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V čísle :

 Jar k nám prihupkala na 
akýchsi mrazivých koníkoch 
ale v rámci rozkolísaného  
všetkého prognostici sľubujú 
prudké skoky k teplým, vraj 
ešte jarným dňom. Bezbolest-
ne sme prežili marec mesiac 
knihy, dôsledky krízy, hoci ani 
netušíme v ktorej fáze sa na- 
chádzame a kedy sa máme 
ešte triasť a kedy začať tešiť z 
jej ústupu, ba prežívame hroz-
by z internetu – hrozby pádov 
mien a vlád, ponúk od Nigérij-
ských listov po ceny áut za 
najnižšie ceny za ostatné roky 
– až človek nevie čo je spam a 
čo kúsok pravdy.
 To všetko nie je len v širo-
kom svete, ale aj doma u nás. 
Čo sa dá povedať jednoducho 
a stručne, obaľujeme a za-
haľujeme, krútime a odpúta-
vame pozornosť, lebo čím 
viac slov, tým viac hmly a v 
hmle sa ťažko orientujú nielen 
vodiči, ale aj voliči. Depresie 
potom nemusia zaháňať tí, 
čo ich nemajú ani nikdy ne-
mali. Akosi sa prežiť podarí, 
veď dier v pravidlách je toľko, 
len ich stačí poznať a správne 
užívať.
 Prezidenta sme si na prvý 
pokus nezvolili, opäť škoda 
peňazí na ďalšie kolo. Mohlo 
zostať nielen na zaflekovanie 
ciest, možno by vystalo aj na 
nové. Chodníky. K parko-
viskám sme sa ešte nedostali.
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Zaujímavosť
Takýto názov niesol článok v 
Devexe v čísle 20/2008. Neuro-
bili sme nič iné, iba sme prevzali 
z oficiálnej webovej stránky MČ 
DNV materiál, ktorý sme tam 
našli. Nasledovalo niekoľko te-
lefonických výmen názorov na 
túto tému i vyjadrenie a vysvetle-
nia jednotlivcov menovaných v 
zápisnici. Dovtedy sme netušili, 
že neospravedlnení sa nemohli 
ospravedlniť, keďže o termíne a 
konaní zasadnutia komisie neve-
deli. Aj my sme sa dozvedeli až 
pred nedávnom. Redakcia

KRÁTKE SPRÁVY

 Vo štvrtok 19. februára 2009 z 
ničoho nič vypadla káblová televí-
zia. Miesto normálneho vysielania 
išlo vysielanie pre sliepky, teda 
zrno. V snahe zistiť o čo ide, som 
telefonovala na poruchovú linku 
firmy Satro, ktorá prevádzkovala 
káblovú televíziu, ktorej vlastní-
kom (alebo spoluvlastníkom) a 
zakladateľom bolo SBD IV.
 Iba náhoda chcela, že som 
omylom vytočila číslo servisu firmy 
Netlab. Keď som to zistila, zrušila 
som hovor. Ale o chvíľu mi zvonil 
mobil, a pán z menovanej firmy 
chcel vedieť, čo som požadovala. 
Po vysvetlení, že som sa pomýlila 
a chcela som volať Satro, som sa 

dozvedela, že káblovka nemá po-
ruchu, ale že sme boli odpojení. 
Vysvetlil mi, že nakoľko SBD IV 
sa nedohodlo s mestskou časťou 
a údajne odoberalo signál z ich 
hlavovej stanice neoprávnene, tak 
nás odpojili, pretože bez podpisu 
zmluvy nemôžu zapojiť nové opto-
káble.
 Týmto by som sa chcela do-
zvedieť, prečo nás náš správca 
SBD Ba IV neinformoval o tejto 
situácii, ktorá trvá minimálne od 
mája minulého roku a to boli zvo-
lané minimálne 2 schôdze. Prečo 
z nás urobili iba nechápajúcich 

Ako sa obyvatelia sídliska stali 

V nedeľu 29. 3. prejdeme na letný čas. Straka, čo usilovne robí hniezdo oproti 
nášmu oknu, o tom nevie, ale zahniezdiť stihne.

rukojemníkmi 
právnických subjektov

(Pokračovanie na 3. strane)

Odpoveď
V Devexe vydanom dňa 28. 11.2008 
bola uverejnená informácia, že dňa  
3. 11. 2008 som sa nezúčastnil za- 
sadnutia Komisie životného pros-
tredia a že z tejto neúčasti som sa mi 
neospravedlnil. 
Zasadnutia Komisie životného pros-
tredia, ktoré sa konalo dňa 3. 11. 
2008 som sa nezúčastnil, pretože 
napriek tomu, že som členom tejto 
komisie, na uvedené zasadnutie 
som nebol nikým a nijakým spô-
sobom pozvaný. 
Informácia o mojej neúčasti na zasa-
dnutí Komisie životného prostredia 
dňa 3. 11. 2008 uverejnená v De- 
vexe v čísle vydanom dňa 28.11. 
2008 je preto zavádzajúca a ne-
presná. 
� Róbert�Bardač
 člen Komisie životného 
 prostredia pri MZ MČ BA-DNV.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves (MR MČ DNV) 
sa zišla 17. 3. 2009. Z prijatých 
uznesení vyberáme: 
MR MČ DNV
- zobrala na vedomie Záverečné 
účty Denovy, Istra-centra, OHZ 
za rok 2008, Správy o hospo-
dárení DTV, s. r.o., DNV ŠPORT, 
spol. s r. o. za rok 2008, Správy o 
hospodárení MŠ P. Horova 3, MŠ 
M. Marečka 20, ZŠ I. Bukovčana 
3 a ZŠ P. Horova 16 za rok 2008 a 
uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
prerokovať s riaditeľmi uvedených 
príspevkových a rozpočtových or-
ganizácií a s konateľmi obchod-
ných spoločností pripomienky 
MR MČ DNV v súlade s metodi- 
kou účtovania a predložiť materiá-
ly do MZ MČ DNV so stanoviska-
mi komisií MZ MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schvá-
liť Záverečný účet MČ DNV za 
rok 2008 po jeho prerokovaní 
v komisiách MZ MČ DNV a po 
zapracovaní pripomienok,
- odporučila MZ MČ DNV schvá-
liť Zmeny rozpočtu MČ DNV na 
rok 2009 v znení pripomienok a 
po jeho prerokovaní v komisiách 
MZ MČ DNV,
- zobrala na vedomie Indikatívny 
rozpočet a návrh dislokácie De-
novy a iných subjektov MČ DNV 
do nového areálu VPS, odporučila 
riešiť dislokáciu Denovy s úpra-
vami stávajúcej garáže na účely 
garáže, sociálnych a kancelár-
skych priestorov vo vertikálnom 
členení a so zbúraním objektu  
č. 492, uložila prednostovi MÚ 
MČ DNV zapracovať predpokla-
dané výdavky do rozpočtových 
opatrení rozpočtu na rok 2009 a 
zabezpečiť projektovú dokumen-
táciu prestavby nového areálu 
VPS,
- odporučila starostovi MČ DNV 
prerokovať dislokáciu OO PZ SR 
v rámci objektu Na Grbe 2 s Kraj-
ským riaditeľom PZ SR, a uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV začať 
prípravné práce na zadaní pro-
jektu na rozšírenie DSS v časti 
súčasného OO PZ SR, 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 

