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Nezdá sa mi, aby informácie
z radnice v rovnomennej rubrike
boli zbytočné pretože:
a/ občanov nezaujímajú
b/ občania im nerozumejú.
Niektorých možno nezaujímajú. Aj keď by mali vedieť čo
nimi zvolení zástupcovia robia
v prospech občana a obce, o čom
rokujú, ako nakladajú s im
zverenými prostriedkami...
Druhá vec je o porozumení.
Je pravda, že uznesenia (ak sú
zverejnené) sú tak písané a tak
formulované aby im rozumeli
iba páni poslanci? (miestne
zastupiteľstvo schválilo predaj
pozemku-parcely č.xyz o rozlohe
am² za y € za m², ale kde je to,
či je to parcela zaujímavá, či
prebehlo výberové konanie, či sú
splnené všetky náležitosti, ktoré
musia byť splnené...no dalo by
sa skúmať) Je však tiež pravdou,
že je možné žiadať vysvetlenia
k jednotlivým bodom, ale...to
by „chvíľu“ trvalo a pri ochote
nazrieť „do vlastnej kuchyne“
by to trvalo, pri zákonom stanovených lehotách...týždne.
Ako však vidieť z ohlasov, tak podaktorí občania
nielenže čítajú, ale aj rozumejú
a dokážu občanom vysvetliť to,
čo by mali občanmi volení funkcionári ponúkať automaticky
a zrozumiteľne. Takejto komunikácii s občanmi sa hovorí
transparentná.
Možno sa dožijeme aj toho.
Vydavateľ

devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
Slovenská sporiteľňa

Beriete si Úver
na bývanie?
Odborníci odporúčajú
ﬁxáciu na dlhšie obdobie
Mnohí ľudia, ktorí
v súčasnosti riešia otázku
bývania, zvolili vyčkávaciu
taktiku. Dúfajú, že ceny
nehnuteľností budú aj
naďalej klesať. Odborníci
na úvery a bankoví analytici
však upozorňujú, že
úrokové sadzby úverov na
bývanie sú práve teraz na
niekoľkoročných minimách.

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV I.
1. Areál VPS – bývalá Textilanka
Denova sa tam mala sťahovať
v máji 2009, počúvam informácie, že
bude potrebná väčšia rekonštrukcia.
Keď sa areál kupoval, tak sa to prezentovalo ako už pripravené na nasťahovanie, s tým, že tam bude všetko
vrátane kompostárne, teraz tam má byť
len zberný dvor, ktorý je síce potrebný,
ale tým, že nemáme kompostáreň porušujeme zákon a nikomu to nevadí. Nehovoriac o tom, že podľa najnovšieho
statického posudku je komín, ktorý sa
nachádza v areáli v nevyhovujúcom
stave, čo znamená ďalšie nemalé
ﬁnančné prostriedky na jeho rekonštrukciu – cca 11 000 EUR. Takisto
vjazd do objektu sa nachádza blízko
križovatky a keď tam chcete odbočiť
z Mlynskej ulice, alebo smerom od železničnej stanice, musíte ísť niekoľko
sto metrov na prvú križovatku, tam sa
otočiť a vrátiť sa späť. Aj časť objektov
na pozemku je v nevyhovujúcom stave.
Podľa najnovších odhadov má stáť re-

konštrukcia vonkajších priestorov cca
300 000 EUR a vnútorných dokonca
500 000 EUR!!! Keď to spočítame
dohromady s kúpnou cenou, tak sa
dostávame k celkovej sume 1 660 000
EUR (50 miliónov korún)!!! Nehovoriac o úpornej snahe kompetentných
za každú cenu tam presťahovať DENOVU, aby tým umlčali kritikov a zakryli vlastnú neschopnosť a množstvo
chýb, ktoré v tomto prípade spravili.
Neviem, kto pripravoval a presadzoval návrh na kúpu tohto areálu, ale
urobil veľmi zlú prácu a podľa môjho
názoru ho treba odvolať(respektíve ho
už nevoliť v ďalších voľbách). Myslím,
že jediným normálnym riešením v tejto
situácii je odstúpiť od kúpnej zmluvy
a vrátiť objekt pôvodnému vlastníkovi.
Samozrejme, pokiaľ bola podpísaná
kúpna zmluva, ktorá to umožňuje –
prípadne aj za cenu určitých sankcií.
A potom za 500 000 EUR (15 miliónov korún) postaviť nové sídlo Denovy
na Blížnom Zamajerskom. A ostane

