dopravnú  situáciu,  ktorá  postupne 
vzniká  v  severozápadnej  časti  Bratis-
lavy.  Jedná  sa  o  výstavbu  diaľničnej 
križovatky  Stupava  -  juh  (D2/D4)  a 
časti  úseku  diaľnice  D4  medzi  touto 
križovatkou  a  cestou  “Devínska  Nová 
Ves” Devínskej Novej Vsi. 

   S pripravovaných aktivít v spoluprá-
ci s jednotlivými partnermi a investormi 
sú  prioritné,  projektové  dokumentácie 
na  nové  parkoviská  a  garáže,  štúdie 
nového obchodného centra Glavica.
Navrhovaného  obytného  územia  me-
dzi  ul.  J.  Jonáša  a  potokom  Mláka 
a stvárnenie verejných priestorov, cen-
tier pôvodnej obce. Po doplnení vstup-
ných podkladov a informácií, je riešenie 
zo strany MČ Ba - DNV hlavne zamer-
ané  na  prípravu  nových  dopravných 
stavieb,  technickej  infraštruktúry  a 
zvýšenia kvality verejných priestorov.

Ing. M. Beláček, 
architekt MČ DNV

(Dokončenie z 1. strany)

Občania sa pýtajú 
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DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zosobášili sa

OPRAVTE SI 
V KATALÓGU, DEVEX 
2008 na 13. strane
Bistro JMC – Obuv 
Jeck – Textil Jecková

otvorené: pondelok: 14.00 – 18.00
ut-pia: 10.00 – 12.00 a 14.00 
– 18.00 sobota: 9.00 – 12.00

LIVONIA - KOZMETIKA - MANIKÚRA
na strane 76, telefónne číslo.
Tel. objednávky: 0905 237 461
(číslo:0905 239 461 je chybné)

Dušan JANATA 
a Andrea LUČENIČOVÁ 

Blahoželáme! 

 

Rudolf GALLO 
MUDr. Vlasta PAULÍKOVÁ 

František MRÁZ

Nech odpočívajú 
v pokoji!

Odišli z našich
radov

27.8. o 17,00 h.
a 28.8. o 19,30 h 

BÁTHORY

4.9. o 18,00 h. 
U MNE DOBRÝ

19.9 o 17,00 h.
a 19,30 h. 

SUPERHRDINA

21.9 o 17,00 h.
SUPERHRDINA

Program kina DEVÍN
V Devíne 

(nie v Devínskej)

dkdevin@amfik.sk

Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava – Devínska 
Nová Ves oznamuje, že

vyučovanie začalo od 2. septembra 2008
najneskorší nástup žiakov do školy je 12. septembra 2008.
V prípade, že z vážnych dôvodov nemôžete nastúpiť ani do tohto 
termínu, a máte záujem nastúpiť neskôr informujte o tom prosím 
vedenie školy do 12. septembra 2008.

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ školy

Slovenská  sporiteľňa  ako  prvá 
banka  na  Slovensku  od  1.  júna 
2008  sprístupňuje  službu  Cash 
back,  teda  výplatu  hotovosti 
pri  nakupovaní. Klienti  si  vďaka 
nej  budú  môcť  vybrať  hotovosť 
pri  platbe  debetnou  platobnou 
kartou v obchodoch označených 
logom  Cash  back.  Cash  back 
je  nová  služba,  prostredníctvom 
ktorej  môžu  klienti  Slovenskej 
sporiteľne  získať  hotovosť  pria-

 Ako je známe od  2. polroku 
2007 prestala Mestská časť 
DNV podporovať vydávanie 
miestnych novín Devex a tak 
vydavateľ, na podnet občanov 
vydáva miestne noviny s pod-
porou občanov a obyvateľov 
Devínskej, s podporou sponzo-
rov a podnikateľov. Ako sa darí, 
o tom pravidelne informuje.   
     
