


Vážení priatelia,

držíte v rukách Program pre lepšiu budúcnosť 
Devínskej Novej Vsi 2018 - 2022. Vytvorili sme ho na 
základe potrieb mestskej časti a v súlade s Vašimi 
mnohými pripomienkami priamo z Vašej štvrte či 
ulice.

Volebný program počíta s realizáciou 
uskutočniteľných programových opatrení, ktoré majú 
oporu v príslušných právnych predpisoch. Okrem 
konkrétnych zámerov vždy hovoríme aj o veľmi 
konkrétnom spôsobe, ako ich vykonať.

Všetky investičné zámery sú kryté dostatočnými 
finančnými prostriedkami, ktoré má mestská 

časť v súčasnosti k dispozícii, prípadne niektoré 
náročnejšie projekty, tam kde je to efektívnejšie, 
môžu byť spolufinancované z eurofondov, grantov 
alebo realizované formou verejno – súkromného 
partnerstva. Zámery tak bude možné splniť bez 
potreby úverových zdrojov.

Zámer počíta s vytvorením útvaru investičnej 
prípravy miestneho úradu, ktorý bude mať 
dostatočné personálne kapacity na realizáciu 
viacerých zámerov súčasne.

Pre lepšiu adresnosť sú jednotlivé opatrenia 
volebného programu označené názvami jednotlivých 
štvrtí našej mestskej časti nasledovne:

1. 1 až 1. 26 | celá DNV
opatrenia s�dosahom na obyvateľov celej mestskej časti 

2. 1 až 2. 15 | sídlisko
opatrenia s�dosahom na obyvateľov sídliska Podhorské, 
sídliska Kostolné, sídliska Stred, sídliska Jána Jonáša a časti 
Glavica

3. 1 až 3. 4 | Slovinec/Na Hriadkach/Pod Lipovým/
Pieskovcová opatrenia s�dosahom na obyvateľov 
uvedených lokalít a�bezprostredného okolia

4. 1 až 4. 8 | Istrijská/Grba/Mlynská
opatrenia s�dosahom na obyvateľov uvedených lokalít 
a�bezprostredného okolia

5. 1 až 5. 11 | Kolónia/Zamajerské
opatrenia s�dosahom na obyvateľov uvedených lokalít 
a�bezprostredného okolia

6. 1 | Devínske Jazero/Weitov lom
opatrenia s�dosahom na obyvateľov uvedených lokalít 
a�bezprostredného okolia

7. 1 až 7. 2 | Extravilán
opatrenia s�dosahom na územia mimo zastavanú časť 
mestskej časti

Predložený volebný program predpokladá dispozíciu 
s�oprávneniami starostu mestskej časti a�spoluprácu 
s�väčšinou miestneho zastupiteľstva. Presne z�tohto dôvodu 
sa pre získanie volených pozícii starostu a poslancov usilujeme 
o�Vašu dôveru.

Rastislav Tešovič
kandidát na starostu 
mestskej časti a mestského poslanca

Lenka Hlaváčová
kandidátka na poslankyňu mestskej časti

Peter Kolega
kandidát na poslanca mestskej časti

Veronika Veslárová
kandidátka na poslankyňu mestskej časti



CELÁ DNV

OPATRENIA S DOSAHOM 
NA OBYVATEĽOV 
CELEJ MESTSKEJ ČASTI

1. 1

1. 2

Obnovenie dôveryhodnosti miestneho 
úradu a�organizácií mestskej časti

Opatrenie zahŕňa: 
Systém organizačných opatrení 
a cielených�protikorupčných opatrení 
na miestnom úrade a v�organizáciách MČ.

Verejné a�dôveryhodné výberové konania 
na obsadenie pracovných miest.

Verejné obstarávanie podrobené kontrole 
odbornej verejnosti a�zverejňovanie 
podkladov verejného obstarávania nad 
rámec zákona.

Garancia ochrany práv zamestnancov 
oznamujúcim protispoločenskú činnosť 
(whistleblower) a�ich odmenenie úmerne 
podľa hodnoty zachránenej škody.

Funkčné klientske centrum a spustenie nových 
elektronických služieb miestneho úradu

Opatrenie zahŕňa: 
Klientske centrum nebude len vrátnikom 
a podateľňou miestneho úradu, ale bude 
aktívne riešiť procesy vybavovania agend 
pre žiadateľov tam, kde je to možné 
a�účelné.

Spustenie elektronických formulárov 
na vybavenie žiadostí a�dopytov občanov 
elektronickými službami z�pohodlia 
domova.