nám 1 160 000 EUR, ktoré môžeme použiť na rozvojové projekty pre
blaho občanov našej mestskej časti.
2. Nezrovnalosti v hospodárení
s obecnými bytmi.
Pri
kontrole
hospodárenia
s obecnými bytmi sa zistilo, že neboli
uznesením MZ MČ DNV schválené 2 prenájmy bytov (v r. 2006 byt
na ulici Štefana Králika 2, na dobu
určitú od 1.12.2006 do 30.10.2009,
v r.2008 byt na ulici M. Marečka 2, na dobu určitú od 1.8.2006
do 30.7.2011a následne dodatkom
č.1 zo dňa 9.3.2009 predĺžený
na dobu neurčitú bez uznesenia MZ
MČ DNV!!), čo je v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom
MČ DNV a majetkom jej zvereným
schválený uznesením MZ MČ DNV
Pokračovanie na strane 3.
Úzavierka dnešného čísla
bola 1.10. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 15.10. 2009,
číslo vyjde 23.10. 2009.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo (MZ) sa zišlo
dňa 10. 9. 2009 na riadnom zasadnutí. Prijatých uznesení vyberáme.
MZ MČ DNV
- zobrala na vedomie stav plnenia uznesení MZ MČ DNV a MR
MČ DNV, uložila prednostovi MÚ
MČ DNV požiadať OO PZ SR
o predloženie návrhu nutných
úprav priestorov po Denove pre
potreby OO PZ SR (Obvodné
oddelenie policajného zboru),
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh zmien Zakladacej listiny
a Štatútu DSS Senecio, n. o.
po prerokovaní v orgánoch DSS
Senecio, n. o. a v Komisií financií,
podnikania, rozvoja cestovného
ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložený návrh zmien Pravidiel
odmeňovania poslancov... po prerokovaní a pripomienkovaní vo
všetkých komisiách a vo všetkých
poslaneckých kluboch, a uložila
zástupcovi starostu MČ DNV po
schválení navrhovaných zmien
v MZ MČ DNV vydať úplne znenie
Pravidiel odmeňovania poslancov...,
- uložila prednostovi MÚ MČ DNV
prepracovať Návrh VZN, ktorým sa

určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území MČ DNV podľa pripomienok
Komisie financií, podnikania, rozvoja
cestovného ruchu a legislatívy a MR
MČ DNV a predložiť do najbližšieho
MZ MČ DNV na schválenie, a uložila
predsedovi KVAD pripraviť návrh zón
MČ DNV v súlade s ÚP a zonálnou dokumentáciou,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh Zásad o hospodárení s majetkom hl. m. SR BA zvereným do správy
MČ DNV a s majetkom vlastným po zapracovaní pripomienok Komisie financií, podnikania, rozvoja cestovného
ruchu a legislatívy,
- zobrala na vedomie informáciu
o výsledkoch kontroly NKÚ a žiada
starostu MČ DNV po doručení Správy
z NKÚ túto predložiť na prerokovanie
do MZ MČ DNV,
- uložila architektovi MČ DNV
prerokovať investičný zámer premeny nebytových priestorov v príslušných komisiách výstavby, architektúry a dopravy, financií, podnikania,
rozvoja cestovného ruchu a legislatívy
a po zapracovaní pripomienok komisií
a predložiť do najbližšej MR MČ DNV,
- zobrala na vedomie návrh
racionalizačných opatrení na zriadenie 1 kuchyne pre obe budovy ZŠ
I. Bukovčana 3, uložila prednostovi

Zasadanie mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva
29. 9. 2009 MZ MČ DNV
- zobralo na vedomie informáciu o rokovaní k zosúladeniu rozvojových zámerov spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. , Bratislava a mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a postupom prác na spracovaní

Rozmiestnenie
veľkokapacitných
kontajnerov
dátum

miesto pristavenia

09. 10. Uhrovecká
(za obchodom)
J. Jonáša
(na parkovisku)
Mečíková (pri detskom
ihrisku)
16. 10. Novoveská – Kalištná
Janšáková (pri zrkadle)
Mlynská (pri rybníku)

MÚ MČ DNV zabezpečiť potrebné
profesie (elektrikár, vodár, kúrenár)
na realizáciu samostatného merania
a reguláciu tepla a el. energie pre
školské jedálne v ZŠ I. Bukovčana 3
a ZŠ P. Horova 16. Návrh výdavkov na
realizáciu predložiť do najbližšej MR
MČ DNV,
- žiada riaditeľov ZŠ I. Bukovčana 3
a P. Horova 16 dopracovať materiál
o využívaní telocviční o pripomienky
MR MČ DNV a predložiť do najbližšej
MR MČ DNV,
- zobrala na vedomie vysporiadanie
pohľadávky ZŠ P. Horova 16 voči
FCL DNV, a žiada riaditeľa ZŠ P. Horova 16 zaúčtovať úhradu pohľadávky
v roku 2009 ako iné príjmy,
- odporučila MZ MČ DNV prerokovať Správu o hospodárení s teplom za rok 2008 predloženú spol.
Tenergo, a. s.,
- schválila výsledky ponukového
konania na prenájom pozemkov na
vyhradené parkovacie miesta podľa
predloženého návrhu, a schválila
služobné parkovacie miesto pre zást.
st. na parkovisku J. Poničana (za Eisnerovou ul. ),
- uložila prednostovi MÚ MČ DNV
spresniť úpravu nájmu nájomného za
nebytové priestory na Istrijskej 68 len
o funkčné prevádzky a predložiť materiál do najbližšej MR MČ DNV,

