
Verejné stretnutie s občanmi 28.11.2018 

Zápisnica z verejného stretnutia , zo dňa 28.11.2018 

Na úvod moderátorka privítala starostu MČ, poslancov miestneho zastupiteľstva a občanov 

mestskej časti. Následne  každý zo zvolených zástupcov predniesol na úvod svoje  návrhy 

vedúce k zlepšeniu života obyvateľov Devínskej Novej Vsi.  

p. Krajčír(starosta) : 

• Bezpečnosť  obyvateľov, obnova kamerového systému a vybudovanie 24 hodinového 

dohľadového centra, na ktoré sú vyčlenené finančné prostriedky v navrhovanom rozpočte.  

• Zlepšenie komunikácie medzi obyvateľmi a miestnym úradom 

• Rekonštrukcia kina Devín a Istracentra 

• Úprava a rekonštrukcia terasy M. Marečka 

• Prešetrenie výrubového povolenia a pozastavenie výrubu stromov s okamžitou platnosťou, 

ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov 

• Zlepšiť  hospodárenie obce s finančnými prostriedkami, ktorá skončila ako 7. najlepšie 

hospodáriaca obec. Viac na http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=174 

p.Janatová(poslankyňa) 

•        zameria sa na riešenie problémov súvisiacich so záhradkárskymi osadami 

•        práca v oblasti školstva 

p.Kraváriková(poslankyňa) 

•       vytvorenie priestoru na prevádzkovanie rýchlej zdravotnej služby 

•       v spolupráci s VW rozšíriť ponuku špecializovaných zdravotníckych oddelení 

p.Tešovič(poslanec) 

•         osadenie kamier 

•         nákup školských pomôcok 

•         úprava parku Charkovská 

•         riešenie problematickej dopravy na Opletalovej ulici 

•         presadiť kĺbové autobusy č.20,29 

p. Tittel(poslanec 

•         podpora a rozvoj športu, športových aktivít 

p.Smolinský(poslanec) 

•          podpora projektov, ktoré budú zmysluplné pre verejnosť 

p.Kovarík(poslanec) 

•        zamerať sa na ochranu životného prostredia 

• obmedziť výrub stromov 
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• podporiť rekonštrukciu cesty na Zohor na úrovni poslanca VÚC 

• podpora výstavby cyklomostu smerom na Marchegg na úrovni poslanca VÚC 

p.Jankovič(poslanec) 

•       podporí projekty a myšlienky uvedené v knihe Plán Bratislavy 

p.Kolega(poslanec) 

• zameria sa na šport 

• dobudovanie športovísk 

• oplotenie detských ihrísk 

p.Antal(poslanec) 

• zameria sa na bezpečnosť a ochranu verejného poriadku, statickú dopravu 

• podporí aktivity zamerané na zvýšenie počtu hliadok mestskej polície a následne zriadenie 

mestskej policajnej stanice so sídlom v DNV 

• podporí rozšírenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež 

p.Žatko(poslanec) 

• zameria sa na zlepšenie komunikácie s občanmi 

• bude sa venovať problematike životného prostredia, inicioval petíciu na zastavenie výrubu 

stromov na Devínskej Kobyle 

• podporí projekty zamerané na bezpečnosť a parkovanie 

Po tomto úvode nasledovali otázky občanov. 

Kto sa bude venovať otázkam týkajúcich sa seniorov a sociálnej oblasti? 

Odpoveď : odborné komisie sa ešte len budú konštituovať a budú vyhlásené výberové 

konania na obsadenie členov komisií občanmi – odborníkmi. 

Disponuje MČ odbornými posudkami k výrubu stromov a ako sa bude realizovať náhradná 

výsadba? 

Odpoveď: Na základe osobnej obhliadky p. starostu a vystaveného posudku sa musí urobiť 

výrub 3 nebezpečných stromov, ktoré sa nachádzajú v dosahu sietí. Ďalšia úprava zelene bude 

až po preštudovaní doručených posudkov. Obnova zelene bude konzultovaná s p.Kovaríkom 

Aký bude postup pri riešení obnovy rýchlej zdravotnej pomoci? 