Kontrolnú správu o dodržiavaní 
VZN č. 5/2008 a sankcií za jeho 
porušovanie a odporučila sta-
rostovi MČ DNV pri opakovanom 
porušení VZN č. 5/2008 zahájiť 
správne konanie za závažné poru-
šenie VZN,
- zobrala na vedomie Kontrolnú 
správu zúčtovania lyžiarskeho kur-
zu chorvátskych detí a schválila 
predložené vyúčtovanie pre 15 detí 
a 2 dospelých výmenného pobytu 
na Slovensku v uvedenej štruktúre a 
vo výške 3.347,01 eur. 
- schválila rozdelenie dotácií pre 
športové kluby na rok 2009 podľa 
predloženého návrhu vo výške 
24.895 eur., uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV v rámci rozpočtových 
opatrení na rok 2009 zvýšiť roz-
počet dotácií pre športové kluby 
o 415 eur., schválila rozdelenie 
dotácií pre kultúrne spolky na rok 
2009 podľa predloženého návrhu v 
celkovej výške 4.160 eur., schválila 
finančnú dotáciu pre akciu Brány 
poznania otvárame vo výške 330 
eur. na zabezpečenie programu z 
rozpočtovej položky Neformálne ak- 
tivity, schválila finančný príspevok 
na prenájom konského povozu 
na Veľkonočnú oblievačku vo výške 
170 eur. z rozpočtovej položky Or-
ganizácia činnosti kultúrnych podu-
jatí, a schválila finančný príspevok 
do 530 eur. z Fondu voľno-časových 
aktivít mládeže na akciu „Na planéte 
život III., v Prahe v dňoch 4. – 7. 6. 
2009,
- schválila mimoriadnu dotáciu pre 
Základnú organizáciu Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v MČ 
DNV vo výške 270 eur. z rozpočtovej 
položky Neformálne aktivity na  
40. výročie jej založenia,
- schválila uvoľnenie finančných 
prostriedkov na Slávnostný veľko-
nočný koncert vo výške 350 eur. 
z rozpočtovej položky Neformálne 
aktivity,
- uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
zabezpečiť projekt dopravného rie- 
šenia Kolónie a premietnuť do 
rozpočtových opatrení rozpočtu 
na rok 2009 Projekt dopravného 
riešenia Kolónie vo výške 3.340 
eur.,
- schválila vyčlenenie časti plochy z 
predajne nábytku na terase v Dovina 
pasáži o celkovej výmere 106,3m² 

na cukráreň za podmienok: časť 
vyčlenenej na cukráreň bude mať 
výmeru 63m², sadzba nájomného 
je stanovená na 75 eur./m²/rok, so 
zmenou nájomnej zmluvy na dobu 
určitú, 
- schválila splátkový kalendár pre 
fy T-distribučná na dlžnú čiastku 
8.022,94 eur. v trvaní 12 mesiacov 
od apríla 2009 do marca 2010,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
zmenu predmetu zmluvy o združení 
finančných prostriedkov s fy Kopos 
na realizáciu úprav ul. Istrijská v 
rozsahu dohody Komisie výstavby, 
architektúry a dopravy, 
- odporučila MZ MČ DNV v súvis-
losti so žiadosťou CNC, a. s. o pre-
hodnotenie UMZ č. 128/9/2008 
trvať na podmienkach a cene pre-
nájmu v zmysle platného UMZ č. 
128/9/2008,
- zrušila UMR č. 43/2/2009/1,2, 
schválila prenájom časti pozem-
ku p. č. 46 o výmere 69m² pod 
stavbou pre p. Katarínu Jeckovú 
– Textil, IČO 17446244 so sídlom 
Hradištná 37, 841 07 Bratislava 
za cenu 10 eur./02/rok na dobu 
neurčitú od 18. 3. 2009, schválila 
prenájom časti pozemku p. č. 46 
o výmere 69m² pod stavbou pre 
p. Janu Jeckovú – IČO 41479510 
so sídlom Hradištná 37, 841 07 
Bratislava za cenu 10 eur./m²/rok 
na dobu neurčitú od 18. 3. 2009, 
schválila prenájom časti pozem-
ku p. č. 46 o výmere 69m² pod 
stavbou pre p. Milana Jecka – IČO 
34539891 so sídlom Hradištná 37, 
841 07 Bratislava za cenu 10 eur./
m²/rok na dobu neurčitú od 18. 3. 
2009 a schválila prenájom časti 
pozemku p. č. 35 o výmere 
50m² pre p. Janu Jeckovú – IČO 
41479510 so sídlom Hradištná 37, 
841 07 Bratislava za cenu 10 eur./
m²/rok na dobu neurčitú od 18. 3. 
2009,
- schválila prenájom nebytových 
priestorov v Dovina pasáži o cel-
kovej výmere 96,80m² p. D. Hoš-
kovej za cenu 82 eur/m²/rok od  
1. 4. 2009 za účelom zriadenia 
prevádzky pre diagnostickú kozme-
tiku na dobu neurčitú bez kompen-
zácie, s platbou nájomného ihneď 
s podmienkou začatia prevádzky 
do 60 kalendárnych dní,
- schválila prenájom nebytových 

priestorov vo VÚZ Lubošovi Kle-
pochovi, za cenu 82 eur./m²/rok 
od 1. 4. 2009 na dobu neurčitú 
za účelom zriadenia kancelárie 
pre stavebnú činnosť,
- neschválila prenájom časti 
pozemku p. č. 2878/491 o vý-
mere 180m² pre spol. Sundia-
mond na vybudovanie 15 parko-
vacích miest z dôvodu realizácie 
nadstavby VÚZ na parkovacie 
miesta a odporúča riešiť potrebný 
počet parkovacích miest na vlast-
nom pozemku formou podzem-
ných garáži,
- odporučila MZ MČ DNV ne-
uznať vložené investície na vybu-
dovanie nebytových priestorov 
na ul. P. Horova 7 pre Jozefa 
Molnára,
- zobrala na vedomie informáciu 
o súdnych sporoch a vymáhaní 
pohľadávok k 31. 12. 2008 s pri-
pomienkami,
- zobrala na vedomie Informáciu 
o činnosti Matričného úradu a Evi-
dencii obyvateľov za rok 2008 a 
Informácie o činnosti Spoločného 
stavebného úradu, Spoločného 
školského úradu o činnosti za rok 
2008 v znení pripomienok,
- zobrala na vedomie informáciu 
o príprave akcie Športový areál v 
ZŠ P: Horova 16 a uložila pred-
nostovi MÚ MČ DNV zabezpečiť 
vypracovanie hlukovej štúdie s 
návrhom riešenia v súlade s plat-
nými normami,
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV vypísať výberové konanie 
pre investorov na výstavbu garáži 
s dodávkou projektu,
- odporučila MZ MČ DNV ne-
schváliť odpredaj pozemkov p. č. 
2810/89 a 2811/8 o celkovej 
výmere 641m² pre spol. The 
Port,
- neschválila úpravu výšky nájom-
ného spoločných priestorov pre 
prevádzky kaderníctvo – Marková 
a kaderníctvo – Novácka,
- zobrala na vedomie informáciu 
o spracovaní koncepcie rozvoja 
MČ DNV v tepelnej energetike, 
požiadala starostu MČ DNV 
prizvať na najbližšie zasadnutie 
MR MČ DNV spracovateľov na 
prerokovanie pripomienok a ulo-
žila prednostovi MÚ MČ DNV 
predložiť materiál do najbližšej 
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DEVEX 3

MR MČ DNV po prerokovaní v 
Komisií výstavby, architektúry a 
dopravy,
- požiadala starostu MČ DNV v 
súvislosti s návrhom na prepravu 
osôb cez rieku Moravu pramicou  
o prerokovanie možnosti realizá-
cie nástupných prístavísk s ra-
kúskou protistranou a prerokovať 
so spracovateľom návrhu pod-
mienky spoluúčasti MČ DNV,
- schválila finančnú dotáciu z 
rozpočtovej položky Reprezen-
tačné výdavky vo výške 1.000 
eur. z toho: na úhradu cestovné-

ho vo výške 350 eur., ubytovanie a 
stravného vo výške 510 eur. a ma-
teriálne zabezpečenie vo výške 140 
eur. na zabezpečenie účasti muž-
stva prípravky FCL DNV na medzi-
národnom futbalovom turnaji v Pra-
he v dňoch 9. – 13. 4. 2009,
- schválila finančnú dotáciu z roz-
počtovej položky Reprezentačné vý-
davky vo výške 1.000 eur. z toho: na 
úhradu dopravy vo výške 500 eur., 
ubytovanie a stravného vo výške  
500 eur. na zabezpečenie účasti 
súboru mažoretiek TINA na medzi-
národnom festivale mažoretiek v 

Chorvátsku v dňoch 5. – 7. 6. 
2009,
- vyjadrila súhlas s konaním mo- 
delárskej súťaže „Remorkéry na 
rybníku“ a zapožičanie priestorov 
bunky pri rybníku s možnosťou 
pripojenia elektrickej energie v 
dňoch 8. – 9. 5. 2009 a schválila 
uvoľnenie finančného príspevku 
z Fondu voľno-časových aktivít 
mládeže vo výške 333 eur. na 
úhradu časti nákladov,
- schválila predĺženie nájomnej 
zmluvy s kvetinárstvom Begra a ka- 
derníctvom Lovásová do 30. 4. 2009, 

- požiadala starostu MČ DNV v 
súvislosti so žiadosťou o prená-
jom nebytových priestorov ABC 
Market Slovakia, s. r. o., preveriť 
zmluvné vzťahy s Tenergom a 
predložiť materiál do najbližšej 
MR MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
zoznam hmotných pamätihod-
nosti MČ DNV v znení pripo-
mienok, - schválila program zasa-
dnutia MZ MČ DNV 7. 4. 2009 
po zapracovaní pripomienok. 

 zrb

pozorovateľov, ktorí nemôžu v pod-
state nič robiť. V našom dome na ul. 
P. Horova 9-11 je väčšina majiteľov 
bytov, preto nechápem, že nám 
niekto chce diktovať, akú káblovú 
televíziu si môžeme zabezpečiť. 
Chcela by som sa na toto spýtať 
kompetentných na SBD ale aj kom-
petentných z mestskej časti. Veď aj 
ja a obyvatelia našej bytovky sme 

si volili zástupcov v miestnej sa-
mospráve, ktorí by nás mali o tomto 
aspoň informovať.
 Našťastie sa to skončilo do-
bre, a našim odsúhlasením nám 
zaviedli optokáble do bytovky a 
spustili káblovú televíziu. Býva tu 
veľa starších a osamelých ľudí, pre 
ktorých je televízia jediným spo-
jivom s vonkajším svetom, preto by 
som sa chcela poďakovať nášmu 
zástupcovi vlastníkov pánovi Kle-

pochovi, že situáciu vyriešil v náš 
prospech.