- uložila prednostovi MÚ MČ DNV
zúčtovať dotáciu poskytnutú rímskokatolíckej cirkvi za rok 2008,
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
predložiť do MZ MČ DNV návrh na
účelovú dotáciu na inštaláciu bleskozvodu na objektoch F- centra,
Istrijská 4, Bratislava - DNV pre rímskokatolícku cirkev, farnosť DNV,
Istrijská 15,
- prerokovala informáciu o oplotení DI J. Smreka 9 – 11 a uložila
predsedovi KVAD prerokovať
v komisií návrh na vybudovanie
nového oplotenia okolo DI J. Smreka 9 – 11,
- schválila etapizáciu prestavby
areálu VPS (Verejnoprospešných
služieb), v I etape urýchlene doriešiť
dobudovanie sociálnych miestností na 2. nadzemnom podlaží,
v 2. etape riešiť zateplenie haly
dočasným znížením stropu, uložila
riaditeľovi Denovy organizačne aj
technicky zabezpečiť stráženie objektu VPS a predložiť návrh spolu
s vyčíslením výdavkov na najbližšiu
MR MČ DNV, uložila prednostovi
MÚ MČ DNV predložiť do MZ MČ
DNV návrh na zverenie objektov
stavieb areálu VPS Denove,
- schválila program MZ MČ DNV
dňa 20. 10. 2009 po zapracovaní
pripomienok MR MČ DNV.
zrb

Urbanistickej štúdie časti zóny východ Bratislava DNV, a požiadalo
starostu MČ DNV, aby Miestne zastupiteľstvo MČ DNV priebežne
informoval o rokovaniach so spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a. s.,
Bratislava,
- zobralo na vedomie prezentáciu zámeru „Nové centrum Devínska Nová
Ves“ autorov architektonického ateliéru Peichl a Partner.

Slovenská sporiteľňa
aj v tomto školskom roku podporí
projekty škôl – od materských po vysoké
Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou
Slovenskej sporiteľne aj v tomto školskom roku
podporí viac ako 30 projektov týkajúcich
sa vzdelávania v hodnote približne 80 tisíc eur. Banka pomáha
financovať vzdelávanie detí od predškolského veku, rozvíjať
schopnosti študentov obchodných akadémií a motivovať
ich až po ukončenie vysokej školy. Z absolventov
stredných a vysokých škôl každý rok Slovenská sporiteľňa
zamestná niekoľko desiatok vo všetkých regiónoch.

Kauza za kauzou sa
valí, čo dávali a brali.
Veľkí, či len malí?
Možno sme sa
nenazdali
čo budúcnosť
nám neprivalí.
atetr
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ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV I.
pokračovanie zo strany 1.

č.268/12/2003. Takisto nesedí počet
vykazovaných bytov s inventúrnym stavom bytov a medziročné úbytky a prírastky bytov. Dúfajme len, že sa tieto
byty nestratili a kompetentní nám vysvetlia, ako je to možné, a tieto nezrovnalosti budú riadne hĺbkovou kontrolou
miestneho kontrolóra prešetrené a celý
tento vážny problém nebude zahraný
do autu, ako to v Devínskej už začína
byť dobrým zvykom.
3. Tenisové kurty v DNV
Tenisové kurty boli prenajaté
v roku 2008 ﬁrme Triumf tenis, ktorá
vznikla len 7.2.2008. Myslím, že sa
nájde málokto, kto bol v minulom roku
spokojný s tým súčasným prevádzkovateľom. Hneď po tom, ako dostali tenisový areál do prenájmu, zdvihli ceny za
1 hodinu tenisu zo 120 Sk na 200 Sk.
Na porovnanie, ceny v areáli Pegasu boli v roku 2008 - 150 Sk. Areál
vyzeral, ako keby nemal pána, tráva
bola vysoká viac ako meter. Tento
rok je to už lepšie, tráva je pravidelne kosená. V januári 2009 začalo
prebiehať výberové konanie na nového prevádzkovateľa tenisového areálu
v Devínskej Novej Vsi. Do súťaže sa
prihlásilo 5 záujemcov. Zaujímavé je,
že počas výberového konania konateľ DNV šport bez vedomia väčšiny
členov dozornej rady podpísal zmluvu
na tento rok so súčasným prevádzkovateľom, bez toho, aby výberové konanie
skončilo. Veľmi zaujímavé správanie...
Pár týždňov na to písomne rezignoval
na svoju funkciu, v ktorej je doteraz...
Rád by som vedel, koľko platí ﬁrma
Triumf tenis s.r.o. za prenájom kurtov
MČ DNV. Jeden z uchádzačov o prenájom tenisového areálu totiž pri dlhodobom prenájme ponúkal v závislosti
od dĺžky nájmu za prenájom od 2000
do 6 000 EUR ročne, nehovoriac
o tom, že na vlastné náklady plánoval
inštalovať nafukovaciu halu na celoročné využitie tenisových kurtov.

Rozdiel medzi cenou nových
a odkupnou cenou starých je približne 26 000 EUR. Výmena vozového

5. Okolie bývalej pošty
– centrálna mestská zóna
Táto najcennejšia časť Devínskej

Predpokladám teda, že táto ﬁrma platí viac, keďže bola takýmto zvláštnym
spôsobom zvýhodnená a ponúkla mestskej časti lepšie podmienky. Ak to tak
nie je, tak asi ponúkli lepšie podmienky
niekomu inému...
4. Výmena vozového
parku na Miestnom úrade
Ďalšou zaujímavou akciou, ktorá
sa v našej mestskej časti za posledné
obdobie udiala, je výmena vozového parku na Miestnom úrade, keď
sa kupovalo auto pre starostu a dve
ďaľšie vozidlá. Vyraďovala sa Škoda
Octavia, ktorá mala najazdené cca