Odpoveď: MČ bude hľadať priestory, začne komunikovať s ministerstvom zdravotníctva 

a zdravotníckymi zariadeniami v DNV 

Ako sa plánuje riešiť problematická doprava v časti Kolónia? Ako sa bude riešiť svetelný 

smog ? Či je možnosť zmeniť v súkromnej spoločnosti 3- zmennú prevádzku na 2 – zmennú, 

tak, aby sa dodržalo VZN ? Či je možné zrušiť kyvadlovú dopravu do VW? Kedy bude 

riešený obchvat? 



Odpoveď: Obchvat musí byť postavený do r.2022 a obec na neho postupne bude získavať 

finančné prostriedky od vlády. Začne sa zároveň pripomienkovať územný plán a začne sa 

komunikácia s VW. 

Návrh obyvateľa : osadenie spomaľovačov, kontrolovať dodržiavanie predpísanej rýchlosti. 

Ako je riešená doprava v projekte Slnečný vrch a Rakyta? 

Odpoveď : Nakoľko na tieto projekty už bolo vydané stavebné rozhodnutie, v ktorom sa 

zmenil návrh riešenia dopravy, ktorý znevýhodňuje obyvateľov DNV pristúpime k rokovaniu 

s investormi. Zároveň sa budú investori pozývať na stretnutia s občanmi. 

Ako sa bude riešiť doprava na Zamajerskom, nakoľko vodiči nerešpektujú dopravné značky? 

Odpoveď : Problém sa riešil, zlyhala komunikácia zo strany obyvateľov, ktorí neupozornili na 

nečinnosť polície. Zašlú sa požiadavky na políciu, na kontrolu dodržiavania predpisov 

vodičmi. 

Ako sa bude riešiť integrovaná doprava pri OC Tesco a najmä vybudovanie protihlukovej 

steny? 

Odpoveď: Komisia výstavby predložila danú pripomienku k projektovej dokumentácii. Bez 

vybudovania protihlukovej steny nebudú poslanci súhlasiť s vydaním stavebného 

rozhodnutia. 

Bude sa riešiť stavebná uzávera v MČ DNV? 

Odpoveď: pripomienkovala sa zóna Kolónie a Centrálna zóna, pričom sa tieto pripomienky 

spracovávajú. 

Ako sa bude riešiť šírenie signálu DTV? Kto je zodpovedný za neporiadok, špinu a na 

sídlisku pri výmene potrubia? Môže sa zlúčiť zastávka železničná stanica  č.20,29 a 21 do 

jednej? 

Odpoveď : Na rozkopávky oslovíme štátny stavebný dozor. (starosta D. Krajčír) 

Ako budú riešené prechody cez cestu a cesta z Bridlicovej na štadión? 

Odpoveď : úpravy sú zahrnuté v rozpočte 

Ako bude riešená spolupráca s komisiami? 

Odpoveď: V komisii budú odborníci, projekty sa budú zverejňovať 

Ako je riešená zimná údržba? 

Odpoveď: Technicky aj personálne je zabezpečená cez Denovu. V prípade nedostatku 

personálu vypomôže DHZ(hasiči). 

Uveďte konkrétnu vec , ktorú urobíte za prvých 6 mesiacov? 



• Schválenie rozpočtu a kamerový systém s dohľadovým, centrom 

• Vyriešenie situácie so záhradkárskymi osadami, stretnutie s primátorom 

• Oslovenie Ministerstva zdravotníctva v súvislosti so zriadením RZP 

• Vybudovanie multifunkčnej športovej haly 

• Výber odborníkov do komisií 

• Riešenie vizuálneho smogu a doriešenie cyklotrasy do Karlovej Vsi 

• Zlepšenie komunikácie medzi starostom-poslancami-miestnym úradom a občanmi 

  

Budú sa ešte organizovať takéto stretnutia s občanmi? 

Odpoveď: áno, stretnutia budú zverejňované na webstránke MČ 

  

Záver : Stretnutie skončilo o 21,00 hod. 

Zapísala : Mgr.Miroslava Síthová 

 