Ale či vyriešil problém o tom ne-
viem.
 M. O., P. Horova 9

Kto vysvetlí ?
Čo sa stalo v 19. týždni v Devín-
skej keď prestal fungovať televízny 
signál? Naraz len nabehli akýsi 
chlapi a ponúkali, že to odstránia. 
A aj odstraňovali, teda zapájali 
obyvateľov na nový rozvod. Ale ten 
systém pripomínal divoký západ 
vari spred minulého storočia. Nielen 
tá rýchlosť, ale tá neinformovanosť. 
Dodnes nevieme či sme naleteli 
alebo urobili dobre. Vysvetlí nám 

to niekto? Nikto totiž nebol ochotní 
byť bez televízie viac ako jeden 
deň a kto bol doma reagoval ako 
reagoval.
 bn, Kalištná

To čo malo byť?
Iba nedávno sme sa nasťahovali na 
Kalištnú ulicu do Devínskej a tu sme 
zažili šok. Odpojili nás od televízie. 
Vraj to avizovali (kto? kedy? komu?) 
aj zdrapmi papiera na bránach, 
ale to nie je komunikácia s obchod-
nými partnermi akými odoberatelia 
televízneho signálu sú! Už aj sme-
tiari komunikujú v súlade s obchod-
ného zákonníka. Žiadame vysvetle-
nie!
 mn, dv, z Kalištnej

Ako sa obyvatelia sídliska stali 

rukojemníkmi 
právnických subjektov
(Dokončenie z 1. strany)

Starosta Mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves
Ing. Vladimír Mráz
 Bratislava, 12.3.2009

Vysvetlenie
k listu čitateľov 
a k listu SBD Ba 4

Vážený pán Peter Krug,
otázka šírenia a prevádzkova-
nia televízneho signálu na úze-
mí Mestskej časti Bratislava De- 
vínska Nová Ves je veľmi dlho-
dobá. Vami vydávané perio-
dikum môže potvrdiť, že bola 
k tejto otázke i vašou cestou 
venovaná náležitá pozornosť 
a snaha samosprávy vyvolať 
k nej širokú diskusiu.

Veľmi krátko sa vrátim ku ge-
néze problému a podstatným 
faktom. Skutočne je pravdivá 
informácia, že v súvislosti s likvi-
dáciou STA v bytových domoch 

(STA – spoločné televízne antény) 
pristúpilo SBD IV., avšak so súhla-
som a na náklad samotných čle-
nov tohto družstva k budovaniu 
TKR v Devínskej Novej Vsi. Mest-
ská časť Bratislava Devínska Nová 
Ves prispela k tejto sieti uzatvore-
ním zmluvných vzťahov s SBD IV. 
a Satrom, pričom na svoj náklad 
a náklady občanov Devínskej No-
vej Vsi zrealizovala rozšírenie tejto 
siete do obecných bytov a rodin-
ných domov na svojom území. Za 
takto rozšírenú sieť TKR zmluvne 
zabezpečila výber poplatkov (kon-
cesionárskych), ako i finančné  
čiastky, ktoré mali zabezpečiť 
opravy a údržbu tejto vybudovanej 
siete, jej rozvoj a zabezpečenie 
kvality poskytovaného signálu, prí-
padne i rozširovanie programové-
ho rastra, v prospech zmluvných 
strán. Počas dlhodobého užívania 
tejto siete (takmer 15 rokov) však 
príjemca poplatkov, teda SBD IV. 
nedokázalo preukázať ich použi-
tie na stanovený účel a Mestská 

časť Bratislava Devínska Nová 
Ves opakované vynakladala vlast-
né prostriedky občanov na nutné 
opravy a údržbu, čo bolo podľa 
môjho názoru neefektívne a zrej-
me i v rozpore s rozpočtovými pra-
vidlami miest a obcí v SR.
Z uvedeného dôvodu sa dlho- 
ročne Mestská časť Devínska 
Nová Ves snažila o uzatvorenie 
korektných a legislatívne čistých 
vzťahov s SBD IV. smerujúcich 
i k vytvorenie obchodnej spo-
ločnosti s jasným definovaním 
vstupov každého účastníka spo-
ločnosti, jeho práv, povinností, ob-
chodných podielov a korektných 
vzťahov.
Napriek opakovaným prísľubom 
definovať tieto vzťahy z pohľadu 
vedenia SBD IV. neboli tieto do-
hodnuté, definované, ujednané 
a potvrdené.
Z dôvodu vysokej kritiky s úrov-
ňou poskytovaného signálu kon-
cesionárom pristúpila MČ DNV 
k realizácii investície do vysie- 

lacej (hlavovej) stanice bez fi-
nančnej spoluúčasti SBD IV., 
ktorého vedenie ponuku na 
spoločnú investíciu neprijalo. 
Mestská časť musela k tomuto 
kroku pristúpiť hlavne z dôvodu 
vysokej nespokojnosti občanov 
Devínskej Novej Vsi s kvalitou 
poskytovaných služieb.
Následne pristúpila k verejné- 
mu ponukovému konaniu sme-
rujúcemu k obnove existujúcich 
rozvodov na progresívnu sieť, 
postavenú na obnove siete ces-
tou optokáblových rozvodov, 
umožňujúcich nielen šírenie 
televízneho signálu ale i inter-
netovej siete, telekomunikačnej 
siete, bezpečnostných systé-
mov a pod. Z tohto ponukového 
konania vzišiel náš súčasný ob-
chodný partner, potvrdený vý-
berovým konaním a zmluvných 
vzťahov i cez poslanecký zbor 
DNV, ktorý postupne a v inten-

(Pokračovanie�na�6.�strane)
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DEVEX 4

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

I T A  E T U
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

6., 8. 4. Veľkonočné inšpirácie
- ukážka výroby tradičných veľkonočných 

ozdôb 14.00 – 17.00 h.
v knižnici Istra Centra, Istrijská ul. č. 6

16. - 21. 4. Deň zeme 
“Zelená generácia – starajme sa 

o svet, ktorý zdedia naše deti“
Projekt prírodovedno-náučných podujatí 

pre deti a mládež v DNV venovaný mesiacu 
lesov a sviatku Zeme 8.00 – 12.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk, 

zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk 
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.

3.4. Nočný pochod
 - exkurzia zameraná na spoznávanie 
nočnej prírody pri rieke Morave
TIK DNV, Istrijská 49, 19.00 h.

srdečne pozýva obyvateľov De-
vínskej Novej Vsi na otvorenie 
výstavy - Z dejín slovenského di-
vadelníctva na Dolnej zemi, kto-
rá sa uskutoční 7. apríla 2009 v 
priestoroch múzea na Istrijskej 

ul. č. 68 v Devínskej Novej Vsi.
Na juhu bývalého Uhorska sa v 
čase feudalizmu usadili mnohí 
Slováci, aby tu postupne zalo-
žili osady, dediny a poľné mes-
tá. Bolo to v oblasti dnešného 
Chorvátska (Požega), Maďarska 
(Bekešská Čaba), Srbska (Vojvo-
dina), Rumunska (Nadlak) - tzv. 
Dolná zem. Výstava, prevzatá 

zo SNM - Historického múzea, 
mapuje históriu divadelníctva 
slovenskej menšiny, žijúcej na 
tomto území.
Výstava bude prístupná pre ve-
rejnosť v priestoroch Slovenské-
ho národného múzea - Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
na Istrijskej ulici č. 68 v Bratisla-
ve - Devínskej Novej Vsi do 15. 

júna 2009 denne od 10.00 do 
16.00 hod., počas víkendu od 
10.00 do 15.00 hod. Vstupné 
na výstavu je 1,33 € a zľavnené 
vstupné je 0,66  €.
Viac informácií aj na: 
www.snm.sk a 
www.snm-mkchs.sk alebo 
volajte: 02/ 64761 087. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!