 Od 19. 6. do 19. 8. 2008 
prispeli (poštovými poukážkami 
i prostredníctvom banky): z ulíc: 
Istrijská: P. Danič, Š. Králika: 
M. Marton, Hradištná: H. Va-
chálek, Pieskovcová: P. Pitt-
ner, Kosatcova: V. Fratrič, zo 
Švajčiarska: J. Mašek.

 Vydavateľ rokuje aj ďalej s 
firmami, podnikateľmi a spon-
zormi tak, aby rok 2008, aj s 
podporou čitateľov zvládol. Zv-
ládneme spoločne! Na uhrade-
nie straty roku 2007 (110 000 
Sk) a nákladov potrebných 
zvládnuť rok 2008 (275 600) 
potreboval vydavateľ získať 
spolu 385 600 Sk. Z podporou 
čitateľov získal 79 600 Sk, 
od sponzorov (zatiaľ) 92 800 
Sk. Zostáva získať 213 200 
Sk. Na takmer polovinu sumy 
má vydavateľ predrokované 
prísľuby. Takže... Je pred-
poklad, že Devex nezanikne. 

Na zachovanie Devexu

Pre informáciu tým, ktorí po-
trebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug 
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078

Vďaka !!! Teraz bude treba 
zvládnuť 2. polrok tohto roka. 
Začíname uzávierkou koncom 
augusta, číslo vyjde v septem-
bri. Či a aké zmeny nastanú, 
včas informujeme. Po prázd-
ninách a dovolenkách sa bu-
deme snažiť zracionalizovať 
distribúciu Devexu. 
Majitelia internetu môžu získať 
Devex v elektronickej podobe:  
www.devinska.sk, potrebujeme 
informácie, kto má možnosť 
preberať Devex z internetu. 
V jednotlivých vchodoch a do-
moch budeme zisťovať záujem-
cov o odoberanie Devexu for-
mou doručovania, o všetkom 
včas  budeme informovať. 
Spätnú väzbu však potrebovať 
budeme, nepodceňte ju. Inak 
bude Devex v novinových 
stánkoch.

Všetkým, za vydavateľa 
i za čitateľov Devexu, za 
doterajšiu podporu a po-
moc patrí vďaka !!!!!!!!!

mo  pri  platení  kartou  VISA 
alebo MasterCard (okrem kariet 
Maestro  vydaných  do  konca 
januára 2007) vo vybraných ob-
chodoch.

Cash back už aj na 
Slovensku

Tým začiatočným bolo čistenie MČ 
pri  príprave  festivalu  Chorvátskej 
kultúry.  Vyčistenie  sa  podarilo 
a festival si to zaslúžil najmä vďaka 
vysokej  kultúrnej  úrovni  a  dobrej 
organizácii.  A  pri  tej  príležitosti 
ma    napadla  taká  troška  odvážna 
myšlienka, čo keby sme mali v lete 
nejaký  festival  aspoň  každé  dva 
týždne, to by potom naša MČ svie-
tila čistotou celé leto. Nebolo by to 
fajn,  čo  vy  nato?  Jeden  dlhoročný 
poslanec  ma  však  uzemnil,  vraj 
nabudúce  si  to  môžeš  skúsiť.  Ne-
viem  prečo  ma  takto  akože  odbil, 
veď keď som  predtým presadzoval 
revitalizáciu  rybníka,  tiež  ma  vys-
miali, že to je vraj len pre starú časť 
no  a  napokon  sa  to  ujalo,  keď  to 
navrhli  tí  správni.  A  ryby  chytá  nie-

len naša   komunita. Očakával som 
i  informácie  o  dianí  v  našej  obci 
z  rúk  alebo  lepšie  povedané  z  úst 
tých  najpovolanejších  od  našich 
poslancov. Ale stále čakám márne. 
Zrejme sme potrestaní informačnou 
imunitou, naše názory nikoho z nich 
nezaujímajú, skrátka „MY“ poslanci 
a  potom  dlho  nič.  Viete  on  ten 
zákon  o  obecnom  zriadení  hovorí 
o  všeličom  možnom,  ako  čo  robiť, 
aká  je  zodpovednosť,  povinnosti, 
spolupráca  s  občanmi  a  všeličo 
možné. Podľa mňa má však  jednu 
veľkú  nevyváženosť  v  tom,  že  keď  
poslanci  napr.  ignorujú  svojich  vo- 
ličov,  neumožňuje  pružne  zjed-
nať napr. nápravu a spravidla  je  to 
možné  až  pri  ďalších  voľbách.  No 
a to je o tom až potom. Musím však 