vyzerá strašne, budova dátového centra ﬁrmy CNC tu je nevhodnou dominantou, nehovoriac o parkovisku pred
touto budovou, s ktorým je spojených
niekoľko veľmi zaujímavých skutočností. Pozemok pod týmto parkoviskom
– parc.č. 124/11 o veľkosti 151 m2
si prenajala ﬁrma KOPOS – BV
od mestskej časti Zmluvou o nájme
č. 29/2008 na 6 mesiacov. Ďalším
pozemkom, ktorý mestská časť prenajala je parcela č.115/2, priamo pred
bytovým domom, ktorý táto ﬁrma stavia. Pôvodne boli garážové státia projektované na prízemí bytového domu,
na prízemí teraz bude polyfunkcia, aby
ﬁrma zvýšila svoj zisk. Na pozemku
pred týmto domom bude takisto parkovisko, hoci ﬁrma pôvodne tvrdila, že
tam budú predzáhradky a zachovajú
dedinský ráz územia. Na najcennejších
miestach Devínskej necháme postaviť
parkoviská pre súkromného investora,
aby splnil požiadavku počtu parkovacích miest vzhľadom k výstavbe,
ktorú realizuje. To považujem za nehoráznu neschopnosť kompetentných
a klamanie verejnosti. Namiesto toho,
aby sme mu nariadili parkovanie riešiť
na jeho vlastnom pozemku, veľkodušne
mu prenajmeme náš cenný pozemok,
dovolíme mu na ňom urobiť parkovisko, a takto zničíme ďalší pozemok.
120 000 km, 5 ročná, odkupná cena
bola 4 600 EUR, ďalej to bola Škoda
Fabia - najazdené cca 70 000 km, 5
ročná, odkupná cena - 3 600 EUR
a posledné auto bola Škoda Fabia najazdené cca 50 000 km, 5 ročné,
odkupná cena - 3 300 EUR. Neviem,
kto si dnes v čase krízy dovolí vymeniť
autá, ktoré majú najazdené 50 000 až
70 000 km, veď to sú prakticky nové autá.

parku sa robila len kvôli tomu, že
starosta svoje auto už viackrát
havaroval a stav v akom často šoféruje
služobné auto je už pomaly verejným
tajomstvom. Za tieto peniaze sme
mohli mať napríklad ďalšie parkovacie
miesta na sídlisku, ale to by muselo
nášmu starostovi záležať na ľuďoch
a ich problémoch a to mu už dávno
nezáleží...

6. Železničná zastávka na sídlisku
Hovorí sa o tom už minimálne 10
rokov a doteraz sa toho veľa nespravilo. Myslím, že by dokázala vyriešiť
ranné problémy s plnými autobusmi,
nehovoriac o tom, že pri výstavbe Lamačskej brány sa cesta, po ktorej jazdíme do Bratislavy stane ťažšie prejazdnou a cestovanie železnicou by bolo
vítanou alternatívou.
Milan Jambor
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM

PROGRAM kina DEVÍN

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

STREDA 18.10.
BRUNO
17.00 H A 19.00 H

11. 10. o 15. hod. Mesiac starších
miesto: veľká sála Istra Centra

STREDA 23.10. O 19.00 H
NA POVALE

centrum pre voľný čas

18. 10. o 16. hod. Kocúr v čižmách
- detská divadelná scéna, divadielko Bum - Bác
miesto: veľká sála Istra Centra
vstupné: 0,90 € (27,11 Sk)

v Devíne (nie v Devínskej)

dkdevin@amﬁk.sk

Istra Centrum - Miestna kniž
knižnica, Istrijská 6, Bratislava-DNV

Milí žiaci,
Miestna knižnica
v školskom roku
2009/10 vyhlasuje
novú literárnu súťaž

27. 10. o 17. hod. Lampionáda
- súťaž o najkrajší svetlonos
- registrácia o 16.30 hod. (registrovaný - vstup zdarma )
- diskoshow pre deti
miesto: Istra Centrum
vstupné: 1,40 € ( 42,22 Sk )

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

“Hrdinovia z našich kníh”

Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h.,
Stv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

Určite máte aj vy obľúbenú postavu z knihy, ktorú ste
prečítali. Jej obsah spracujte do práce, a odovzdajte
v knižnici do piatku 30.10.2009.

16. 10. o 15. hod.
Šarkaniáda
- v spolupráci s o.z. Hlaváčik

Tešíme sa na Vaše literárne práce.

Najkrajšie práce odmeníme zaujímavou knihou.

Paradox našich čias
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. Viac vymožeností, ale
menej času. Máme viac titulov,
ale menej zdravého rozumu. Viac
vedomostí, ale menej súdnosti.
Máme viac odborníkov, ale aj
viac problémov. Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. Utrácame príliš bezstarostne. Smejeme sa primálo. Jazdíme prirýchlo.
Pohneváme sa priskoro.Udobrujeme prineskoro. Čítame príliš málo.
Televíziu sledujeme priveľa.
Znásobili sme naše majetky, ale
zredukovali naše hodnoty.
Rozprávame priveľa, milujeme primálo a klameme príliš často.
Učíme sa zarábať na živobytie,
ale nie ako žiť. Pridali sme roky
životu, ale nie život rokom.

Máme vyššie budovy, ale nižšie
charaktery. Širšie diaľnice, ale užšie obzory.
Míňame viac, ale máme menej.
Kupujeme viac, tešíme sa z toho
menej.
Píšeme viac, učíme sa menej, plánujeme viac, dokončujeme menej.
Naučili sme sa ponáhľať sa, ale
nie čakať.
Cestujeme na Mesiac a späť, ale
máme problém prejsť cez ulicu
navštíviť susedov.

