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Nechce sa im pracovať!
Devínska Nová Ves má dvakrát menej problémov ako doteraz,
prípadne jej vynikajúcemu vedeniu stačí na ich riešenie dvakrát
menej času. Toto sú dve možnosti, ktoré musia napadnúť
každému súdnemu človeku po neuveriteľnom rozhodnutí
vládnucich poslancov na júnovom zastupiteľstve.
V súčasnosti sa miestni poslanci schádzajú raz mesačne.
Do rokovania zastupiteľstva musia zasadnúť všetky komisie,
teda poradné a odborné orgány, i miestna rada, v ktorej sedia
zástupcovia poslaneckých klubov. Od augusta sa bude rokovať
inak - poslanci sa budú na zastupiteľstve schádzať už len raz za
dva mesiace. Namiesto o 14. hodine sa začne o 16:00.
Návrh predložil zástupca starostu Martin Čorej (SaS). Hlasovalo
zaň šesť poslancov: Hečko, Čorej, Ružovič, Tittel (všetci SaS),
Baumannová (Nezávislé fórum) a Krug (nezávislý). Proti hlasovali
poslanci klubu Devínska Inak (Tešovič, Vanková, Hlaváčová)
a súdnosť si zachoval aj Martin Lisý (SDKÚ).
Nové pravidlá sú zlé a doplatia na ne občania, pretože práca ich
zástupcov bude z princípu menej kvalitná.
Už teraz to niekedy na zastupiteľstvách vyzerá ako
v továrni na výrobu všeobecne záväzných nariadení. Buch-buch,
a (častokrát) nezmysel je vonku. Diskusia je povrchná, mnohé
návrhy, pravdaže opozičné, sa ani nedostanú do programu.
Pritom práve zastupiteľstvo je miestom, kde by sa o riešeniach
malo diskutovať, kde by sa mohli a mali zapájať do správy vecí
verejných aj občania. Ako to bude vyzerať pri novom modeli?
Na júnovom zasadnutí napríklad riešili poslanci 28 bodov, pričom
viaceré z nich nezniesli odklad. Po novom teda budú mať za
večer stihnúť 56 bodov, rokovať budú pri posunutom začiatku
neskoro do noci ako zlodeji a vládnuca väčšina bude mať ešte
viac tendenciu vyhadzovať z rokovania návrhy, o ktorých by síce
bolo dobré diskutovať, ale „zdržujú“.
Nie je žiadnym tajomstvom, že viacerí koaliční poslanci majú
vážne problémy s časovým zvládaním všetkých zastupiteľských
povinností, pretože sú časovo zaneprázdnení inde. Šéf
poslancov za SaS Vladislav Hečko zastáva aj post bratislavského
mestského poslanca, nedávno ho dokonca médiá spomínali

Starosta Milan Jambor (vľavo) a jeho zástupca Martin Čorej
tvrdia, že poslancom sa stačí schádzať raz za dva mesiace.

ako kandidáta na tretieho viceprimátora Bratislavy. Martin
Čorej zasa pôsobí ako riaditeľ internetovej televízie denníka
Sme, prácu zástupcu starostu vykonáva na vedľajší úväzok.
Aj ďalší poslanci pôsobia v časovo náročných povolaniach,
niektorí riadia vlastné firmy. Niet potom divu, že im ostáva menej
času na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva či na ďalšiu
poslaneckú prácu. Ich zamestnanie je, samozrejme, dôkazom
ich schopností a obec schopných ľudí potrebuje, ibaže nemôže
byť vždy na poslednom mieste pracovného záujmu.
Takže: návrh na zníženie počtu miestnych zastupiteľstiev
je škodlivý. A nech to už vládni poslanci odôvodnia akokoľvek,
voličov napadne jediné. Nechce sa im pracovať.
					

Juraj Konôpka

Bratstvo kruhového objazdu
Výstavba Glavice priniesla Devínskonovovešťanom aj dopravnú
zmenu. Na Einsteinovej ulici pribudol kruhový objazd, aby
sa zbytočne nekomplikovala doprava pri oboch tamojších
obchodných centrách. Ibaže - objazd bol akýsi čudný.
Už na prvý pohľad na ňom zaujal povrch - kombinácia zámkovej
dlažby a asfaltu. A nekvalitná robota, ktorú si všimol každý vodič,
prechádzajúci objazdom.
Nad šlendrianstvom robotníkov by som zrejme mávol rukou, keby
sa mi nedostali do uší informácie, že celá stavba bola daná do
užívania bez kolaudačného rozhodnutia. Spýtal som sa teda na
marcovom rokovaní zastupiteľstva starostu Milana Jambora, či je
po právnej stránke objazd v poriadku. Vyhlásil, že áno - stavebné

povolenie vraj vydané bolo, len kvôli silným mrazom nebolo možné
obchvat vyasfaltovať. Preto investor použil zámkovú dlažbu.
Nešlo mi to do hlavy. Na obchvate mrzlo a na asfaltových cestách,
ktoré sa naň napájajú a ktoré boli dokončené v tom istom čase,
nemrzlo? To by bol celosvetový meteorologický unikát.
Pátral som po veci ďalej. Na bratislavskom magistráte som zistil,
že na stavbu kruhového objazdu nielenže nikdy nebolo vydané
kolaudačné rozhodnutie, ale ani stavebné povolenie. A magistrát
mal k výstavbe vážne výhrady. Bodaj by nie - išlo o čiernu stavbu.
Investor postavil objazd nelegálne. A pre istotu zo zámkovej
dlažby - veď čo keby ho musel neskôr odstrániť? Dlažba ide dolu
ľahšie ako asfalt.