SNM - Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku

Miestnemu zastupiteľstvu 
Mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves
AKO SA Z OBČANOV DAJÚ 
UROBIŤ RUKOJEMNÍCI

 V Mestskej časti Bratislava De- 
vínska Nová Ves už dlhý čas do-
dávala televízny signál do jed-
notlivých domácností spoločnosť 
SATRO s.r.o., ktorá na to využívala 
televízne kábelové rozvody Staveb-
ného bytového družstva Bratislava 

IV (ďalej „SBD BA IV“ vybudované 
na začiatku 90-tych rokov minulého 
storočia. V priebehu rokov 2006- 
2007 prebiehali rokovania Mest-
skej časti Bratislava Devínska Nová 

Ves (ďalej MČ DNV“) so SBD BA 
IV o vytvorení spoločného podniku. 
SBD BA IV si pritom kládlo za cieľ 
zabezpečiť, aby sa nezvyšovali po-
platky za poskytovanie televízneho 
signálu. Ukázalo sa, že Miestny 
úrad Devínska Nová Ves týmito ro-

kovaniami vlastne len zakrýva svoj 
zámer a domnievame sa, že tým 
aj snahu uplatniť vlastné podnika-
teľské aktivity. K tomuto názoru nás 
vedie tá skutočnosť, že v priebehu 
roka 2007 MČ DNV bez súhlasu 
štatutárneho orgánu SBD BA IV od-
pojila televízne kábelové rozvody 
(ďalej „TKR“) vo vlastníctve SBD BA 
IV od hlavnej stanice tiež vo vlast-
níctve SBD BA IV a túto sieť pripojili 
na vlastnú hlavnú stanicu. Neskôr 
MČ DNV túto stanicu previedla 
do majetku spoločnosti DEVNET 
a.s. Spoločnosť DEVNET a.s. zalo-
žili MČ DNV spoločne so spoloč-
nosťou SWAN a.s. Samozrejme 
bez súhlasu SBD BA IV na šírenie 

svojho programu používali TKR pa-
triace SBD BA IV a začali cez nej 
šíriť vlastný signál. Podľa našich in-
formácií zo začiatku tento program 
šírili bezplatne, v ostatnom čase 
však nútia občanov Devínskej No-
vej Vsi podpisovať s nimi zmluvy 
podľa ktorých doterajšie poplatky 
sú vyššie viac ako o 100 %.
Tým občanom, ktorý odmietli s nimi 
zmluvu nemilosrdne im odpojili sig-
nál.
 V jednotlivých bytových domoch, 
kde sú umiestnené telekomunikač-
né zariadenia  vo vlastníctve SBD 
BA IV sú vymenené zámky a tým je 
znemožnený prístup prevádzkova-
teľovi siete SBD BA IV spoločnosti 

Otvorený list 6. 3. 2009

k televíznym káblovým rozvodom

V rámci Mesiaca knihy pripravila 
Miestna knižnica Istra Centra v  
dňoch 9.,10. a12.3.2009 IX. roč-
ník projektu „ Región v ktorom ži- 
jem“. Zástupcovia vydavateľstva 
Fragment po predstavení svojich 
knižiek pripravilo žiakom 5.a 6 roč-
níka kvíz, v ktorom súťažiaci vyhrali 
pekné knižné ceny. 
V ďalšej časti programu bolo vy-
hodnotenie literárnej súťaže v I. 
a II. kategórii na tému „Chránené 

územia v okolí Devínskej Novej 
Vsi“. Druhý deň projektu mal názov 
„Svet rozprávok a Tajomstvo roz-
právok“ podľa  knižky spisovateľky 
Ľudmily Hrdinákovej, ktorá  prítom-
ných prvákov a druhákov  vtiahla 
do deja rozprávky O pampúšikovi  
čítaním, ale aj zdramatizovanými 
úryvkami, v čom jej pomáhali  traja 
malí herci.   

(Pokračovanie v budúcom čísle)

ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica
MAREC - MESIAC KNIHY

Región v ktorom žijem 2009 

PROgRAM kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

piatok 27. 3. o 17.00, 19.00
Pokoj�v�duši�

nedeľa 29. 3. o 15.15, 17.00, 19.00
Pokoj�v�duši�

štvrtok 2. 4. o – 19.00
Podivný�PRíPad�

Benjamina�Buttona�

dkdevin@amfik.sk

    KRáTKE SPRáVy

V týchto dňoch prichádza na pulty 
kníhkupectiev novinka spisovateľky  
Táni Keleovej-Vasilkovej Srdce v tme.

nedeľa 5. 4. o 17.00, 19.00
kaRamazovi

streda 8. 4. o - 19.00,
nie�som�z�teBa�až�tak�Paf�
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DEVEX 5

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

Spolocenská kronika

Ing. Rudolf KLIMEK 
a Ing. Andrea BITTNEROVÁ

Blahoželáme!

Christian VAGUNDA
Vanessa BUREŠOVÁ

Filip PAPÁNEK
Vitajte!

Dňa 24. marca sme si pripo-
menuli 6 rokov, čo nás navždy 
opustil Rudolf MADER
Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.
 Manželka Alena 
 a deti s rodinami.

SpomienkaZosobášili sa

Spomienka

ˇ

SATRO s.r.o. Podľa našich zistení 
pre toto konanie si zabezpečili 
spoluprácu niekoľkých zástupcov 
vlastníkov bytov ako aj konkurenč-
né správcovské spoločnosti.
Pre ilustráciu Vám citujeme z listu 
adresovaného jednému z nich: 
„...Napriek platnej nájomnej zmlu-
ve ste nám znemožnili prístup 
k našim zariadeniam umiestneným 
v prenajatom priestore, hoci sme 
riadne plnili svoje povinnosti ná-
jomcu. Aby sme sa mohli dostať 
k našim zariadeniam museli sme 
na vlastné náklady vymeniť zámok, 
o čom sme vopred informovali zá-
stupcu vlastníkov a príslušné útvary 
policajného zboru.
Po otvorení predmetu nájmu sme 
zistili, že na našich zariadeniach 
bolo doteraz nezisteným pácha-
teľom znefunkčený primárny roz-
vod a TKR vo vlastníctve SBD BA 
IV, všetky káble boli poodpájané 
aj do terciálnej siete družstva na 
M. Marečka 1, 3, 5, 7, Bratislava. 
Zistili sme, že pripojenie do druž-

stevnej terciálnej siete TKR bolo 
realizované optoprevodníkmi (M. 
Marečka 1,3,5,7, Bratislava). 
Znefunkčnenie družstevnej primár-
nej siete znemožnilo spoločnosti 
SATRO s.r.o. distribuovať signál 
pôvodného rozvodu TKR. Z pri-
márneho rozvodu boli odpojené 
prípojky, vedúce do následovných 
uzlov TKR, kolektor na Eisnerovej 
ul., primárny rozvod na I. Bukov-
čana 12 a primárny rozvod na 
Hradištnú a Kalištnú ulicu. Týmito 
zásahmi boli všetky primárne roz-
vody vo vlastníctve SBD BA IV zne-
funkčnené.
Dôkaz: kópia protokolu o otvo-
rení spoločného priestoru na M. 
Marečka 7 v Bratislave zo dňa 
25.2.2009
 Po prekontrolovaní našich za- 
riadení a po zistení závad sme za-
bezpečili predmet nájmu novými 
zámkovými vložkami pričom kľúče 
od nových zámkov sme ešte v ten 
istý deň protokolárne odovzdali 
zástupcovi vlastníkov bytového 

domu M. Marečka 7, BA pánovi 
Alexandrovi Fialovi.
Dôkaz: kópia protokolu o odovzda-
ní kľúčov od spoločného priestoru 
zo dňa 25.2.2009
Dňa 26.02.2009 sme zistili, že 
zámky boli opäť vymenené a tým 
bol nám opäť a nášmu prevádzko-
vateľovi TKR, SATRO s.r.o. zne-
možnený prístup k našim zariade-
niam. Táto skutočnosť znemožňuje 
odstraňovať prípadne poruchy na 
našej sieti TKR, resp. prevádzkova-
teľ nemôže voči abonentom plniť 
svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy....“

Javí sa nám to tak, že u nás je 
možné všetko! 