Vytvorili sme viac počítačov pre
viac informácií. Aby sme vytvorili
viac kópií, ale máme menej komunikácie.
Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu
kvalitu, viac voľného času a menej zábavy.
Viac druhov jedla, ale menej
výživy. Dva platy, ale viac rozvodov. Krajšie domy, ale neúplné
rodiny.

Dobýjame vonkajší vesmír, ale nie
vnútorný. Rozbili sme atóm, ale
nie naše predsudky.

Preto navrhujem... že tak ako
dnes, nenechávaj nič na zvláštnu príležitosť. Pretože každý
deň, ktorý žiješ, je zvláštna príležitosť.

Toto je čas rýchleho stravovania
a pomalého trávenia. Čas vysokých mužov a nízkych charakterov.

Vyhľadávaj vedomosti, čítaj viac,
seď na verande a obdivuj výhľad,
bez toho, aby si venoval pozornosť svojim potrebám.

Tráv viac času s rodinou a priateľmi, jedz obľúbené jedlá a navštevuj miesta, ktoré máš rád.
Život je reťaz radostných momentov, nie je len o prežití.
Používaj svoje krištáľové poháre,
nešetri najlepším parfumom a použi ho zakaždým keď cítiš, že
chceš.
Odstráň zo svojho slovníka frázy
ako „niekedy inokedy a „nabudúce“. Napíš ten list, ktorý si chcel
napísať „niekedy inokedy“.
Povedz svojej rodine a priateľom
ako veľmi ich ľúbiš. Neodkladaj
nič, čo vnáša smiech a radosť
do tvojho života. Každý deň,
každá hodina, každá minúta je
výnimočná a ty nevieš, či nebude
tvoja posledná...

DEVEX 4
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Spolocenská
kronika
ˇ
Odišli z našich
radov
Karol BECKER
Nech odpočíva v pokoji !

Chcelo sa nám veriť,
že štvorpodlažná budova
na Istrijskej má len
dve poschodia a tie ďalšie
dve sú len taká... okrasa.

Hubárska sezóna
...mala by byť v plnom prúde. Kdesi
v okolí Tatier vraj aj rastú. V našich
končinách neprší a nezaprší a húb
nieto. Týmito fotograﬁami nechceme dráždiť hubárov, len chceme
naladiť, pretože, rovnako ako oni
netrpezlivo čakáme na dážď a teda
aj na prvé a najmä tie pravé dubáky.

Slovenská sporiteľňa odporúča
svojim klientom, ktorí za letenku
spoločnosti SkyEurope zaplatili platobnou kartou a ich let sa neuskutočnil, aby podali oﬁciálnu reklamáciu
v obchodnom mieste banky.
Reklamáciu je možné podať bez
ohľadu na to, či klient platil debetnou alebo kreditnou kartou. Spolu
s reklamáciou je potrebné predložiť
aj letenku.
Reklamáciu je potrebné podať
najneskôr do 120 dní od termínu
plánovaného odletu. Uplatniť si ju
už teraz môžu všetci, bez ohľadu na
to, kedy sa mal let uskutočniť.
Na Slovenskú sporiteľňu sa v tejto

súvislosti za posledné tri dni obrátilo
približne 200 klientov.
Keďže spoločnosť SkyEurope využívala služby zahraničnej banky,
posudzujú sa tieto reklamácie ako
zahraničné a ich lehota na riešenie
je dlhšia. Termín riešenia pri zahraničnej reklamácií je v rozmedzí od
45 do 180 dní od podania.
Kartové transakcie sú chránené
medzinárodnými dohovormi kartových spoločností s bankami. Tie
umožňujú žiadať o vrátenie peňazí
pri neposkytnutí služby.
Úspešnosť reklamácie nie je možné
určiť, pokiaľ nie je reklamačný proces ukončený.

obchodov a služieb pre
obyvateľov DNV pripravuje
vydavateľstvo DEVEX.
Uzávierka dodania podkladov
a objednávok bude
30. november 2009.
poštou: Devex, Kalištná 9, 841 07 Bratislava
mailom: devex@ba.netlab.sk

Nesiahajte nám na Srdce
Mám potrebu zareagovať a ukázať
udalosť na Srdci aj v inom svetle.
Dňa 9.5.2009 sa mal skutočne
konať koncert na Srdci a mal byť
úplne legálny, tak ako všetky ostatné hudobné akcie napr. plesy. Všetky príslušné povolenia boli vybavené, vrátane povolenia na hudobnú
produkciu, ale toto povolenie bolo
časovo obmedzené od 17:00 do
20:00. Z tohto dôvodu organizátor koncert oﬁciálne zrušil. Pýtam
sa, komu vadila v mestskom zastupiteľstve hudba do 22:00, keď na
všetkých iných akciách je hudba
dlho do noci? Takže koncert sa jednoducho nekonal.

V ten deň večer na Srdce prišlo niekoľko od seba nezávislých
skupín asi 5. Robili to, čo robili
a robia Novovešťania už niekoľko
generácií na tom istom mieste. Došli si niečo opiecť, vypiť a nevyrušovať ľudí pri spánku. Je mi ľúto vyrúbaných stromov a odpadkov, to
ma naozaj mrzí. To že tam máme
gudróny už takmer päťdesiat rokov
to nevadí? Kto sa za to zodpovedal? A kedy bude vykonaná náprava?
Niekedy pred 22. hod. vtrhli
na Srdce policajti. Všetkých odtiaľ
vyhodili. Žiaľ nedalo sa upratovať.