Zavedenie jednoducho zapamätateľného 
skráteného telefónneho čísla na klientske 
centrum, na ktorom môžu občania získať 
informácie o�činnosti miestneho úradu 
a�organizácií mestskej časti, prípadne 
nahlásiť akékoľvek podnety, poruchy 
či poškodenia majetku mestskej časti.
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1. 3

1. 4

1. 5

Zavedieme participatívny rozpočet

Opatrenie zahŕňa: 
Vyčlenenie časti prostriedkov rozpočtu 
mestskej časti, o�ktorej cielenom využití 
budú rozhodovať aktívni obyvatelia 
jednotlivých štvrtí a komunít formou 
vlastnej občianskej iniciatívy.

Zavedieme povinné posudzovanie 
výdavkov mestskej časti metódou 
„hodnota za peniaze“

Opatrenie zahŕňa: 
Výdavky na rozpočtové opatrenia 
nad stanovenú prahovú hranicu alebo 
na opatrenia s�dlhším časovým rámcom 
budú podrobené posúdeniu efektivity 
pomeru vynaložených verejných 
prostriedkov k�získanej spoločenskej hodnote.

Zavedieme spravodlivé pravidlá 
na prideľovanie dotácií mestskej časti

Opatrenie zahŕňa: 
Kritéria bude na rok vopred určovať mestská 
časť na základe výziev v�konkrétnych 
oblastiach a�ich ukazovatele�budú merateľné.

Posudzovanie žiadostí o�dotáciu bude 
otvorené aj nestranným a rešpektovaným 
odborníkom v�danej oblasti.
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1. 6

1. 7
1. 8

1. 9

1. 10

1. 11

1. 12

1. 13

1. 14

1. 15

Vytvoríme podmienky na nezávislé 
fungovanie miestnej televízie, miestnych 
novín a�informačného webu mestskej časti

Opatrenie zahŕňa: 
Devínskonovoveská televízia prejde 
organizačnou aj technickou obnovou, začne 
vysielať live aj na internete.

Pribudnú miestne noviny a�informačný 
web mestskej časti.

Nad vyváženosťou spravodajstva bude bdieť 
vyvážená a�odborne zdatná redakčná rada.

Na čele médií bude stáť odborník volený 
na základe výberového konaniaodborníkom 
v�danej oblasti.

Zavedieme prednostné parkovanie pre 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi 

Opatrenie zahŕňa: 
Vytvorenie modrej zóny s�prednostným 
parkovaním pre prvé auto v�domácnosti.

Vytvorenie žltej zóny pre druhé a�ďalšie auto 
v�domácnosti s�možnosťou voľby auta medzi 
zónami.

Vybudovanie záchytných parkovacích plôch 
v�žltej zóne.

Vydanie povolenia na státie v�zóne bude 
bezplatné alebo za úhradu skutočných 
nákladov vydania prednostnej karty.

Zabojujeme za zriadenie okrskovej stanice 
mestskej polície

Opatrenie zahŕňa: 
Vstúpime do rokovania s�Mestskou políciou 
Bratislava�(MsP) a�hlavným mestom 
o�podmienkach zriadenia plnohodnotnej 
stanice MsP v�Devínskej Novej Vsi.

V�prípade potreby podporíme dotáciu takejto 
stanice aj z�prostriedkov mestskej časti.

Stanica MsP by prednostne riešila 
pochôdzkovú poriadkovú činnosť, kontrolu 
dodržiavania zatváracích hodín, vandalizmus 
a�spoluprácu s�policajným zborom pri 
predchádzaní drogových deliktov.

Zrekonštruujeme cyklotrasu do Devínskeho 
jazera a�pripravíme potrebné podklady pre 
cyklistické spojenie Devínskej Novej Vsi so 
Záhorskou Bystricou a Lamačom

Podporíme rozšírenie bike sharingu aj do 
Devínskej Novej Vsi

Opatrenie zahŕňa: 
Zapojenie do existujúcej siete bike sharingu 
v�Bratislave.

Vytvorenie dokovacej stanice pri Cyklomoste 
Slobody a�inšpirovanie komunálnych 
partnerov v�Devíne a�Záhorskej Bystrici 
k�rovnakému kroku. 

Dokončíme bezbarierizáciu chodníkov

Opatrenie zahŕňa: 
Úpravy bezbariérových zjazdov z�chodníkov 
tam, kde ešte nie sú.

Rekonštrukcia chodníkov s�poškodeným 
povrchom.

Rekonštrukcia Istra centra

Opatrenie zahŕňa: 
Obnova veľkej sály, zázemia a�rozvodov sietí.

Obnova mobiliáru.

Zabudovanie klimatizácie.

Majetkové vysporiadanie pozemkov v�okolí 
Istra centra (pozemok pred vstupom 
nie je vo vlastníctve mestskej časti).

Rekonštrukcia starej kotolne a�vybudovanie 
multifunkčnej malej sály.