priznať,  že  s  tým  informovaním, 
akože embargom, to po pravde nie 
je  až  na  100%,  lebo  som  sa  doz-
vedel  od  miestnych  klebetníkov 
ale  aj  funkcionárskych  klebetní-
kov,  zaručenú  správu,  že  konečne 
sme  s  tým  DEVEXOM  zatočili  a  už 
definitívne skončil. Teraz neviem či 
to mysleli vážne alebo si z občanov 
robia vtipy. Veľavravné sú aj inzeráty 
na výberové konania na miesta ve-
dúcich  oddelení  nášho  Miestneho 
úradu. 
Vari  sme  po  viacročnom  pôsobení 
terajších  zamestnancov  na  týchto 
funkciách  prišli  naraz  na  to,  že 
všetci  sú  neschopní?  Čo  nemali 
doteraz ani prednostu ani starostu? 
Alebo  potrebujeme  na  niekoho 
niečo naložiť? 
Buďme  však  optimisti.  Verme,  že 
predčasné voľby nebudú potrebné.

 Ing. P. Ebringer

Komunálne poStrehy 
počas horúceho leta
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 Medzinárodné preteky automobilov na okruhu, XXXII. Ročník, Piešťany 2008 - Cena Slovenska 

Nadväzujúc na niekdajšiu slá-
vu jedinečných motoristických 
pretekov, pod záštitou prezi-
denta SR I. Gašparoviča, sa 
uskutočnili v dňoch 22. – 24. 8. 
2008 na letisku v Piešťanoch sa 
uskutočnili, v súčasnosti jediné 
preteky automobilov na okruhu 
na Slovensku Cena Slovenska.    
Nie bezdôvodne spoľahlivým 
organizátorom týchto pretekov 
bol Presskam s.r.o. v spolupráci 
s Auto Sport Team Presskam 
z Devínskej Novej Vsi. Okrem 

ceny Slovenska v rámci Majstrov-
stiev Slovenska, pretekov Zóny 
strednej Európy sa v Piešťanoch 
uskutočnili preteky majstrovstiev 
Českej, Poľskej republiky, Chor-
vátska, Slovinska aj celý rad 
ďalších pretekov: Kia Ceed cup, 
Kia Picanto, Seat Leon Cup, For-
mule...    
Na preteky, zaradené do kalen-
dára FIA Zóny strednej Európy 
sa prihlásilo rekordných 200 pre-
tekárov. Na štart sa ich postavilo 
síce o niečo menej, ale so sprie-

vodnými podujatiami (zábavný 
park a súťaže a atrakcie pre deti, 
prehliadka historických vozidiel, 
promenáda vretekárskych vozi-
diel mestom, diskotéky...) zname-
nala Cena Slovenska skutočný 
motoristický sviatok.    
Nás zaujímala pravdaže re- 
prezentácia Devínskej Novej Vsi. 
V nej najúspešnejší motoristický 
tím AST Presskam postavil na štart 
deväť vozidiel a pretekárov na 
čele so šéfom tímu, ale aj celého 
podujatia Viliamom Liedlom st..  
Do šiestich skupín AST Presskam 
obsadil svoje stroje i jazdcov 