Pýtam sa, prečo na tak frekventovanej lúke ako je Srdce nie je
smetný kôš a WC? Mimochodom
Srdce je stále jediné miesto v DNV,
kde je možné si urobiť nejaký piknik. Prečo ich tu nie je viac? Veď
počet ľudí v DNV sa viac ako strojnásobil!

Chcem článkom apelovať na
triezvy rozum a schopnosť hľadať
pravdu, schopnosť pozrieť sa na
veci aj z druhej strany. Pravdou je,
že mladí v D.N.V. nemajú žiadne
možnosti sa stretávať a zabávať,
ak nie sú organizovaní v nejakých
súboroch.

K zásahu policajtov. Pýtam sa, kto
ich tam volal? Prečo ich tam volal?
Zaplatí ich ten, kto ich tam poslal?
Správali sa ako sa mali správať?
Osobne si myslím, že zásah polície
bol vopred pripravený, ale z akého
dôvodu a kto to inicioval neviem.
Z vyšetrovania je jasné, že polícia
sa nesprávala, ako sa mala.

Chcem poďakovať DEVEXu,
že ako jediné médium v D.N.V.
ponúka opozitum k „oﬁciálnej“ verejnej mienke.
Prosím, nesiahajte nám na srdce,
ak tam cítite dvojzmysel, tak je všetko tak, ako má byť.
B.P., 20r.
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FUTBAL
Konečne sa niekto našiel, a má
naše sympatie, že napísal pravdu
o futbale v Devínskej pod vedením
spoločnosti DNV ŠPORT. A preto,
lebo jedna lastovička leto nerobí pokračujeme v začatej veci.
Vážení páni poslanci, vážený
pán predseda dozornej rady, vážení členovia dozornej rady spoločnosti DNV ŠPORT, pred cca
4 rokmi ste založili organizáciu,
ktorá sa mala starať o športoviská
a zabezpečovať ﬁnančné prostriedky na prevádzkovanie jednotlivých klubov. Urobilo sa výberové
konanie na konateľa tejto spoločnosti a ubezpečovali ste nás, ako
to bude dobre fungovať pod vedením spoločnosti a jej konateľa.
Ale opak je pravdou, ide to od
desiatich k piatim a nefunguje nič.
Štyri roky pôsobenia spoločnosti
DNV ŠPORT spôsobili totálnu
devastáciu a úpadok futbalového štadióna na Vápencovej ulici,
nehovoriac o tom ako vyzerá štadión na škole P. Horova. Práca
pána konateľa spoločnosti spočíva vo vyberaní ﬁnančných čiastok

Futbal v réžii DNV ŠPORT spol. s r.o.
za nájom hracích plôch, ale na ich
obnovu, aspoň základnú údržbu
nehovoriac o kompletnej revitalizácii, mu peniaze akosi chýbajú.
Do funkcie konateľa spoločnosti
DNV ŠPORT mal byť zvolený človek, ktorý tej práci rozumie, ktorý
má záujem o spoluprácu s prezidentmi jednotlivých klubov, ktorý
má vypracovaný nejaký projekt
ako viesť túto spoločnosť, tak aby
fungovala vyvážene. Pýtame sa
pána konateľa: „Koľko ﬁnančných
prostriedkov získal do spoločnosti?“ A odpovedáme: „Iba toľko
o koľko doslova obral FCL-ku.“
Jediným vašim prínosom bolo,
že na začiatku vašej činnosti ste
deťom zakúpili niekoľko súprav
dresov a tam vaša iniciatíva skončila. Skúste si spomenúť, čím ste
prispeli na činnosť mládežníckym
mužstvám? Čo všetko ste nám sľubovali, ale zostalo len pri sľuboch.
Je september 2009, už dávno sa
malo začať s rekonštrukciou tribúny. Berieme to tak, že ste povedali
september, ale rok spomenutý nebol. Budúci rok sú voľby a vidíme
to tak, že v predvolebnej kampani

sa zviditeľníte sľubmi, čo všetko
pre šport a futbal zvlášť urobíte.
Ale volič nie je hlupák, už to pochopil, že ostane iba pri sľuboch.
Pán predseda dozornej rady
DNV ŠPORT-u a podaktorí členovia, viete vôbec, v akom stave
je schátraný futbalový štadión

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme vyučenú kuchárku.
Tel: 5920 9110
• Družstvo podielnikov Devín,
Bratislava prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na
vykonávanie práce – ošetrovateľ
hovädzieho dobytka na hospodár-

na Vápencovej? Tak vám to pár
slovami opíšeme. Je len otázkou
času, kedy zdevastované oplotenie okolo ihriska spôsobí niekom
ujmu na zdraví. Vstupná brána –
jedna veľká katastrofa, oplotenie
okolo hracej plochy – dezolátny
Pokračovanie na strane 7.

skom dvore v Devínskej Novej Vsi.
Nástup ihneď. Info: 6477 5862

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe.
Kontakt: 0903-105 924,
www.chata10.szm.sk
• Kto daruje vyradené drevené
lavice do záhrady.
Tel: 0903-429 485
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Optika je tu!

vyhrať
Navyše možnosť
koncert
1 z 30 lístkov na
11. 2009
Diany Krall 12.
v Bratislave!
Už teraz môžete využívať
špičkové služby od T-Comu
na najmodernejšej optickej sieti
aj v Bratislave v Devínskej Novej
Vsi.
Objednajte si v októbri niektorú
zo služieb a vyhrajte 1 z 30
lístkov na koncert Diany Krall
12. 11. 2009 v Bratislave!
www.t-com.sk 0800 123 456 T-Centrum
Dostupnosť služieb si overíte na www.t-com.sk.
Prístupová rýchlosť 80 Mbit/s platí pre program Optik 4.
Pravidlá súťaže nájdete na www.t-com.sk.