 Pre získanie  vlastného zisku je 
možné zneužiť aj orgány samo-
správy ba i orgány štátnej sprá-
vy sa stávajú k tomuto problému 
a jeho riešeniu celkom vlažne. 
V tomto smere ako by ani neplatili 
Ústava a príslušné zákony, ktoré 
majú chrániť majetok a práva ob-

čanov. K tomuto názoru sme do-
speli preto, že sa o jedná o maje-
tok družstva. Pokiaľ ide o občana, 
tomu nezostáva nič iné, len pod-
písať pre neho nevýhodnú zmluvu 
a platiť alebo zmieriť sa s tým, že 
nebude pozerať televíziu.
SBD BA IV podniklo príslušné práv-
ne kroky na vykonanie nápravy. 
Ako však príslušné orgány rozhod-
nú, zatiaľ SBD BA IV nie je známe.
 Pre občanov zatiaľ platí stav 
kedy sa musia podriadiť a platiť. 
Zostávajú naďalej rukojemníkmi, 
ktorí sa ocitli v rukách tých, ktorí 
majú peniaze alebo moc. Tí druhí 
pritom operujú s tým, že si ich zvoli-
li občania.

Stavebné bytové družstvo 
Bratislava IV, 

Polianky 9, 844 37 Bratislava

Mgr. Ján Soukup, 
predseda predstavenstva 

Ing. Ivan Jánošík, 
podpredseda predstavenstva

Odišli z našich
radov

Najsmutnejším dňom 
v našom živote bol 
deň 29.3.2008, kedy nás 
náhle, bez rozlúčky a navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, brat a dedko 
 Vladimír BEňA 
Prekročil hranice svojho života, 
ale nikdy neprekročí hranice 
našich spomienok. 
Každému, kto ste ho poznali, 
ďakujeme za tichú spomienku.

 Smútiaca rodina.

Kamila PRÍHELOVÁ
Ing. Monika HEJDOVÁ
Jozefína FABŠIČOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Na zachovanie 

DeVexu
 Ako je známe od 2. polroku 2007 
prestala Mestská časť DNV pod-
porovať vydávanie miestnych novín 
Devex a tak vydavateľ, na podnet 
občanov vydáva miestne noviny 
s podporou občanov a obyvateľov 
Devínskej, s podporou sponzorov 
a podnikateľov. Ako sa darí, o tom 
pravidelne informuje. Keďže ban-
kové výpisy chodia iba raz mesač- 
ne dnes nevieme povedať koľko 
eur prišlo v marci. Svetová hos-
podárska kríza ovplyvňuje život 
aj u nás, vidíme a cítime to den-
ne. Neobchádza ani Devex. Kým 
v minulom roku sme mali v tomto 

čase inzerciu na jednu stranu, te-
raz chýba. Riešiť to budeme mu-
sieť. Z prichádzajúcich návrhov 
vychádza zatiaľ Devex predávať 
v novinových stánkoch. Koľko by 
mal stáť jeden výtlačok, ako k svo-
jim novinám prídu starší a menej 
pohybliví, či zvoliť predplatné tak 
ako v minulosti...o tom radi podis-
kutujeme s vami čitateľmi. 
Píšte, navrhujte, 
poraďte. 
Z ohlasov zatiaľ 
nik nenavrhuje
vydávanie 
Devexu zastaviť 
a zrušiť. 
Ale finančnú
stránku nákla-
dov riešiť treba.
 Redakcia

v rámci kolektívnych rokovaní 
2009 dohodli na zvýšení mzdy 
o tri percentá. V mesiacoch jún 
a november 2009 bude okrem 
toho vyplatený podiel na zisku 
spoločnosti formou mimoriad-
nych odmien. 
Tiež bolo rozhodnuté o zvýše-
ní mesačnej tarifnej mzdy o 3 

percentá k 1. marcu 2009. Ok-
rem toho všetci zamestnanci 
a zamestnankyne dostanú 
jednorazovú odmenu vo výške 
100 eur so mzdovým vyúčtova-
ním za máj 2009 a jednorazo-
vú odmenu vo výške 130 eur 
so mzdovým vyúčtovaním za 
október 2009.  r

 

 Neviem či skôr ako dopíšem 
príhovor sa Morava nevyleje a 
budem musieť s fotoaparátom 
utekať zachytiť túto, verejný 
život ovplyvňujúcu udalosť.
Stačí zalistovať v predchádza-
júcich osemnástich rokoch a  
takmer na deň presne sa doz-
viete, ktoré pozoruhodné uda-
losti sa v Devínskej udiali. Iste 
to nie je vyčerpávajúca kro-
nika – ale poslúži. O to viac 
zabolelo, keď v stredu 4. 3. 
nám do redakcie zavolali, že 
na Račianskom mýte, na zas-
távke 21-tky na Legionárskej 
sa povaľuje niekoľko desiatok 
Devexov. Ktorý z kolportérov 
sa rozhodol informovať Bra-
tislavčanov netuším dnes – ide- 
me iba zisťovať, kde dostali 
č. 4 menej. Ale svedectvo o 
dotyčnom je to silné.
 Rovnako silné sa nám zdá 
prirovnanie že s kúpou nového 
(silnejšieho, ale predovšetkým 
drahšieho) auta sa mení po-
vaha nového majiteľa. Stúp-
ne sebavedomie, s každým 
nádychom sa aj košeľa okolo 
hrudi stáva malá... A to ste 
si ešte nestačili všimnúť „sko-
kana“ funkcionára. Len čo po- 
preskakuje zo dva tri posty 
vyššie, zabudne... viem čo vám 
prichodí na um: „Zabudol vôl, 
že teľaťom bol.“ Nuž...poro-
zhliadajte sa po najbližšom 
okolí, možno do prirovnania 
sa hodí, či samopasuje...te-
da sám sa pasuje... Oj veľa, 
preveľa zabudlo a zabúda.

Vydavateľ

Volkswagen Slovakia, a. s. 
a zástupcovia odborovej organizácie ZO OZ KOVO VW SK sa 
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Adresát: Ing. Vladimír Mráz, 
Starosta MČ Bratislava 
DNV, Novoveská 17/A 
Bratislava 12.03.09

Vec: stanovisko k otvorenému 
listu SBD BA IV.

 Vážený pán starosta, po pre-
čítaní vyššie uvedeného listu som 
dospel k názoru, že jeho autori 
možno z nevedomosti alebo zá-
merne v ňom uvádzajú množstvo 
zavádzajúcich informácií.. 
 Je skutoačnosťou, že Mestská 
časť Bratislava DNV rokovala s 
SBD BA IV o vytvorení spoločné-
ho podniku na prevádzkovanie 
TKR. To, že rokovania skončili 
neúspešne, nie je vinou MČ ale 
SBD BA IV. Keď sme od neho 
požadovali súdnoznalecký po-
sudok na vyčíslenie majetku TKR 
v jeho vlastníctve, tak ten nám 
nebol z ich strany predložený. 
Nakoľko tento majetok mal byť 
relevantným vkladom budúceho 
akcionára do spoločnosti, neda-
lo sa v danej veci pokračovať. 
Preto pokračovala MČ v hľadaní 
ďalšieho partnera na založenie. 
Ním sa stala napokon spoloč-
nosť DANUBIA Tel. a.s.
 Nie je pravdou, že by MČ od-
pojila svojvoľne starú hlavnú prí-
jmovú stanicu, ktorá bola vlastníc-
tvom SBD BA IV. Túto skutočnosť 
potvrdzuje fakt, že prepojenie 
na novú hlavnú príjmovú stanicu 
zrealizoval prevádzkovateľ fir-
ma SATRO a nie MČ. To, že sa 
v liste SBD BA IV odvoláva na 
chýbajúci súhlas štatutára, vyvra-
cia skutočnosť, že následne bola 
medzi MČ a SBD BA IV podpí-
saná zmluva o sprístupnení a 
dodávke signálu do TKR v jeho 
vlastníctve. 