v troch. V triede E1-2000 Tomáš 
Liedl, L. Hrobárek, J. Majský, 
M. Haruštiak, R. Maťašovský, 
Marcel Liedl, Tomáš Maštalír 
– a tí súťažili aj v osobitnej sk-
upine Seat Leon Cup na vozid-
lách Seat Leon 2,0 FSI. Tu sa 
najviac darilo Marekovi Ha- 
ruštiakovi a Tomášovi Liedlovi.  
V najsilnejšej kategórii E1+2000 
štartoval na vozidle Audi TTR-
DTM Viliam Liedl st.
V sobotňajšom preteku sa od 
štartu držal na druhej pozícii. 
Zapršalo a prepadol sa až na 
6. miesto. Šikovnou jazdou sa 

však prepracoval na 3. pozíciu. 
Výsledkami z oboch dní (sobota, 
nedeľa) však obsadil 2. miesto 
(za M. Konôpkom) v rámci Ma-
jstrovstiev SR a 3. miesto v rámci 

Zóny strednej Európy. Na Cene 
Slovenska z Devínskej ešte jazdil 
aj Braňo Ludvig na vozidle Hon-
da Type R a z mládežníkov si 
počínal najúspešnejšie.  r

Viliam Liedl st. na trati s číslom 20

MOTORISTICKÝ 
sviatok

To bol asi prvý povzdych ultrama-
ratónca  Jozefa  Rajchla  z  Devín-
skej  keď  sa  14  .  8.  2008,  ubeh-
nutí  12  024  km,  spojení  behom 
dvoch  olympijských  miest  Atén 
a Pekingu vrátil domov. V sobotu 
8. marca sme Jozefa s doprovod-
ným  tímom:  Petronela  Pajliová, 
Martin  Wolf,  Juraj  Krug  (vrátil  sa 
z  Atén)  vyprevádzali.  V  piatok 
15.  augusta  (deň  po  príchode) 
sme ho privítali na  radnici  v Dnv 
na  tlačovej  besede.  Pred  rad-
nicou  odpočíval  aj  spoľahlivý 
spoločník,  špeciálne  upravený 
Volkswagen Touareg, ktorý expe-
dícii  poskytol  VW  SK  Bratislava. 
Patril  medzi  veľké  vizitky  Slov-

enska  v  každej  krajine  po  celej 
trase  až  po  čínske  hranice.  Do 
Číny  vozidlo  nepustili.  Posledné 
kilometre  (takmer  200)  bežal 
Jozef  sám.  Jeho  nezlomnej  vôli 
zložil  poklonu  aj  predseda  VÚC 
BSK  Vladimír  Bajan. -  Najsilnejší 
zážitok  ? -  Ruský  Altaj.  A  ľudia 
v  každej  krajine. -  Najťažšie? - 
Hraničné  prechody,  najmä  Mon-
golsko – Čína, ale aj päťhodinová 
kríza v Rusku.  Prebehol 12 krajín 
Európy a Ázie,  videl,  zažil a zdo-
kumentoval  toho  s  kolektívom 
preveľa. O  tom všetkom pripraví, 
a  iste  aj  TIK  DNV  pozoruhodné 
materiály a prezentácie, o ktorých 
budeme informovať.  r

Konečne doma 

02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Predám takmer novú dvojd-
verovú skriňu, odtieň lesklý svetlý 
buk, výška 197 cm, šírka 92 cm, 
hĺbka 54 cm. 
 Tel: 0910-923 932 
• Predám klavír 
zn.: Karol Buchta. 
 Tel: 0907-732 182 

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky: 

 chuť pracovať 
 čistý register trestov 
 stredoškolské alebo vysoko-

školské vzdelanie 
 Ž. L. – výhodou  ( nemusí byť ) 
 možnosť pracovať aj popri 

zamestnaní  alebo vysokoškol-
skom štúdiu

 osobný pohovor nutný 
Kontakt: 0905 977 058 

alebo 0905 542 956                    

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963 
• Doučím AJ, NJ, RJ, indivi-
duálne, aj tých čo prepadli 
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod. 
 Sms 0903-227 457 
• Firma Pallang vykonáva ma-
liarske práce, natieracie, stierky, 03 - VOĽNÉ MIESTA

04 - SLUŽBY
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DEVEX 7

fasády.  Tel: 0905-257 454 

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar-
čeky. 