dokončenie na strane 3
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Kamery nebudú, rušivé amplióny áno
ZO ZASTUPITEĽSTVA
Od posledného vydania našich novín v apríli rokovali poslanci
miestneho zastupiteľstva tri krát riadne a raz mimoriadne.
Z najdôležitejšieho vyberáme:

Starostovi základný plat nestačí
Na návrh zástupcu starostu Martina Čoreja bol starostovi Milanovi
Jamborovi schválený plat vo výške 2336 EUR, teda o 20 percent
viac, než je zákonom stanovený základ pre starostu obcí do 20000
obyvateľov.
Čo si myslíme my: Návrh na určenie platu starostu zvýšeného
o 20 percent oproti zákonnému základu poslanci za Devínsku Inak
nepodporili. Domnievame sa, že aj zákonné minimum vo výške
1946 EUR by novému starostovi v prvých mesiacoch vládnutia
mohlo stačiť. Zvyšovanie platu starostu hneď na začiatku, bez
možnosti odpočtu svojej práce, považujeme za nezodpovedné
a plnú zodpovednosť zaň preberajú poslanci, ktorí za takéto zvýšenie
hlasovali.

Kamery nebudú, hasiči v nedohľadne
Miestne zastupiteľstvo neschválilo pozmeňujúci návrh nášho
poslanca Rastislava Tešoviča k návrhu Záverečného účtu
za rok 2010, aby sme z prebytku v hospodárení z minulého roku
vo výške 345.008 eur použili 25.000 eur na vybudovanie prvej etapy
kamerového systému a 15.000 eur na riešenie akútnej situácie
umiestnenia techniky Obecného hasičského zboru.
Čo si myslíme my: Po rozpačitej príprave projektu na vybudovanie
kamerového systému z prostriedkov Fondu prevencie kriminality,
s ktorým starosta Jambor neuspel, navrhli sme použiť malú časť
usporených prostriedkov z hospodárenia na vybudovanie aspoň
prvej etapy kamerového systému, ktorý by bolo možné v ďalších
rokoch postupne dopĺňať ďalšími kamerami podľa možností
mestskej časti. Neuspeli sme. Ostáva nám veriť, že s ďalšími
projektmi bude starosta úspešnejší a že kamerový systém, ktorý
Devínska akútne potrebuje už niekoľko rokov, sa objaví skôr ako
na konci volebného obdobia.
Takisto sme chceli aspoň čiastočne riešiť neuspokojivú situáciu
umiestnenia obecných hasičov, ktorí vo februári 2011 museli
na pokyn starostu vypratať požiarnu zbrojnicu a teraz sídlia spolu
v štyroch nebytových priestoroch. Drahú hasičskú techniku parkujú
pod holým nebom vo dvore miestneho úradu. Problém nastane
v zime, kedy kvôli mrazom budú musieť obecní hasiči cisterny
vypustiť a pred každým výjazdom opätovne napustiť vodou,
čo značne predĺži ich reakčný čas.

Nové zásady prideľovania bytov
Poslanci schválili nové zásady hospodárenia s bytmi, na základe
ktorých bude mestská časť postupovať pri správe bytového fondu,
ale aj pri evidovaní žiadateľov o byt, zostavovaní poradovníka
žiadateľov a tiež pri samotnom prideľovaní bytov.
Čo si myslíme my: Viac o nových pravidlách, ako aj o dôvodoch,
prečo ich poslanci za Devínsku Inak nepodporili, nájdete v článku
Lenky Hlaváčovej na 6. strane.

Otváracie hodiny po starom
Zastupiteľstvo neschválilo návrh poslancov za Devínsku Inak
na vydanie nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
by Devínska začala uplatňovať štandardné pravidlá pri určovaní

Poslanci Devínskej Inak Rastislav Tešovič, Dana Vanková
a Lenka Hlaváčová. Ich návrhy častokrát vládna sedmička
nepustí na program rokovania.

otváracích hodín prevádzok tak, ako je tomu vo väčšine ostatných
mestských častí.
Čo si myslíme my: Je to škoda, pretože prax ukázala, že súčasne
platné VZN nezapája dostatočne občanov a prevádzkovateľov
do ochrany verejného poriadku. Je zbytočne reštriktívne tam, kde
to nie je potrebné, a naopak, bezzubé tam, kde dochádza k jeho
porušovaniu.

Zastupiteľstvo bude len každý druhý mesiac
Na návrh zástupcu starostu Martina Čoreja poslanci schválili, že od
augusta tohto roku budú zastupiteľstvo a odborné komisie zasadať
len raz za dva mesiace namiesto pôvodnej mesačnej periodicity.
Čo si myslíme my: Poslanci za Devínsku Inak sa s návrhom
nestotožňujú. Domnievame sa, že po minulom volebnom období
nás čaká ešte množstvo práce. Miestny úrad nie je zďaleka otvorený
občanom, v Devínskej Novej Vsi stále platí množstvo starých
a nefunkčných všeobecne záväzných nariadení, a na komisiách
každý mesiac prerokovávame desiatky opodstatnených podnetov
občanov. Len za posledných sedem mesiacov si situácia vyžiadala
okrem siedmych riadnych zasadnutí zastupiteľstva aj ďalšie
tri mimoriadne. Naše námietky však neboli vôbec zohľadnené.