Rekonštrukcia knižnice na Istrijskej 6

Opatrenie zahŕňa: 
Presťahovanie knižnice do dočasných 
priestorov v�budove VÚZ na Štefana Králika.

Obnova mobiliáru.

Vybudovanie biblioboxov s�možnosťou 
vrátenia kníh mimo výpožičných hodín, 
jedného vedľa knižnice a�jedného na sídlisku.

Komplexná rekonštrukcia budovy a�dvora, 
rešpektujúc pripomienky odbornej verejnosti.

Vybudovanie stabilizačného ubytovania pre 
chýbajúcich učiteľov ZŠ a MŠ

Opatrenie zahŕňa: 
Rekonštrukcia a nadstavba budovy VÚZ 
na ulici Štefana Králika.

Pokračovanie v�zvyšovaní kapacity 
materských škôl a�základných škôl

Opatrenie zahŕňa: 
Vypracovanie demografickej analýzy.

Ďalšie stavebné úpravy a�rozširovanie 
kapacít podľa potreby.

Dodržiavanie pravidiel bude kontrolovať 
parkovacia služba mestskej časti.

Pred bytovými domami a�tam, kde je to 
vhodné, vyznačíme miesta na krátkodobé 
státie do 15 minút na vyloženie nákupu 
a�tovaru s�povinnosťou časového kotúča.

Vyhradené parkovanie na konkrétne 
auto ostane zachované len osobám ŤZP 
s�parkovacím preukazom a�dočasné 
parkovacie povolenie miestny úrad osobne 
alebo elektronicky vydá aj poskytovateľom 
služieb pre domácnosť.

V�prípade, ak dané riešenie neumožní štatút 
hlavného mesta, zaväzujeme sa podporiť 
celomestskú parkovaciu politiku vo verzii 
najbližšej nášmu návrhu.

1. 16 Vybudujeme plnohodnotný zberný dvor

Opatrenie zahŕňa: 
Stavebné práce na vybudovanie 
plnohodnotného zberného dvora v�areáli 
na ulici M. Pišúta.
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1. 17

1. 18

1. 19

1. 20

1. 21

1. 22

1. 23

1. 24

1. 25

1. 26

Vybudujeme v�Devínskej Novej Vsi 
plnohodnotné dopravné ihrisko

Opatrenie zahŕňa: 
Konkrétne umiestnenie prejde verejným 
pripomienkovým konaním.

Detské ihriská budú mať správcu

Opatrenie zahŕňa: 
Ustanovenie zodpovedného zamestnanca 
s�povinnosťou dennej kontroly všetkých 
detských ihrísk, ich ranného upratania, 
zabezpečovania údržby a�telefonického 
kontaktu v�pracovnom čase.

Správca bude každú prítomnosť na detskom 
ihrisku načítavať prostredníctvom QR kódu 
pre potrebu kontroly plnenia úloh.

Obnovíme odpadkové koše

Opatrenie zahŕňa: 
Súčasné odpadkové nádoby sa vymenia 
za moderné s�antigrafiti povrchom.

Zavedieme fair play pravidlá pre psíčkarov

Opatrenie zahŕňa: 
Zníženie administratívnej záťaže pri správe 
dane za psa.

Možnosť registrovať sa na daň elektronickými 
službami miestneho úradu.

Podpora vzniku nových venčovísk so vstupom 
na čip pre platiteľov dane za psa.

Obnovenie a�doplnenie nádob na 
exkrementy.

Každá nádoba bude mať unikátny QR kód, 
ktorý bude načítaný pri každom odvoze 
odpadu s�možnosťou kontroly skutočného 
intervalu odvozu odpadkov na internete.

Častejšia a prísnejšia kontrola dodržiavania 
pravidiel psíčkarmi, osobitne na detských 
ihriskách.

Stránka odkazprestarostu.sk sa stane jedným 
z�komunikačných kanálov medzi obyvateľmi 
a samosprávou

Opatrenie zahŕňa: 
Zaradenie agendy správy a riešenia 
požiadaviek zo stránky odkazprestarostu.sk 
do činnosti miestneho úradu.

Pravidelný štvrťročný odpočet plnenia 
volebného programu

Opatrenie zahŕňa: 
Starosta mestskej časti bude pravidelne 
každý štvrťrok odpočtovať plnenie tohto 
volebného programu.

Vyhlásenie dotačného programu na 
odstraňovanie grafiti

Opatrenie zahŕňa: 
Vyhlásenie tzv. malej grantovej výzvy 
s uzávierkou 4 x v�roku pre vlastníkov, 
správcov a�užívateľov nehnuteľností (resp. iné 
subjekty s�ich súhlasom).

Cieľom výzvy bude možnosť preplatiť 
náklady na materiál (farby, chemikálie, štetce) 
potrebný na odstránenie grafitovej záťaže 
viditeľnej z�verejných priestranstiev.