Na grbe 55
Tel: 6477 4642

• Dovolenka na chate v Ta-
trách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba/deň. 
 Kontakt: 0903-105 924
 www.chata10.szm.sk 
• Nepoznáte svoju Auru?  

Dajte si ju odfotiť. 
 www.aurafoto.sk 

• Darujem mačiatka. 
Tel: 0904-264 835, 

6436 1076 
• Opatrujem detičky, prax 3,5 
roka, deti od 0,5 do 8 r. 
  Tel: 0904-801 559
 Ba IV.

Akadémia bojových umení Škola 
ŠELIEM opäť otvára svoje dvere 
novým študentom z radou detí a 
mládeže z Devínskej Novej Vsi, 
Dúbravky a Karlovej Vsi. Deti 
z Devínskej Novej Vsi ako po 
iné roky získavajú zvýhodnené 
podmienky na štúdium čínskych 
bojových umení.  Pre túto sezónu 

07 - ROZLIČNÉ

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
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 t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

	 Ponúkame:
•	príjemné	posedenie	so	širokým	
	 sortimentom	teplých	jedál	a	nápojov

Opletalová	ulica	1/A,	DNV,	841	07		Bratislava

•	obedové	menu	za	98	Sk
	 (v	reštaurácii	aj	v	Snack	bare	za	tú	istú	cenu)
•	usporiadanie	rôznych	spoločenských	
				akci	(do	60	osôb)
•	pracovné,	spoločenské	stretnutia,	svadby,	
				promócie,	oslavy...
•	ubytovanie	v	novo	zariadených	izbách

Vo	wellness	centre
•	bazén	 	 •	vírivka
•	fínska	suchá	sauna																		 	 •	infra	sauna
•	solárium																																			 	 •	parný	kúpeľ
•	keramické	mozaikové	vyhrievané	lehátka
•	sprchovacie	štúdio																			 	 •	odpočiváreň

kontakt,	info	a	rezervácie:	tel.:	02/6476	1721,	6476	1610
fax:	02/6476	1780,	e-mail:		recepcia@whotel.sk

akadémia pripravila možnosť 
štúdia zvieracích štýlov kung fu: 
Tiger a Bocian a sebaobranných 
praktických štýlov: Sekací Box a 
Flying Fist. 
 www.skolaseliem.sk

PEČIATKY
a príslušenstvo

objednajte mailom:
devex@ba.netlab.sk

telefonicky:
0903 429 485
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Z policajného
zápisnika

• V stredu 2. 7. okradol páchateľ 
dve dievčatá na Eisnerovej.
V podvečerných hodinách jednej 
strhol náramok, druhej okulkiare. 
Je obvinený z krádeže.  
• Na Opletalovej, v priemysel-
nom parku, sa 12. 7. pokúsil 
páchateľ ukradnúť dve pneuma-
tiky. Vyrušil ho pracovník strážnej 
služby.  
• O tri dni neskôr 15. 7. tiež na 
Opletalovej, ukradol z firemných 
priestorov neznámy pacháteľ prís- 
trojovú dosku do automobilu a rôz-
ne súčiastky v hodnote 185 tis. Sk. 
• Neznámy páchateľ 16.7. na 
ulici M. Pišúta ukradol auto Škoda 
Oktavia RS v hodnote 1,2 mil.Sk. 
• V stredu 16. 7. na P. Horova 
neznámy páchateľ ukradol motoro-
vé vozidlo Peugeot 3,7 striebornej 
metalizy v hodnote 690 tis. Sk.  
• O dva dni neskôr 18. 7. ukradol 
neznámy páchateľ z auta na ulici 
Na hriadkach notebook, fotoa-
parát a rôznu elektroniku v hod-
note 81 tis. Sk.  
• Hliadka polície DNV zadržala 
18. 7. páchateľa, ktorý v júli, bez 
súhlasu babky, vybral z banko-
matu 6600 Sk a minul ich. Je ob-
vinený z neoprávneného použitia 
platobnej karty.  
• Na miestnom cintoríne 25. 7. 
neznámy páchateľ vytrhol občian-
ke kabelku s peniazmi, dokladmi 
a kľúčami a ušiel.  
• V ubytovni Tehelňa II sa vlámal 
29. 7. páchateľ cez okno a pokúšal 
sa ukradnúť notebook. Zadržali ho 
a umiestnili do väzby. 