Amplióny pochybných predajcov budú rušiť ďalej
Poslanci za Devínsku Inak vypracovali návrh na vydanie VZN,
ktorým mala byť zakázaná hlučná propagácia podomového predaja
a výkupu. Megafóny na autách rôznych pochybných obchodníkov
vytrvalo vyrušujú Devínskonovovešťanov. Hoci si náš návrh získal
podporu ako v Komisii životného prostredia, tak aj v Komisii ochrany
verejného poriadku, miestne zastupiteľstvo tesnou väčšinou hlasov
rozhodlo, že sa návrhom nebude vôbec zaoberať.
Čo si myslíme my: Návrh VZN sme vypracovali na základe početných
sťažností od vás občanov, ktorí nás žiadali problém riešiť. Starostovi
poslanci však návrh nedovolili ani len prerokovať!

Zberný dvor v Denove konečne aj v sobotu
Poslanci Devínskej Inak Jozef Rajchl a Rastislav Tešovič predložili na
rokovanie zastupiteľstva návrh, aby Denova prevádzkovala zberný
dvor odpadov okrem bežných pracovných dní aj v sobotu. Návrh
tiež zamýšľal označiť miesta častého výskytu nelegálnych skládok
oznamom o mieste a čase, kde sa možno odpadu legálne a spravidla
aj bezplatne zbaviť. Starosta označil návrh za nesystémový a poslanci
hlasovaním rozhodli, že sa ním nebudú zaoberať.
Čo si myslíme my: Náš návrh si nakoniec starosta osvojil (asi nebol
až taký nesystémový), keď urobil to, o čo sme ho žiadali už dávno
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– dal pokyn Denove, aby mala zberný dvor otvorený pre verejnosť
aj v sobotu doobeda. Stručne povedané, pán starosta sa drží hesla:
„Čo som nevymyslel ja sám, o tom nebudeme v zastupiteľstve ani
len diskutovať“.
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Devínskonovovešťania sa môžu tešiť na novú ulicu, ktorá vznikne
za obchodným centrom Glavica. Poslanci miestneho zastupiteľstva
jednomyseľne
odporučili
mestu
priliehavé
pomenovanie
„Pod Glavicou“.
Čo si myslíme my: Navrhovaný názov je pre danú lokalitu vžitý
a vystihuje ju. V budúcnosti by sme však ocenili, ak by miestny úrad
zapojil do vytvárania návrhov aj ľudí žijúcich na ulici, ktorá sa má
pomenovať.

a pohostinstva na Hradištnej ulici. Žiadatelia chceli pozemky využiť
na vytvorenie vyhradeného parkovania pre zákazníkov ich prevádzok.
Čo si myslíme my: S takto určeným návrhom prenájmu máme
problém a pri hlasovaní v zastupiteľstve sme ho nepodporili.
Nie je voči občanom fér, ak im beztak obmedzený počet parkovacích
miest pred ich bytovkou zaberie záujemca, ktorý o ne na rozdiel
od stoviek iných obyvateľov Devínskej a miestnych podnikateľov
nemusí súťažiť, ale ich dostane priamym zadaním za ročný
nájom 312,50 eur za parkovacie miesto. V zmysle uznesenia MZ
č. 60/3/2011 je pre bežného smrteľníka minimálna cena ročného
prenájmu parkovacieho miesta vo výške 310 EUR, pričom ide len
o najnižšiu možnú cenu a o každé parkovacie miesto je potrebné
súťažiť s čo najvyššou cenovou ponukou. Netušíme, na aký osobitný
zreteľ vedenie mestskej časti v tomto prípade hľadelo, my ho tam
však nevidíme.

OZ Ichtys rozšíri svoje priestory

Na Ľubovníkovej chcú kruhový objazd

Poslanci vyhoveli žiadosti Občianskeho združenia Ichtys o rozšírenie
priestorov za podmienok hodných osobitého zreteľa – priamym
zadaním a so symbolickým nájomným.
Čo si myslíme my: Združenie Ichtys v našej mestskej časti vytvorilo
a úspešne prevádzkuje podprahové centrum pre deti a mládež,
o čom sme sa presvedčili aj osobnou návštevou. Aktivity občianskeho
združenia Ichtys si za týchto okolností zasluhujú našu podporu
i naďalej.

Zastupiteľstvo prerokovalo petíciu 117 obyvateľov časti Blížne
Zamajerské, ktorí žiadajú vybudovať malý kruhový objazd
na križovatke Ľubovníkovej a Mečíkovej ulice.
Čo si myslíme my: Konkrétne technické riešenie dopravnej situácie
na Ľubovníkovej ulici bude možné vybrať až po vyčíslení nákladov
navrhovaného riešenia, príp. ďalších variantných riešení. Za pozitívny
a nevyhnutný krok považujeme úzku komunikáciu so zástupcami
petičného výboru, aby konečné riešenie vyhovovalo obyvateľom
Ľubovníkovej ulice a jeho realizácia bola prijateľná aj pre samosprávu
a dotknuté štátne orgány.