 O založení novej spoločnos-
ti na ktorú prešiel majetok vo 
vlastníctve MČ, bolo SBD BA IV 
jasne vyrozumené. Spoločnosť 
DEVNET a nový prevádzkovateľ 
TKR fy. SWAN deklarovali záu-
jem o spoluprácu na rokovaní s 
SBD BA IV o využívaní primár-
nych sietí TKR v ich vlastníctve na 
základe vzájomnej výhodnosti. 
Podotýkam, že toto rokovanie sa 
uskutočnilo ešte pred oficiálnym 
začiatkom prevádzkovania TKR 
novým prevádzkovateľom. Bo-
hužiaľ z nedokladovaných príčin 
sa táto spolupráca nezrealizo-
vala. Obyvateľov DNV sa však 
tieto zmeny nedotkli. Naopak, s 
príchodom nového prevádzkova-
teľa sa rozšírila a skvalitnila pro-
gramová ponuka s pôvodných 
27 programov na 40. 
 O spoplatňovaní šírenia toh- 
to programu sa dá povedať na-
sledovné. Účastníci, ktorí boli 
pôvodne zazmluvnení cez MČ, 
dostali nové zmluvy a stali sa zá-
kazníkmi SWANu. Tí, čo boli zá-
kazníkmi SBD BA IV, nimi aj ostali 
a zrejme im platili za signál. Tu 
je na mieste položiť si otázku na 
akom základe sa tieto peniaze 
vyberali, kde ostali a ako s nimi 
bolo naložené.
 Nie je pravdou, že sa po-
platky za užívanie TKR zvýšili o 
vyše 100 % . Pôvodná suma bola 
133,- Sk a nová je 215,- Sk. Ceny 
som uviedol pre porovnanie ešte 
v starej mene, zrejme niekomu 
robí problém matematika alebo 
cieľavedome zavádza.
 O nemilosrdnosti odpájania 
signálu sa nedá hovoriť. Každý 
správca resp. predseda samo-
správy vlastníkov bytov bol oslo-
vený vopred pred zavedením 
optickej siete do jeho objektu. 

Pokiaľ bol daný súhlas, sieť bola 
do toho ktorého objektu zavede-
ná. Určite, boli aj objekty, ktoré 
súhlas nedali. Našťastie nebolo 
ich tak veľa, ale boli to objekty 
spravované s SBD BA IV. Avizo-
vaný dátum sprevádzkovania 
optickej siete bol zverejnený štan-
dardným spôsobom. Dňom 1. 2. 
2009 bola spustená optická sieť 
a stará sieť bola odpojená od 
signálu. Tak, že naša spoločnosť 
nikoho neodpájala od signálu - 
naopak zodpovednosť za to, že 
tých pár objektov, ktoré zostali 
bez signálu, nesú tí, čo nedali 
súhlas k napojeniu do objektov. 
V žiadnom prípade nikto nikoho 
nenúti uzatvárať zmluvu s našim 
prevádzkovateľom, veď nie je 
jediný poskytovateľ takýchto slu-
žieb na Slovensku. 
 Znefunkčnenie siete TKR vo 
vlastníctve SBD BA IV je popísa-
né veľmi verbálne, bolo by dobré 
najprv takéto veci posúdiť zainte-
resovanými stranami a nie dávať 
takéto jednostranné vyhlásenia. 
Súhlasím s tým, že je stará sieť 
nefunkčná, ale s toho dôvodu, že 
pôvodná hlavná príjmová stani-
ca vlastne už neexistuje, ale to je 
problém jej majiteľa SBD BA IV. 
 Čo sa týka terciálnej siete, kto-
rá podľa listu SBD BA IV by mala 
byť ich vlastníctvom, treba pove-
dať. že to vôbec nie je pravda. 
Stačí pozrieť zmluvu o prevode 
vlastníctva bytu, kde je jasne v 

článku IV, bode 3 deklarované, 
že súčasťou spoločných zariade-
ní sa rozumejú zariadenia, ktoré 
sú určené na spoločné užívanie a 
slúžia výlučne tomuto domu .... 
A to už vôbec nebudem spomí-
nať spôsob financovania danej 
siete - to dobre vedia všetci vlast-
níci bytov, ako sa realizoval.
 Prístup do miestnosti v objek-
te na ul. Milana Marečka 7 - o 
tomto je úplne zbytočne polemi-
zovať, nakoľko v súčasnosti náj-
omnú zmluvu k tomuto priestoru 
má len nový prevádzkovateľ TKR 
fy. SWAN. 
Na záver by som povedal, že v 
našej mestskej časti nie je nikto 
nikoho rukojemníkom, tieto ver-
bálne konštatovania zo strany 
autorov otvoreného listu SBD BA 
IV slúžia len na vyvolávanie rôz-
nych nálad medzi obyvateľmi. 
Z tohto dôvodu sa budem snažiť 
osloviť poslancov MZ MČ BA 
DNV vo veci zvolania verejného 
zhromaždenia k tomuto problé-
mu, kde si budeme môcť povedať 
veci na rovinu. 

Pevne verím, že ak sa uskutoční, 
budú tam prítomní aj autori pred-
metného otvoreného listu.

Alojz Moravec, 
poslanec MZ MČ 

Bratislava DNV 
a predseda predstavenstva 

DEVNET a.s.

DEVEX 6

ciách týchto zmluvných vzťahov 
pokračuje. S poľutovaním a opa-
kovane musím konštatovať, že 
vedenie SBD IV. žiadnym svojim 

počinom k riešeniu tejto situá-
cie neprispelo, ba priam nao-
pak v maximálnej miere svojim 
prístupom komplikovalo rieše-
nie problémov občanov Devín-
skej Novej Vsi, teda i nimi zatu-
pujúcich členov SBD IV.

� ing.vladimír�mráz,�
 starosta MČ

Vysvetlenie
k listu čitateľov 
a k listu SBD Ba 4

(dokončenie�z�3.�strany)

Alojz Moravec, Pavla Horova 13, 841 07 Bratislava 

stavebného�bytového�družstva�
Bratislava�iv�(ďalej�„sBd�
Ba�iv“)�na�reakciu�pána�
alojza�moravca,�poslanca�
mz�mČ�Ba�dnv,�predsedu�
predstavenstva�devnet�
a.s.,��k�otvorenému�listu�sBd�
Ba�iv�zo�dňa�06.03.2009�
mestskému�zastupiteľstvu�
mČ�devínska�nová�ves

Pán Moravec sa vo svojej reak-
cii vyhol základnému problému 
– a síce, kto a na základe aké-
ho oprávnenia od mája 2008 až 
doposiaľ využíva vlastníctvo SBD 
BA IV pre svoje podnikateľské 
účely?!

Z tohto dôvodu považujeme za 
potrebné uviesť niektoré fakty:
k zmluvným vzťahom medzi SBD 

BA IV a MČ DNV. Pán predseda 
predstavenstva Devnet A. Mora-
vec sa vo svojej reakcii  odvoláva 
na podpísanú zmluvu o sprístup-
není a dodávke signálu do TKR 
medzi MČ DNV a SBD BA IV. 
SBD BA IV nevlastní takúto zmlu-
vu, a to z jednoduchého dôvodu, 
že takáto zmluva  neexistuje.
Ak pán Moravec disponuje  ta-
kouto zmluvou, SBD BA IV uvíta 
jej predloženie.

-�k�založeniu�spol.�devnet�a�.s.�
a�prechod�majetku�mČ�dnv
K upresneniu dodávame, že sieť 
TKR vo vlastníctve MČ DNV bola 
napojená (a podľa našich infor-
mácií aj naďalej napojená je) na 
sieť TKR vo vlastníctve SBD BA 
IV. Nepopierame právo MČ DNV 
naložiť so svojim majetkom podľa 
vlastného uváženia, ale pýtame 
sa, akým právom MČ DNV pou-
žívala  a používa sieť TKR naďa-

Reakcia
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 s tr .  = 50  € ,  1/4 s tr .  = 100  € ,  1/2 s tr .  = 200  € ,  1 s t r .  = 400  € .  1 cm =  0,50  € .  
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

lej bez zmluvného vzťahu? (hoci 
zmluvný vzťah skončil ku dňu  
30. 04. 2008)
Odpoveď je jednoduchá – sieť 
TKR vo vlastníctve MČ DNV  
(t. č. vo vlastníctve DEVNET a.s.) 
je bez siete tkR� vo� vlastníctve�
sBd�Ba�iv��nefunkčná!