Magio internet
s rýchlosťou
až 80 Mbit/s

Magio
digitálna
televízia

Lacné
volania

22.01.01 Opticka sietŷ Komfort print Devinsko 182x130.indd 1
Pokračovanie
zo strany 6. Futbal v réžii DNV ŠPORT spol. s r.o.

stav zhrdzavené rúry, ktoré tiež
hrozia zrútením, stav trávnatej plochy – katastrofálny. Kabíny pod
tribúnou vybudované v 60 -tych
rokoch minulého storočia zúfalo
volajú po rekonštrukcii, chýbajúce okná, okná, ktoré sa nedajú
zatvárať (kúri sa do vetra), o sprchách a WC radšej pomlčíme
(realita je viac ako desivá). Môžeme okolitým dedinám a MČ len
mlčky závidieť ich futbalové stánky, o ktoré sa starajú a dedičstvo
svojich predkov nie len udržujú,
ale aj zveľaďujú. A u nás v Devínskej, to čo roky fungovalo, aj bez
spoločnosti DNV ŠPORT, sa pod
jej vedením totálne zdevastovalo.
Reštauráciu na štadióne ste zatvorili, fanúšikov a sympatizantov
FCL-ky a futbalu ste vašou nečinnosťou odradili chodiť na futbalové podujatia. Vážení poslanci,
skúste sa nad týmto stavom za-

myslieť a vrátiť reštauráciu činnosti
na ktorú bola predurčená, aby fut-

28.9.2009 10:44:21

bal v Devínskej nezakapal a aby
FCL-ka nebola závislá na MČ.

Navrhovali sa rôzne riešenia,
kreslili sa plány a robili sa štúdie,
ako by mal futbalový areál vyzerať, ale nič sa nerobí. Futbalisti,
fanúšikovia aj radový občan
by si zaslúžili kultúrnejšie prostredie než to v akom futbalový štadión na Vápencovej je.
Na záver by sme chceli
apelovať na tých, čo sa môžu
angažovať a zmeniť stav spoločnosti DNV ŠPORT spol. s r.o. na
spoločnosť DNV ŠPORT spol.
s r.o. v likvidácii. Nič iné si totiž
táto spoločnosť nezaslúži. Finančné prostriedky, ktorými MČ
DNV dotuje nevýkonného konateľa spoločnosti DNV ŠPORT,
ktorý je možno dobrý v šachu,
ale futbalu v DNV dal šach mat, môžu byť vynaložené inak.
Rodičia a fanúšikovia FCL-ky.

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• V čase od 11. 9. do 21. 9. sa
neznámy páchateľ vlámal do
pivnice na P. Horova 11. Ukradol štyri pneumatiky s diskami, čím
majiteľovi spôsobil škodu 280 Eur.
• V pondelok 21. 9. sa neznámy
páchateľ do vozidla VW Passat. Ukradol autorádio, USB kľúč
a sadu náradia. Poškodením spôsobil škodu 520 Eur, krádežou
300 Eur.
• V byte na P. Horova v nedeľu
27. 9. sa muž vyhrážal exmanželke
a nakoniec na ňu zaútočil.
Keďže utrpela ťažký otras mozgu
páchateľ je stíhaný na slobode.

• V čase 25. – 28. 9. sa neznámy
páchateľ vlámal do stavebného
kontajneru na Opletalovej a ukradol stavebný materiál v hodnote
2110 Eur.
• V čase od 22. 9. do 1. 10. na
parkovisku obchodu Lidl neznámy
páchateľ ukradol zabudovaný
nadzemný hydrant v hodnote 750 Eur.
• V piatok 2. 10. sa snažila
občianka podplatiť hliadku OO
PZ DNV, pretože ju prichytili jazdiť
pod vplyvom alkoholu. Je stíhaná
za prečin podplácania.
• Páchateľ z Eisnerovej v sobotu 3. 10. obmedzoval od 4.30
do 5.10 h slobodu a vyhrážal sa
inému občanovi. Je stíhaný pre
zločin vydierania a prečin obmedzovania osobnej slobody.
OO PZ DNV