Nová ulica Pod Glavicou

Nová škola pre deti s autizmom
Miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom časti ZŠ Pavla Horova
pre súkromného zriaďovateľa základnej školy a materskej školy
špecializovanej pre deti s autizmom. Škola a škôlka začnú fungovať
od septembra tohto roku. Mestská časť si prilepší ročným nájomným
vo výške 21620,90 eur. Keďže však ide o nájom priamo určenému
záujemcovi, musel byť zámer schválený v tzv. režime osobitného
zreteľa, teda trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Čo si myslíme my: Doterajší nájomca priestorov, súkromná škola
Finesa, dal v apríli tohto roku výpoveď z nájmu a keďže časť priestorov
ZŠ Pavla Horova je nevyužitých, považujeme za ekonomické tieto
priestory prenajať. V budúcnosti môže základná škola priestory opäť
potrebovať, ako naznačuje populačná krivka v Devínskej.

Účtovanie za minulý rok
Poslanci schválili návrh záverečného účtu za rok 2010. Vieme
tak povedať, ako mestská časť v minulom roku hospodárila.
Podrobnú verziu záverečného účtu vrátane popisnej časti nájdete na
našom webe www.devinskainak.sk
Tabuľka:
Príjmy celkom vo výške:			
Výdavky celkom vo výške:			
Finančné operácie príjmové:			
Finančné operácie výdavkové:		
ROZPOČET CELKOM (prebytok):		

Nie je zreteľ ako zreteľ

5.019.466 EUR
5.352.102 EUR
832.126 EUR
154.482 EUR
345.008 EUR

Poslanci Devínskej Inak

Vďaka hlasom poslancov za Devínsku Inak nebol schválený
prenájom obecných pozemkov miestnym prevádzkovateľom pizzerie

Bratstvo kruhového objazdu
Opýtal som sa preto starostu znovu, tentokrát v debate
Devínskonovoveskej televízie - bolo s tým objazdom všetko
v poriadku? Pán Jambor mi najprv začal dávať školenia
o kompetenciách mesta a mestských častí, a potom opäť
obhajoval investora. Nerozumel som tomu. Nemal by sa starosta
starať predovšetkým o to, aby v jeho mestskej časti bolo všetko
v súlade so zákonom?
Namiesto toho náš starosta dňa 21.02.2011 povolil predčasné
užívanie komunikácií OC Glavica i napriek tomu, že boli napojené
na nepovolený a neskolaudovaný kruhový objazd.
A potom prišla správa o tom, že investor z istej významnej
finančnej skupiny daroval našej mestskej časti 40.000 eur na
rekonštrukciu materskej školy. Len tak, aby sa detičky mali lepšie.
A - ale to už je naozaj drobnosť - deň po podpise darovacej
zmluvy začal náš stavebný úrad konanie, ktorého účastníkom
je ďalšia z firiem, ovládaná touto finančnou skupinou. Každý kruh
sa raz uzavrie. Nielen ten na nelegálnom objazde. Nech si spraví
každý názor sám.			
Rastislav Tešovič
predseda poslaneckeho klubu Devínska Inak
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Spojili sme sa pre deti
Keď sa zrodí skvelá myšlienka
a zostane nepovšimnutá, je to z
istého pohľadu katastrofa. Keď sa
zrodí myšlienka a ujme sa jej hneď
niekoľko občianskych združení
naraz, vznikne niečo, na čo sa
nezabúda.
A tak i tento rok. S úsmevom na tvári
si spomeniem na tohtoročný deň
detí ,ktorého organizácie sa podujali
občianske združenia, každý deň
mysliace na deti v Devínskej Novej
Vsi. Na deti malé, veľké, tie menej
šikovné i tie čo niečím vynikajú.
Na naše deti.
Hodiny
príprav
sa
zhmotnili
4. Júna 2011 na ihrisku ZŠ P. Horova
a premenili sa na popoludnie
plné zábavy, smiechu a radosti.
Na popoludnie, kedy sa i z nás rodičov
na chvíľu stali deti a oddýchli sme

si od povinností všedných dní.
Každý si prišiel na svoje. Žiačky
základných škôl nám predviedli,
čo dokážu v zaujímavom kultúrnom
programe
sprevádzajúcom
celé
popoludnie pod vedením pani
učiteľky Terezky Balážovej a záštitou
Istracentra. Panie vychovávateľky
premieňali deti farbami na tigrov,
motýľov, a mačičky. Konali sa rôzne
športové turnaje pod vedením
občianskych združení Good sports
a Ichtys. Občianske združenie
Devínska inak si pripravila pre
malých loptošov rôzne súťaživé hry
a obľúbený skákací hrad. Postarali
sa i o občerstvenie, z ktorého výťažok
pridali do zbierky na detské ihrisko.
Pri stanovisku Materského centra
Bublinka sa deti menili na Indiánov
a merali si svoje sily pri strieľaní
s lukom, pretekoch na koňoch