-�k�snahám�o�spoluprácu
Pravdou je, že zástupcovia fy 
SWAN a.s. a DEVNET a.s. rokovali 
s SBD BA IV o možnostiach pre-
vádzkovania TKR vo vlastníctve 
SBD BA IV, ale pravdou tiež je, že 
táto skutočnosť viedla jednozna-
čne len za účelom získania no-
vých zákazníkov pre fy SWAN a.s., 
a teda DEVNET a.s., nakoľko navr-
hovali iba krátkodobú spoluprácu 
(cca do konca roku 2008).
Napriek tomu, že k dohode ne-
došlo, spoločnosť DEVNET a.s. 

si dovolilo bez súhlasu SBD BA 
IV naďalej využívať túto sieť bez 
úhrady za jej používanie. Podotý-
kame, že SBD BA IV na dodanie 
TV signálu má naďalej pôvodné-
ho zmluvného partnera, ktorým je 
SATRO s.r.o.
SATRO s.r.o. je taktiež schopný 
dodávať signál a to aj bez hlavnej 
stanice vo vlastníctve DEVNET a.s. 
v rovnakej kvalite a rozsahu a za 
nižšie poplatky Problém je však 
v tom, že SATRO s.r.o. (pôvodný 
prevádzkovateľ) má zamedzený 
prístup k sieti TKR a k príslušným 
zariadeniam vo vlastníctve SBD 
BA IV.
Týmto konaním DEVNET a.s. 
hrubo poškodila a naďalej po-
škodzuje nielen SBD BA IV, ale aj 
samotných užívateľov, ktorí majú 
záujem odoberať signál od spo-
ločnosti SATRO s.r.o.

-� k� prístupu� do� spoločného�
priestoru� na� ul.� m.� marečka� 7,�
Bratislava
SBD BA IV nesúhlasí s tvrdením, 
že k predmetnému priestoru má 
nájomnú zmluvu len tzv. „nový 
prevádzkovateľ“ TKR fy SWAN 
(pán Moravec nemá ujasnené 
o kom píše, lebo niekedy ako pre-
vádzkovateľa uvádza spoločnosť 
SWAN a inokedy fy DEVNET a.s.). 
SBD BA IV má dôkazy o tom, že 
existuje nájomná zmluva uzatvo-
rená medzi SBD BA IV a vlastník-
mi bytov a nebytových priestorov 
bytového domu M. Marečka 7, 
Bratislava v zastúpení správcu 
Správcovského bratislavského 
družstva.
Túto zmluvu správca síce vo feb-
ruári 2009 vypovedal, ale v zmys-
le ustanovení tejto zmluvy plynie 
3 - mesačná výpovedná lehota, 

z čoho vyplýva, že nájomný vzťah 
trvá do 31. 05. 2009.

-� k� odpájaniu� užívateľov� sig-�
nálu
Nemilosrdnosť odpájania TV sig-
nálu nech posúdia samotní uží-
vatelia,  ktorí boli zo dňa na deň 
odpojení bez možnosti vlastného 
rozhodnutia o výbere dodáva-
teľa...

V Bratislave, 20.03.2009

  Stavebné bytové 
družstvo Bratislava IV

 Polianky 9, Bratislava
Zastúpené štatutárnymi 

zástupcami
� mgr.�ján�soukup,�

predseda�predstavenstva
� +�dvaja�podpredsedovia

TKR – televízne káblové rozvody: veľa užívateľov, veľa majiteľov, veľa slov okolo nich. Veľa nedohôd a ani dnes si netrúfame 
povedať, že otázky sú vyriešené a uzavreté. Ich riešenie bude pokračovať. Ako? Nie, nebudeme priestor otvárať a riešiť 
prostredníctvom novín a zaťažovať tých, ktorým má systém slúžiť a za služby si platia. Ak bude koniec problémom zverejníme iba 
kto sa  a ako o jeho vyriešenie postaral.  Za redakciu pj jr.

(dokončenie z minulého čísla)

Samozrejme existujú aj ďalšie možnosti 
získania finančných prostriedkov – 
Štátny fond rozvoja bývania, Program 
odstraňovania systémových porúch pa-
nelových domov a pod..
Cena zateplenia strechy je približne 
33 EUR (1 000 Sk)/ m2 s izoláciou 
hrúbky 10-12 cm. Tu je návratnosť in-
vestície tiež pomerne dlhá, tu chcem 
len upozorniť, že pokiaľ idete opravo-
vať strechu, tak určite ju dajte zatepliť.

Výstavba vlastnej kotolne

Aj vlastné kotolne sa pomaly stávajú 
súčasťou nášho každodenného živo-
ta. Aké sú ceny, ak sa rozhodnete si 
vykurovať sami vlastný bytový dom? 
Cena plynu je v zmysle rozhodnutia 
URSO č. 0023/2009/P stanovená 
na 0,0459 EUR/kWh bez DPH, plus 
21,62 EUR/mesačne bez DPH je pau-
šálny poplatok. Ak má váš bytový dom 
spotrebu 222 039 kWh ročne, tak za-
platíte za plyn celkovo 12 436,72 EUR 
(374 668 Sk). K tejto sume treba pripo-

čítať aj ročné prevádzkové náklady na 
kotolňu vo výške orientačne 664 EUR 
(20 000 Sk). Ak si takéto množstvo 
tepla objednáte od dodávateľa tepla 
v Devínskej Novej Vsi, tak Vás to bude 
stáť 18 652,98 EUR (561 939Sk). 
Rozdiel je 5 552 EUR (167 267 Sk). 
Náklady na výstavbu kotolne sú v tom-
to konkrétnom prípade cca 33 193 
EUR (1 000 000 Sk). K tomuto nákla-
du treba ešte pripočítať jednorazový 
poplatok za odpojenie od systému 
centrálneho rozvodu tepla, ktorý sa 
pohybuje rádovo vo výške niekoľkých 
desiatok tisíc korún. Skúsme si spočítať 
návratnosť, tak ako v prípade zateple-
nia. Ak si zoberieme bankový úver vo 
výške 33 193 EUR (1 000 000 Sk) 
s úrokom 5%, tak je doba návratnosti 
približne 7 rokov.  

Montáž plastových okien

Montáž plastových okien je už dnes 
tiež takmer úplnou samozrejmosťou. 
Toto úsporné opatrenie si väčšinou rieši 
každý obyvateľ vo vlastnej réžii, tak sa 
o ňom zmienim len krátko. Je to jedna 

z najdôležitejších možností úspor v by-
tovom dome, veď cez okná odchádza 
z bytového domu cca 30% tepelnej 
energie. Tiež ale poznám prípad, keď 
človek šetriaci teplom platí za teplo me-
nej so starými oknami ako jeho sused, 
ktorý nešetrí a má plastové okná.

Správne hospodárenie s TÚV

V dnešnej dobe drahého tepla a teda 
aj drahej teplej vody je naozaj po-
trebné účelne hospodáriť s teplou vo-
dou. V niektorých prípadoch väčšej 
spotreby teplej vody, predstavuje táto 
položka na zálohovom predpise aj 66 
EUR (2 000 Sk) mesačne. Počítajte so 
mnou. Na ohriatie 1 m3 teplej vody je 
potrebných približne 83 kWh (0,3 GJ) 
energie, čo predstavuje sumu približne 
7 EUR (210 Sk). Ak si k tomu pripočíta-
te cenu vody, ktorá je cca 1,8 EUR/m3, 
zistíte, že za 1 m3 teplej vody zaplatíte 
8,80 EUR (265 Sk). Ak máte spotrebu 
90 m3 teplej vody ročne (radi a čas-
to sa kúpete) tak vás to stojí 66 EUR 
(2 000 Sk) mesačne. A to už stojí za 
úvahu, či nezmeniť svoje návyky.

Triedenie domového odpa-
du – zníženie množstva 

odvozov komunálneho odpadu

Aj v tejto oblasti sa dajú usporiť pomer-
ne významné prostriedky, treba na to 
však disciplínu všetkých obyvateľov.  
Predstavte si, že väčšinu ľudí v bytovom 
dome presvedčíte, aby triedili odpad. 
Samozrejme, podmienkou je, že máte 
blízko domu nádoby na separovaný 
zber. Ak ich nemáte, firma OLO vám 
ich bezplatne poskytne, len musíte mať 
na ne miesto na kontajnerovom stojisku. 
Keď začnete triediť odpad, automatic-
ky sa vám zníži množstvo komunálneho 
odpadu a váš kontajner začne byť po-
loprázdny. Vtedy musíte požiadať OLO 
o zníženie počtu odvozov. Teraz máte 
napríklad 3x do týždňa a požiadate 
ich, aby vám to znížili na 2x. Oni sa 
budú dosť dlho brániť, ale keď budete 
vytrvalí a váš kontajner bude skutočne 
zívať prázdnotou (OLO si to bude kon-
trolovať), nakoniec vám vyhovejú. Od-
voz jednej 1100 l nádoby stojí 16,60 
EUR (500 Sk), takže za jeden rok ide 
o úsporu 863 EUR (26 000 Sk).