na list Ivana Koleniča
V prvom tohoročnom septembrovom vydaní Devexu bol
zverejnený list „Ivana Koleniča“
Turnaj na oráčine Lamačská brána,
v ktorom kritizuje stav ihriska na futbalovom štadióne.
DNV ŠPORT, s.r.o. bola založená
zakladateľskou listinou 17.9.2004.
Ja som konateľom od februára
2005. Musím konštatovať, že
spočiatku rozvoj činnosti bol v súlade s jej stanovami a myslím si, že
aj so zámermi tých, ktorí túto organizáciu zriadili, t.j. poslancami mestskej časti Devínskej Novej Vsi. Po
dvoch rokoch činnosti začali chýbať
príjmy, predovšetkým z prenájmu
reštaurácie na futbalovom štadióne,
ktorá bola svojho času postavená
za výdatnej pomoci športovcov
a mala slúžiť ako základňa príjmu
pre vtedajšiu TJ Lokomotíva Devínska Nová Ves. Spor o prenájom
reštaurácie sa začal v momente,
keď jej nájomca prestal platiť nájomné. Pred pár dňami sme v tejto súvislosti obdržali deﬁnitívne rozhodnutie
Krajského súdu, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava IV
a nariadil vypratanie reštaurácie.
V dôsledku týchto chýbajúcich
príjmov sa obmedzila starostlivosť

o športoviská, pretože tieto príjmy predstavovali ročne viac ako
20 000 eur. Túto stratu sa nám
nepodarilo vykryť z iných zdrojov.
Odvtedy prakticky nebol dostatok ﬁnančných prostriedkov na
rekonštrukciu športovísk a ich úpravu.. Zamerali sme sa teda len na
údržbu a starostlivosť o športoviská.
Podotýkam, že za stav trávnika
zodpovedajú správcovia. Jedným
z nich je aj Ivan Kolenič. Keďže Ivana poznám od útleho veku, vyrastali
sme spolu v jednej uličke, v jednom
období sme spolu aj reprezentovali
Devínsku Novú Ves vo futbale, tak
ma dosť prekvapila otvorená sebakritika jeho vlastnej práce, gól,
ktorý sa rozhodol vsietiť do vlastnej
bránky. To asi nechcel, niekto ho
nastrelil. Pracovné problémy s Ivanom Koleničom sú od novembra
minulého roku, kedy sa na jeho
výkon pracovnej činnosti sťažovali
členovia výboru futbalového klubu
Lokomotíva Devínska Nová Ves. Problém spočíval v tom , že Ivan Kolenič
si v pracovnom čase zjednával za
úhradu iné práce, ktoré nesúviseli
s jeho pracovnou náplňou. Keďže
mu futbalový klub prestal za tieto
práce platiť, dožadoval sa ﬁnančnej

FUTBAL
4. liga seniori
6. kolo 27. 9.
Vrakuňa – Lok. DNV
g: Hruška, Duda

4:2

7. kolo 4. 10.
Lok. DNV – Domino

0:0
z

náhrady od DNV ŠPORT, ktorá to
však nemá v kompetencii.
Kritika zo strany Ivana Koleniča
zrejme pochádza aj z toho, že
som požadoval úhradu nájomného
180 eur za prenájom ihriska na
futbalový turnaj, ktorého bol organizátorom. Podotýkam, že Ivan
Kolenič povyberal od jednotlivých
účastníkov turnaja po 100 eur, spolu 600 eur, a okrem toho dostal aj
ﬁnančnú dotáciu na turnaj od mestskej časti. Zrejme aj článok do Devexu, podpísaný Ivanom Koleničom
je jeho reakciou na túto situáciu.
Celá záležitosť bola riešená
16.9.2009 na Dozornej rade
DNV ŠPORT za účasti Ivana
Koleniča a prezidenta futbalového
klubu Lokomotíva Devínska Nová
Ves p. Františka Hupku. Bolo
konštatované, že momentálne
nižšia kvalita trávnika je spôsobená
najmä jeho zaťažením, keďže tam
pôsobia 2 futbalové kluby s celkove
deviatimi družstvami. V tejto súvis-

losti uvádzam, že údržba ihriska sa
vykonáva v takom istom rozsahu ako
po minulé roky, nebola vykonaná
len letná rekonštrukcia z dôvodu
nedostatku ﬁnančných prostriedkov.
DNV ŠPORT nemá za povinnosť
získavať sponzorov pre chod jednotlivých športových klubov, ako
to uvádza Ivan Kolenič. Úspešné
športové kluby majú na to oveľa
väčšie predpoklady.
Vonkoncom už neviem, prečo
sa Ivan Kolenič v poslednom odseku
dopustil osočovania a ohovárania
mojej osoby, keď zverejnil mesačný
príjem konateľa DNV ŠPORT, ktorý
som nikdy nedosiahol čo bude mať
pravdepodobne za následok trestné konanie voči nemu.

Podnájomník vyčíta
domácej:
- Už som sa zmieril s tým,
že otvárate a čítate
moje listy. Ale že na ne aj
odpovedáte, to je už trochu
priveľa.
•••
Slovák má len tri želania
počas dovolenky: jemný
piesok, čistá voda a aby
sa nepokazila miešačka.
•••
Starý námorník rozpráva
námorníkom:

- Ja som sa prvý krát opil,
keď som mal štrnásť...
- A čo potom?
- Čo by malo byť. Od tej
doby som nevytriezvel.
•••
Sťažuje sa pacient
lekárovi:
- Musíte mi niečo
predpísať! Ja mám každý
deň stolicu o šiestej ráno.
- To buďte spokojný s takou pravidelnosťou.
- Lenže ja sa zobúdzam
až o siedmej.

Vzhľadom na okolnosti, si myslím, že Ivan Kolenič bol v prípade
uvedeného listu použitý a zneužitý.
Ing. Marián Jurčák
konateľ DNV ŠPORT, s.r.o.
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