či chytaní rýb. Tí najmenší sa pred
pichľavým
slniečkom
schovali
v
indiánskom
típí
a
pohrali
sa s prichystanými hračkami.
No a nedá sa nepochváliť našich
požiarnikov, ktorí nám deti „šťastné
ako blchy“ zmáčali do morku
kostí. S občianskym združením
Hlaváčik ratolesti pokreslili chodníky
a odniesli si krásne darčeky, občianske
združenie VOTUM pri svojom stánku
prezentovalo kreatívne dielne pre
všetkých bez rozdielu, psovodi colnej
správy nám predviedli hľadanie drog
s pomocou psov, a Škola šeliem nás
zasvätila do tajov bojového umenia.
Jednoducho zábava pre každého.
A mne sa na záver nedá nepoďakovať
všetkým zúčastneným združeniam
i našej mestskej časti za finančný
príspevok na sladké odmeny pre
deti. Ďakujem. Ďakujem za to,
že sme dokázali, že spolu sme
väčší a silnejší. Za to, že sa nám
to natoľko páčilo, že sme sa rozhodli
si to zopakovať i budúci rok.
Marcela Kramplová, Bublinka
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FRANCÚZSKE DRUŽENIE
TU
BEZ ZÁUJMU STAROS

Saint Brice, obec na severe Paríža
a Devínska Nová Ves, mestská
časť na severe Bratislavy. Čo ich
môže spájať?
Mnoho
Devínskonovovešťanov
možno ani netuší, že v roku 2003
zastupiteľstvá oboch obcí schválili
Zmluvu o vzájomnej spolupráci
v oblasti vzdelávania, kultúry
a športu.
A hľa, funguje to!
Deti z našich základných škôl
pravidelne navštevujú Saint Brice
a francúzske deti majú možnosť
na výmenu spoznávať Slovensko
Naši bežci na dlhé trate vždy
každý druhý rok vybojujú medaily
na bežeckých pretekoch v Saint Brice
Francúzi sa nadchýnajú slovenským
a chorvátskym folklórom, ktorý

Devínska ponúka.
Vybudovať takúto spoluprácu nie
je jednoduché. Každá spolupráca
sa musí zakladať na dôvere a potom
môže prerásť do priateľstva. Trvalo
roky, kým neformálna výmena
športujúcich detí, založená vtedajším
učiteľom a neskorším riaditeľom
základnej školy Ladislavom Jaškom,
prerástla do oficiálnej kultúrnej
a športovej výmeny, posvätenej
oficiálnymi zástupcami oboch obcí.
V
tomto
roku
bol
rad
na devínskonovoveskej delegácii
vycestovať do Saint Brice. Mali v nej
byť zastúpení oficiálni reprezentanti
obce a športovci bežci. Po voľbách
však Devínska dostala nové vedenie,
s novým a opatrným pohľadom
na správu obce.
Čo ďalej ? Pokračovať v spolupráci,
alebo ju ukončiť ?
Šetriť obecnými financiami, to je
krédo nového vedenia! Nehovorím,
že nesprávne, ale asi nie za každú
cenu.
Nedôvera k projektom bývalej
garnitúry
viedla
k
prvotnému
odmietavému postoju starostu Milana
Jambora. Našťastie, časť poslancov
sa pozerá na vec s nadhľadom.
Čo je nesprávne na takejto forme
spolupráce, najmä, ak ju už preverili
roky a kvalitné vzájomné podujatia?

A tak, traja poslanci klubu Devínska
Inak (Tešovič, Rajchl Hlaváčová)
vycestovali
do
Francúzska
za vlastné peniaze, len aby sa
tento spôsob spolupráce zachoval.
Ostatné náklady vrátane oficiálneho
daru Devínskej pre starostu obce
a poslancov Saint Brice zaplatili
z vlastných prostriedkov nadšenci,
ktorým na tejto spolupráci záleží.
A Francúzi ?
Privítali delegáciu patrične na úrovni.
Škoda, že pán starosta tam nebol,
aby si vytvoril vlastný názor.
Bežecké preteky. Reprezentoval
kto mohol. Už to neboli trénovaní
bežci, pretože financie na ich letenky
obec nevyčlenila. Bežali teda poslanci
a členovia delegácie, ktorí podporili
finančne túto návštevu.
A predsa sa nedali zahanbiť.
V
konkurencii
naozajstných
bežeckých tímov Lenka Hlaváčová
vybojovala 2. miesto v behu na
päť kilometrov a Lenka Zlochová
4. miesto na desať kilometrov. Klobúk
dolu.
A na záver. Tohto roku na jeseň
15 našich detí zo Základnej školy
Ivana Bukovčana opäť cestuje
na výmenný pobyt do Saint Brice.
Minulý rok strávili francúzski školáci
týždeň u nás. Verím, že obec budúci
rok nájde prostriedky v rozpočte
na to, aby sme mohli dôstojne
privítať oficiálnu delegáciu poslancov
a miestnych združení zo Saint Brice
u nás na Slovensku. Veď sú to práve
oni, ktorí znovu umožnia ďalšiu
spoluprácu z francúzskej strany
Norka Boďová
autorka je zakladateľkou detského
folklórneho súboru Kobylka
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Právo možno, slušnosť nie
Byty budeme prideľovať tak, ako ich Bratislava dávala Figeľovi či Miklošovi
Pamätám si, akoby to bolo včera.
Bol júl 2010, sedela som doma
v obývačke a pri informáciách
o šafárení s obecným majetkom
Devínskej som bola riadne
znechutená. Raz dostal niekto
blízky
bývalým
poslancom
verejnú zákazku, inokedy predali
za záhadných okolností pozemok,
dovolili postaviť napriek protestom
stoviek ľudí opachu na Istrijskej,
potichu predávali a rozdeľovali
nájomné byty... „Ako len mohli?
Čo tí ľudia nemajú v sebe ani
štipku elementárnej slušnosti?“ pýtala som sa vtedy sama
seba rozhorčene.
Dnes sedím v tej istej obývačke. Mnoho sa zmenilo, som
súčasťou miestneho zastupiteľstva, kde môžem mnohé veci
ovplyvniť a na mnohé upozorniť, ale pocity a pochybnosti
spred roka zostali.
Na májové a júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva
bol opakovane predkladaný návrh Zásad hospodárenia
s bytmi. Ide o dokument, na základe ktorého má mestská
časť spravovať bytový fond, evidovať žiadosti o pridelenie
obecného bytu, zostavovať poradovník žiadateľov a prideľovať
byty, či už na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Všetko by to
bolo v poriadku, keby tieto zásady neobsahovali mechanizmy
odporujúce otvorenosti, rovnosti občanov v uplatňovaní práva,
či základnej ľudskej slušnosti.