• V dňoch 30.-31. 7. neznámy 
páchateľ v skorých ranných ho- 
dinách na uliciach Kalištná, 
Hradištná, Novoveská, Uhrovecká, 
Na grbe vykradol deväť aut. Spô-
sobil škodu za takmer pol mil. Sk.  
• Prvého 8. zadržala hliadka 
polície DNV na Kalištnej pácha-
teľa, ktorý jazdil na motorovom 
vozidle napriek zákazu. Je ob-
vinený z prečinu marenia úrad-
ného rozhodnutia.  
• V ten istý deň zadržali pracovní-
ci kriminálnej polície páchateľa, 
ktorý sa vlámal na Istrijskej ulici do 
motorového vozidla. Je uväznený.  
• V dňoch 2.- 4. 8. sa neznámy 
páchateľ na uliciach J. Jonáša, 
Delená, Eisnerova vlámal do šty-
roch vozidiel. Poškodeným spôso-
bil škodu za 50 tis. Sk, krádežou 
80 tis. Sk. 
• Na parkovisku pri ZŠ P. Horova 
16 neznámy páchateľ poškodil 6. 
8. vozidlo Volvo. Majiteľovi spôso-
bil škodu za 100 tis. Sk.  
• Na ulici Na hriadkach sa občan 
14. 8. vyhrážal bývalej manželke 
zabitím. Je obvinený z prečinu 
nebezpečného vyhrážania. 
• V ubytovni na Opletalovej  
18. 8. zadržala hliadka polície 
DNV dvoch páchateľov, ktorí spo-
lubývajúceho týrali a vydierali. Sú 
obvinení z vydierania a obmedzo-
vania osobnej slobody.  
• Na J. Smreka sa 20. 8. neznámy 
páchateľ vlámal do vozidla VW 
Pasat. Ukradol rôznu elektroniku 
v hodnote 30 tis. Sk.  
• O dva dni neskôr 22. 8. 
neznámy páchateľ ukradol z prí-
strešku na Slovinci rybársku výba-
vu v hodnote 16,5 tis. Sk. 
 
 OO PZ DNV

KORENIE ŽIVOTA

Ak sa chcete sústrediť, urobte 
to v stredu. 

•••
Dnes už viem, že som uni-
verzálnym darcom krvi.  
- Ako si na to prišiel?  
- Celá rodina mi pije krv...! 

•••
Nemôžem spávať, celú noc sa 
prehadzujem.  

- Ani ja by som nespal, keby som 
sa prehadzoval. 

•••
Kúpte si tento televízor, dobre 
ide, má všetko, aj teletext. 
 - A čo uhlopriečka?  
- Ako nová.

•••
Žena kričí na muža:  
- Tak dobre. Pristupujem na 
dialóg. Ale nebudeš mi do toho 
kecať,  jasné?!

FUTBAL
IV. liga seniori

1. kolo 10. 8.
Lok. DNV – Rovinka     3 : 3 
g: Pechovský, Pilár, Šašík 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
Kontajnery budeme pristavovať  v utorok  a  odvážať v piatok. Nepoužívať na 
chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:

    3.9.2008 Pod Lipovým v strede ulice
    3.9.2008  M. Marečka 18-20
  10.9.2008  Kosatcova pri školskom plote
  10.9.2008  Š. Králika 2
 17.9.2008 Mečíková pri DI
  17.9.2008 I. Bukovčana 28-30
  24.9.2008 Istrijská pri hasičskej zbrojnici
 24.9.2008  P. Horova 18-20