 Milan Jambor

 (dokončenie v budúcom čísle)

Úspory v bytovom dome
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- Drahá, ľúbila by si ma aj 
keby som zbankrotoval?
- Áno, ale chýbal by si mi.

•••
- Čo tak hrozne smrdíš?
- Ale, stretol som jedného, čo 
hovoril, že keď mi povie vtip 

od smiechu sa pokakám. A 
neklamal.

•••
- Čo je absolútna staroba?
- Keď vychádzate z múzea a 
spustí sa alarm.

•••
Každá doba má svojich 
pätolízačov.

Z policajného
zápisnika

• Na Bršlenovej neznámy pácha-
teľ ukradol 6.3. vstupnú bránku a 
bránku k odpadovému košu, obe z 
kovaného železa. Majiteľovi spô-
sobil škodu 1300 €.
• Začiatkom mesiaca predviedla 
hliadka dve osoby, ktoré nevedeli 
preukázať svoju totožnosť.
• V pondelok 9. 3. v areáli futba-
lového štadióna neznámy páchateľ 
poškodil poklop vodovodnej šachty 
a napojil sa na prívod vody. DNV 
šport spôsobil škodu 60 €.
• V ten istý deň oznámil rodič 
šikanovanie svojho dieťaťa v jednej 
zo základných škôl v DNV. Prípad 
riešia zatiaľ v škole.
• V utorok 10. 3. v noci, v čase od 
1.30-04.40 riešila polícia rušenie 
nočného pokoja na J. Poničana.
• V ten istý deň neznámy pácha-
teľ v záhradkárskej osade pod Srd-
com vykradol záhradný domček. 
Ukradol rádio Panasonic s CD pre-
hrávačom, nožnice na vinič, predl- 
žovačku a poškodil záhradné so-
lárne svietidlá. Krádežou spôsobil 
škodu 212 €, poškodením 236 €. 
• V stredu 11. 3. sa neznámy pá- 
chateľ vlámal v priestoroch Vápen-
ky do vozidla Seat Alhambra, uk-
radol zadné sedadlá, predné svie-
tidlá, poškodil prednú masku. Fir- 
me predávajúcej autá spôsobil  
škodu krádežou 4500 €, poško-
dením 1500 €.

 • Na Istrijskej neznámy páchateľ 
12. 3. vnikol na pozemok rodin-
ného domu, kde z odstaveného 
auta ukradol zvárací aparát In-
ventor, káble, zváraciu kuklu, kar-
boflexovú rozbrusovačku Narex 
všetko v hodnote 1280 €.
• Na Hradištnej neznámy pá-
chateľ poškodil 13. 3. Škodu Fabia 
tak, že prevalil obe dvere na ľavej 
strane. Majiteľovi spôsobil škodu 
260 €.
• V ten istý deň 13. 3. hliadka 
polície zachytila v kamerovom sys-
téme páchateľa ako vytrhol z moto-
rového vozidla ŠPZ. Predviedla ho 
na obvodné oddelenie.
• Na Janšákovej sa 14. 3. ne-
známy páchateľ vlámal do vozidla 
Mitsubishi. Ukradol navigačný sys-
tém H40, tankovaciu kartu Slovnaft. 
Krádežou spôsobil škodu 200 €, 
poškodením 125 €.
•  V stredu 18. 3. neznámy pá-
chateľ ukradol z lavičky ruksak, 
druhý v Terne z vozíka hnedú ka-
belku s dokladmi a 50 €, ďalší v 
Lidli tiež kabelku s dokladmi, mobi-
lom Nokia a 150 €.
• V ten istý deň neznámy páchateľ 
ukradol na Istrijskej z dvora rodin- 
ného domu 300 kg starého me-
deného drôtu v hodnote 265 €.
• Na ulici Na hriadkach došlo  
19. 3. k dopravnej nehode, keď 
motocyklista pri predbiehaní pre-
šiel do protismeru a čelne sa zrazil 
s osobným motorovým vozidlom. 
Mladý muž (26 r.) ťažkým zrane-
niam podľahol.
 OO PZ DNV

Prípravné zápasy
6.�marca�2009

ihrisko�Rapid-umelá�tráva
BCT BA - FK Lokomotíva DNV  0:2
góly: Duda 2

8.�marca�2009
ihrisko�jakubov�vedl.�ihrisko
Gajary - FK Lokomotíva DNV  2:2
Góly: Duda , Granec

10.�marca�2009�
inter�umelá�ihrisko
ŠKP BA - FK Lokomotíva DNV  2:3 

Góly: Pechovský, Rischer Marek 2 
              11.�marca�2009�
ihrisko�miloslavov�alžbetin�dvor
Miloslavov - FK Lokomotíva DNV  1:3
Góly: Šmahovský 2, Rischer Marek 
��������������14.�marca�2009��
ihrisko�most�pri�Bratislave
SDM Domino - FK Lokomotíva DNV 
Góly: Šmahovský, Hanúsek 5:2

iv.�liga�seniori
1.�kolo�22.�3.

Rovinka – Lok. DNV    0:2
g: M. Risher, M. Gajdoš  
 pz

FUTBAL

V sobotu 14. marca 2009 sa us-
kutočnil v priestoroch telocvične 
ZŠ I. Bukovčana 3 prvý ročník 
futbalového turnaja pod názvom 
„Futbalový turnaj Csaba Team“. 
Na turnaji štartovali mužstvá, 
ktoré boli zložené zo „starších 
pánov“, bývalých hráčov, ktorí aj 
takýmto spôsobom chceli ešte 
ukázať niečo zo svojho futbalové-
ho umenia. 
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev: 
usporiadajúce mužstvo Csaba 
Team, ďalej „Zelenka“, „Formu-
la“, „Flamengo“, „1. FC Trúnek“, 

„Grba“, „FC Pišta“, a hostia zo 
„Skalice“. Aj napriek veku všetci 
účastníci turnaja svojou snahou 
a bojovnosťou ukázali, že ešte 
futbal hrať vedia, a že naň, aj keď 
už nie sú aktívny hráči, nezane-
vreli. A to bolo na celom turnaji 
najpodstatnejšie. 
Mužstvá boli rozdelené do dvoch 
štvorčlenných skupín, kde sa 
hralo systémom každý s každým. 
Víťazi skupín hrali potom finále 
o celkové umiestnenie na prvom 
a druhom mieste, mužstvá, kto-
ré sa umiestnili v skupinách na 

druhom mieste hrali zápas o cel-
kové umiestnenie. Celkovým ví-
ťazom turnaja sa stalo mužstvo 
„GRBA“, ktoré vo finále porazilo 
mužstvo „ZELENKA“ skóre 4 : 1. 
Na treťom mieste sa umiestnilo 
mužstvo „SKALICE“, ktoré v boji 
o tretie a štvrté miesto porazilo 
mužstvo „FORMULA“ skóre 3 : 0.  
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal hráč mužstva „Zelenka“ – 
pán Ebst, ktorý zvíťazil až v kopa-
ní pokutových kopov. 
Futbalový turnaj bol zabezpeče-
ný výhradne sponzorsky, na za-

bezpečenie ocenení najlepších 
a občerstvenie pre všetkých zú- 
častnených, za čo im patrí vďa-
ka. 
Hráči zúčastnených mužstiev 
„starších pánov“ odohrali turnaj 
oduševnene a s veľkým zápalom. 
Na hladkom priebehu celého tur-
naja má zásluhu aj rozhodca Ing. 
M. Jablonický, ktorému taktiež za 
rozhodovanie na turnaji srdečne 
ďakujeme. 

 JUDr. František Baňas 
 a organizátori turnaja

1. ročník futbalového turnaja „CsabaTeam“

Starší páni na jednotku

Futbalový klub

organizuje nábor chlapcov
ročníka 2001 a 2002.
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť
členovi výboru Lokomotívy P. Vlčekovi.
Volajte na mobilný telefón 0903 570 342.

LOKOMOTÍVA Devínska Nová Ves

goodSports International Slovensko
pozýva všetkých chlapcov a dievčatá na baseballové tréningy
Kde? V telocvični v škole Pavla Horova 16
Kedy? 28.marca a 4. apríla (soboty) 9.00 - 10.45 T-ball (6 – 8 ročné deti)
11.15 – 13.00 Little League (9-12 ročné deti)
13.30-15.15 Kadeti Fighting Flies (13-17 roční)
viac info: 0949 705 507 Nezabudnite si priniesť prezuvky do telocvične!!!!!
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