Zásady hospodárenia s bytmi napríklad v čl. 4 ods. 5 dávajú
zastupiteľstvu možnosť určiť, koľko bytov ročne môže starosta
prideliť žiadateľom absolútne mimo oficiálny poradovník. A ten
poradovník, ktorý sa zostavuje, je skôr vecou subjektívneho
hodnotenia, než jasne stanovených kritérií. Miestnemu
zastupiteľstvu sa odňala účinná kontrola nakladania s bytmi,
podľa nových zásad prideľuje byty už iba starosta. Zastupiteľstvu
je povinný predložiť raz ročne informáciu o tom, aké nájomné
zmluvy uzavrel. Nič viac. A to už nehovorím o tom, že férové
pravidlá prideľovania bytov by nemali zabúdať na zapojenie
verejnosti do kontroly nad nakladaním s bytmi.
Poslanci nášho poslaneckého klubu Devínska Inak proti
takémuto návrhu Zásad hospodárenia s bytmi protestovali.
Veď predsa osudy ľudí a nakladanie s verejnými zdrojmi nemôže
byť výsledkom politického paktovania, ale jasných pravidiel
s možnosťou občianskej kontroly. Márne! Starostovi poslanci
návrh napriek našim výhradám schválili. Na rokovaní zazneli
argumenty, že podobnú právnu úpravu má Mesto Bratislava
a že my sa predsa od tejto právnej úpravy nemôžeme odchýliť.
Ďakujem pekne za taký argument! Takže po tých všetkých
škandáloch s prideľovaním mestských bytov vrcholovým
politikom po straníckej linke, sme prijali rovnaké pravidlá, aké
má Bratislava. O dôvod viac, prečo poslanci za Devínsku Inak
nové pravidlá prideľovania bytov v hlasovaní nepodporili.
Možno v tomto prípade zvíťazilo právo, slušnosť však určite nie.
			
Lenka Hlaváčová
autorka je podpredsedníčkou
Komisie finančnej a legislatívnej

Z vašich podnetov vyberáme
VAŠIMI OČAMI

Čo ste nám napísali a čo vás hnevá v Devínskej Novej Vsi

Priamo cez formulár oficiálneho webu mestskej časti Devínska
Nová Ves som dňa 13.05.2011 podal sťažnosť, označil som
druh podania ako „sťažnosť“ a zaškrtol som okienko „Chcem
dostať odpoveď“.
Celý mesiac sa nič nedialo, domáhal som sa preto rovnako
elektronicky cez ten istý formulár odpovede, že zatiaľ sa teda
nič nedeje. Dňa 29.06.2011 mi odpísal hlavný kontrolór Kamil
Dedinský a oznámil mi, citujem: „Vaša sťažnosť bola 13.05.2011
odoslaná na MČ DNV elektronicky cez diskusné fórum“.
Pritom diskusné fórum na ich webe je zrušené už niekoľko
mesiacov... no čo budem ďalej písať…
Ďalej mi oznámil, že moja sťažnosť nespĺňa náležitosti v zmysle
zákona, pretože nebola podpísaná a preto bola odložená
v zmysle zákona
Ani sa neunúvali mi to oznámiť a v tom ich elektronickom
formulári nie je ani možnosť sa podpísať elektronickým
podpisom.
Až následne pridali na svoj web oznam, že „je nutné podávanú