2. kolo  17. 8.  
Dúbravka – Lok. DNV     0 : 2 
g: Hrica, Pechovský 

3. kolo  24. 8.  
Lok. DNV – Vrakuňa     0 : 1 

4. kolo  31. 8. 
Králová p Senci – Lok DNV  1 : 0 

Nedôstojné
Zablúdil som nedávno na tenisové 
kurty nad futbalovým ihriskom. 
Akoby nikomu nepatrili. Toľko 
zeliny a buriny som tam v živote 

nevidel. A nielen v okolí. Priamo 
na antuke som videl vyrastať veľa 
zelene. Veď by stačila malá brigá-
da... zopár tenisuchtivých chlap- 
cov a...Iste aj tenistom by sa 
lepšie hralo.  pp

Základná škola Ivana Bukovčana – 

Gheto in DNV
  Ak  ste  sa  niekedy  vybrali  na 
prechádzku  okolo  základnej  školy 
I.  Bukovčana  určite  ste  si  museli 
všimnúť jej skvostnú výzdobu. Možno 
ste si aj položili otázku „Ako je toto 
možné?“, „Kto to dovolil?“ Áno, ho-
vorím  o  jej  nevkusnom  pomaľovaní 
a  neskutočnom  neporiadku,  ktorý 
na  školskom  dvore  vládne.  Rozbité 
fľaše,  všade  plno  skla  a  prázdne 
plechovky od použitých sprejov.  Je 
vôbec  niečo  také  možné?  Nikomu 
to  nevadí?  Chodíme  okolo  toho 
a  tvárime  sa,  že  je  to  v  poriadku. 
Zopár  krát  sa  mi  stalo,  že  sme 
boli  športovať  na  školskom  dvore 
a bolo  to veľmi  „príjemné“, keď sa 
ovzduším šíril acetónový zápach od 
práve  sa  realizujúcich  „umelcov“. 
To  fakt  je  vedenie  školy  také  bez-
mocné  a  neschopné  s  týmto  niečo 
urobiť?  Ako  učitelia  vysvetľujú  na 
hodinách  deťom  základy  tolerant-
ného  a  slušného  správania,  keď 
pod  oknami  im  svietia  nápisy  RIŤ 
a  HNUS.  Nemôžeme  sa  čudovať 
rodičom, že pri prvej možnosti dáva-
jú  svoje  deti  do  škôl  v  meste  aj  za 
cenu  komplikovanejšej  dostupnosti. 

Ak už škola chce mať takú výzdobu, 
tak  prečo  sa  nedohodnú  na  kon-
zultáciách  s  detským  psychológom 
a nevyberú sa zmysluplné umelecky 
hodnotné výjavy, ktoré nevyvolávajú 
stavy úzkosti a depresie. Školský dvor 
má slúžiť predovšetkým na športové 
vyžitie detí a rodičov a nie len úzkej 
skupine výrastkov, ktorí pomaly spo-
lu so psíčkarmi vytlačia deti na ulicu. 
Stačilo by aby mestská polícia, ktorú 
som už mimochodom dlho nestretol, 
občas zašla na školský dvor a riešila 
týchto umelcov.
  Najlepšie nakoniec. Na moje dô-
razne upozornenie, že prečo strieka-
te na stenu, som dostal odpoveď, že 
my  to  máme  dovolené.  Spadla  mi 
sánka  a  ostal  som  znechutený  ešte 
viac. Školský dvor ZŠ  I. Bukovčana 
je posledné miesto  kam  sa pôjdem 
so svojimi deťmi sa hrať. Ak  ide ve-
deniu školy a Mestskej časti o  toto, 
tak sa im to podarilo. Nás tam neu-
vidia. 
  Prikladám zopár fotografii a chys-
tám  sa  zozbierať  zopár  podpisov 
pre  oficiálnu  sťažnosť  na  referát 
školstva na MÚ BA-Dev. Nová Ves

Martin Čorej 
Poznámka redakcie: list sme 
odoslali na ZŠ I. Bukovčana 
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