sťažnosť do 5 dní podpísať na Miestnom úrade“.
Lenže, skúste sťažnosť napísanú na ich webe priamo z webu
vytlačiť! To si ju rovno musí občan napísať mimo ich web,
pretože by tam chýbal text sťažnosti. Načo ponúkajú možnosť
podania sťažnosti cez web, keď cez neho nie je technické
možné sťažnosť podať a na elektronicky podané sťažnosti
neprihliadajú?
Ešte nedávno sa pán starosta hlásil k volebnému programu,
ktorý o. i. hlásal: „Zavedieme možnosť elektronického podávania
sťažností s adresnou spätnou väzbou o termíne jej vybavenia
a osoby, ktorá za jej vybavenie zodpovedá“.
Myslel som, že zmena skutočne príde, netušil som však,
že k horšiemu.
Sklamaný volič
(meno a kontaktné údaje máme v združení)
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Cyklochodník, či džungľa?
Od všadiaľ verejnosť počúva,
že máme v katastri Devínskej
Novej Vsi ochranné pásmo a
chránené územie v nive rieky
Moravy. „Kde a aké, veď je tam
iba divočina?“ Ako pracovník
Turistickej
Informačnej
kancelárie v Devínskej Novej
Vsi a cestovateľ, ochranár,
ale i obyvateľ Devínskej Novej
Vsi mám potrebu vysvetliť
občanom, prečo toto územie
vyzerá tak ako vyzerá, a že
niekedy stačí iba pochopiť
prírodu.
Niva rieky Moravy sa nachádza v európsky významnom
ochrannom koridore Ramssar, NATURA 2000, v chránenej
krajinnej oblasti Záhorie (CHKO Záhorie) Najmä vďaka dlhoročnej
intenzívnej práci ochranárov z našej obce. Toto územie spadá
do správy CHKO Záhorie a o cyklochodníky má na starosti
Bratislavský Samosprávny Kraj (BSK).
Manažment chráneného územia más svoje zákonitosti,
parametre a zo zákona ich treba dodržiavať. Naši otcovia a tí
čo už niečo pamätajú sa rozčuľujú, ako to tu vyzerá, lebo si
pamätajú krásne spasené pastviny, lúky. Tí mladší si pamätáme,
krásne anglicky pokosený trávnik a stovky kilometrov ostnatého

Istracentrum Vás pozýva
Letné kino v Devínskej Novej Vsi
Miesto premietania:
nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6, začiatky predstavení
o 21,15 hod. resp. po zotmení
12.7./ut/ CZECH MADE MAN ČR, MN15, 85min, komédia/
skutočný príbeh
15.7. /pia/ SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ BELGICKO., MP,
ANIMOVANÝ PRE DETI, 88min., DABING
19.7. /ut/ VO ŠTVORICI PO OPICI 2 USA, 100 min., MN 15,
slovenské, komédia
22.7. /pia/ MARHUĽOVÝ OSTROV SR, 102 min.,
MN15,romantický film/dráma
26.7./ut/ V R E S K O T 4 USA, 111 min., MN 15, slovenské
titulky, horor
29.7./pia/ RÝCHLO A ZBESILO 5 USA, 2011,100 min., MP12,
TITULKY, akčný
Úplný program Istracentra nájdete na stránke
www.istracentrum.sk

drôtu. Vrátiť toto územie do takejto podoby nie je možné. Lužný
les nie je žiaľ pre niekoho taký pekný ako Vysoké Tatry a má
aj inú životnosť a špecifiká. Prečo spomínam Vysoké Tatry?
Skúste si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby ste chceli
manažovať významné ochranné pásma vo Vysokých Tatrách.
Treba si uvedomiť že toto územie má mnoho biotopov, kde
sa nachádzajú chránené živočíchy a rastlinstvo. Aj keď Vám
búchajú do hlavy náletové rastliny pri bicyklovaní, alebo
pri prechádzke nivou rieky Moravy, je to úplne normálny život
našej prírody. Ak chce človek 5mm trávnik má možnosť sa isť
ponaháňať po golfových ihriskách napríklad na Záhorí. Ale všade
sa dá nájsť kompromis.
Samozrejme, občasné kosenie okolia cyklochodníkov kvôli
bezpečnosti má na starosti BSK. Mestská časť vyčlenila tento
rok zo svojho rozpočtu na kosenie v tomto roku 1000,- EUR
a treba už len dohliadnuť aby to poverená Denova stíhala. Zároveň
si dala komisia životného prostredia jeden z cieľov vybudovať na
presne určených miestach po dohode s ochranármi pevné miesta
na opekanie, či grilovanie. Obnova povrchu cyklochodníka podľa
slov zodpovedného pracovníka na BSK je naplánovaná po
dostavbe našej časti cyklomostu na začiatok roku 2012. Chceme
chrániť to, čo nám na tomto krásnom mieste príroda dala.
Zároveň však máme záujem, aby naši občania v tomtoprostredí
našli kvalitnú oddychovú zónu.
Jozef Rajchl
autor je predsedom Komisie životného prostredia

Kam s odpadom?
Ako sme vás už informovali na str.2, príspevková organizácia
Denova prevádzkuje od 01.07.2011 zberný dvor odpadov okrem
bežnej pracovnej doby vždy aj v sobotu, od 9:00h do 12:00h.
V zbernom dvore na Eisnerovej 25 môžete bezplatne odovzdať:
biologicky rozložiteľný odpad bez obmedzenia
veľkorozmerný komunálny odpad maximálne 200 kg
stavebný odpad maximálne do 100 kg na základe ohlásenia
udržiavacích prác
Kontakt na Denovu: 02/64536291–93, denova@stonline.sk
Na skládke odpadu v Devínskej Novej Vsi (bývalá tehelňa)
môžete bezplatne odovzdať:
stavebný odpad v objeme maximálne 6 t na základe ohlásenia
udržiavacích prác
stavebný odpad v objeme maximálne 12,8 t na základe
ohlásenia stavby
stavebný odpad v objeme maximálne 51,2 t na základe
stavebného povolenia
Kontakt na skládku: 02/64774348
Obyvateľov Devínskej Novej Vsi pozývame na stretnutie
s miestnymi poslancami za Devínsku Inak, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok, 4. augusta 2011 od 17:30h v priestoroch
zasadačky v budove Starej radnice, Istrijská 49, Bratislava Devínska Nová Ves.
Tešíme sa na Vaše názory a podnety.
Vaša Devínska Inak
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História jednej hojdačky

Nedávno za mnou prišla redaktorka z istých regionálnych
novín so žiadosťou o získanie informácií k článku, ktorý
sa mal volať Pripravenosť detských ihrísk na letnú
sezónu. Hneď na úvod som jej ozrejmila nevyhnutnosť
zmeny tohto titulku, pretože o pripravenosti detských
ihrísk v Devínskej nemôže byť ani reči.
Na moje prekvapenie som sa však z vyjadrenia
Miestneho úradu dozvedela, že vlastne všetko je
v poriadku, pretože v minulom volebnom období
mestská časť zrekonštruovala štyri detské ihriská a o ich
prevádzkyschopnosť a údržbu sa stará Denova.
Ako skvelý príklad tohto „poriadku“ nám môže poslúžiť
história jednej (a zároveň jedinej) hojdačky na detskom
ihrisku na Ulici Jána Smreka 9. Od roku 2008, kedy
bolo ihrisko zrekonštruované, milá hojdačka statočne
slúžila veľkým aj malým deťom, až začiatkom tohto roka
nevydržala toľký nápor a odtrhla sa. No čo, povedia si
ľudia, veď ju predsa dáme opraviť. A tak jedna z mamičiek

zaslala 15. marca miestnemu úradu e-mail zo žiadosťou
o jej opravu a čakala, čo sa stane. Povedala si: „Na celé
ihrisko sa vzťahuje päťročná záruka, tak by to snáď nemal
byť problém.” Prešiel marec aj apríl a hojdačka na opravu
stále čakala a čakala. Keď sa už na to beznádejné čakanie
nemohla pozerať ďalšia z mamičiek, 2. mája opätovne
nahlásila poškodenie hojdačky Miestnemu úradu. Pár dní
na to sa na ihrisku objavil príslušný pracovník Denovy. Naša
hojdačka sa na chvíľu potešila, že snáď už prišiel čas na jej
opravu a ona bude môcť ďalej slúžiť deťom. Jej radosť však
bola predčasná, pretože po tomto dni hojdačka zmizla
z ihriska celkom. Uplynul máj a skoro aj jún, kým všetky
deti trpezlivo čakali na svoju hojdačku. A zrazu, 20. júna sa
nám hojdačka vrátila! Radosť bola obrovská, veď oprava
takého zložitého mechanizmu, akým je detská hojdačka,
trvala „len“ tri mesiace.
Na ilustráciu – podobný problém riešili tohto roku
v neďalekej Dúbravke. Päť dní po upozorní občana v rámci
verejného fóra na internetovej stránke mestskej časti bolo
ihrisko opravené.
V Devínskej, pravdaže, úradníkov upozorniť nestačí.
Problémom sme sa museli zaoberať v Komisii vzdelávania,
mládeže a školstva. Prednostovi miestneho úradu Rudolfovi
Šeligovi som podala písomnú interpeláciu. S odpoveďou si
pán prednosta počkal do 21.júna, aby mi mohol oznámiť,
že oprava detského ihriska je čiastočne zrealizovaná.
Na opravu kolotoča si ešte chvíľu musíme počkať, pretože
náhradný diel, ktorý zaslal dodávateľ, nesedí s pôvodnou
konštrukciou.
Nuž čo, zostáva mi len veriť, že v ďalšom čísle našich novín
nebudem písať o histórii jedného (a zároveň jediného)
kolotoča v Devínskej.
A na záver, aby môj článok nebol len poukázaním
na činnosť, resp. nečinnosť kompetentných - 8. júna vyhlásil
náš miestny úrad verejné obstarávanie s predmetom
zákazky – detské ihrisko na sídlisku Kostolné v hodnote
25.000 eur. Po jeho výstavbe nám v rozpočte zostane ešte
5000 eur z celkovej sumy 30.000, ktorá bola vyčlenená
na rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk. Aj keď jedna
lastovička leto nerobí, pre naše deti by jedno nové ihrisko
znamenalo naozaj veľa. A ak všetko dobre dopadne,
možno budú ihriská aj dve, pretože stále pokračuje náš
projekt Detské ihrisko za koláčik. Viac sa o ňom môžete
dozvedieť na našej webovej stránke www.devinskainak.sk
Dana Vanková
autorka je predsedníčkou komisie
mládeže, vzdelávania a školstva

Z devínskonovoveskej mrazničky JE TO MOŽNÉ?
V minulom čísle sme vám priniesli poznatok o paranormálnych javoch pri premiestnení elektrického piana, ktoré
v roku 2010 záhadne zmizlo z budovy Miestneho úradu. Zisťujeme však, že nevysvetliteľných záhad z čias nedávno
minulých je viac než dosť. Ako vyplýva z výsledkov kontroly pokladne za rok 2010, k motorovému vozidlu mestskej
časti BA332XB boli vyúčtované pokladničné bloky na naftu zo dňa 16. Januára 2010 a 18. Januára 2010. Čo na tom, že
toto vozidlo jazdí na benzín?