Nové pravidlá pre adresné a�efektívne 
využívanie sociálnej pomoci

Opatrenie zahŕňa: 
Jednorazový sociálny príspevok sa bude 
prideľovať žiadateľovi už len v�prípade náhlej 
nepriaznivej životnej situácie, ktorú žiadateľ 
nemá objektívne možnosť vyriešiť sám 
a�súčasne hrozí neodvratná ujma.

Má ísť naozaj o�výnimočnú formu pomoci, 
ktorá nemôže nahrádzať systém štátnych 
sociálnych dávok.

Mestská časť v�prípade potreby uprednostní 
materiálnu formu pomoci, napríklad 
zabezpečenie dočasného útočiska pre matku 
s�deťmi alebo rodinu po živelnej pohrome, 
núdzové zabezpečenie potravín, jedla, oblečenia

Sociálne asistenčné a opatrovateľské služby

Opatrenie zahŕňa: 
Adresné poskytovanie sociálneho 
poradenstva.

Adresné poskytovanie terénnej sociálnej 
služby.

Rozšírenie služieb opatrovateľskej služby.

Zavedenie sociálnej a�zdravotnej prepravnej 
služby za zvýhodnený poplatok pre 
zdravotne odkázaných a�bezvládnych 
občanov za splnenia presne určených 
podmienok.

Domov sociálnych služieb Senecio (DSS) 
slúžiaci predovšetkým obyvateľom mestskej 
časti

Opatrenie zahŕňa: 
Zavedenie systému organizačných 
a�právnych zmien smerujúcich k�zníženiu 
fixných výdavkov DSS (o. i. zvýšením kapacity 
klientov).

Nastavenie financovania DSS Senecio a�ceny 
jeho služieb spôsobom umožňujúcim zásadne 
vyšší podiel klientov z�radov obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi.

Mestská časť bude preferovať poskytovanie 
adresnej asistenčnej služby terénnym 
sociálnym pracovníkom pred poskytovaním 
finančného príspevku.

Prijatie technických a�personálnych opatrení 
potrebných na získanie potrebných povolení 
a�splnenie noriem na prevádzkovanie 
zberného dvora.

Presťahovanie časti priestorov organizácie 
DENOVA z�kotolne vedľa Istra centra do 
uvoľnených priestorov v�areáli spoločnosti 
TENERGO.

V�niektorých miestach posilníme počet 
smetných košov.

Každá nádoba bude mať unikátny QR kód, 
ktorý bude načítaný pri každom odvoze 
odpadu s�možnosťou kontroly skutočného 
intervalu odvozu odpadkov na internete.



SÍDLISKO

OPATRENIA S DOSAHOM 
NA OBYVATEĽOV 
SÍDLISKA PODHORSKÉ 
SÍDLISKA KOSTOLNÉ 
SÍDLISKA STRED 
SÍDLISKA JÁNA JONÁŠA 
A ČASTI GLAVICA

SÍDLISKO 11

2.1 2.4

2.5

2.6

2.2

2.3

Vybudovanie centrálneho námestia na 
Námestí Jána Kostru

Opatrenie zahŕňa: 
Odkúpenie pozemku v�dolnej časti námestia 
od Rímsko-katolíckej cirkvi.

Príprava investičného zámeru, verejné 
pripomienkovanie zámeru.

Projekt bude obsahovať aj riešenie 
podzemných a/alebo nadzemných 
parkovacích miest.

Dominovať bude mestská zeleň a�mestský 
mobiliár.

Investičná príprava a�výstavba.

Vybudovanie parkovacieho domu

Opatrenie zahŕňa: 
Príprava investičného zámeru, verejné 
pripomienkovanie zámeru.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
EIA.

Projektová dokumentácia.

Realizácia a�zaradenie do príslušnej zonácie 
v�rámci parkovacej politiky mestskej časti.

Vyznačenie parkovacích miest pri pozdĺžnom 
státí vozidiel na miestnych komunikáciách

Opatrenie zahŕňa: 
Vyznačenie parkovacích miest vodorovným. 
dopravným značením pri pozdĺžnom státí.

Parkovanie vozidiel vo vyznačených boxoch 
zabezpečí miesto pre státie viacerých vozidiel, 
než pri voľnom parkovaní.

Rekonštrukcia a�pravidelná údržba detského 
ihriska na ulici Jána Smreka

Opatrenie zahŕňa: 
Obnovenie a�doplnenie hracích prvkov.

Obnovenie plotu ihriska.

Doplnenie osvetlenia.

Doplnenie mobiliáru.

Uzamykateľný domček na náradie 
pre správcu (bod 1.18).

Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka

Opatrenie zahŕňa: 
Príprava investičného zámeru, verejné 
pripomienkovanie zámeru.

Projekt bude obsahovať aj riešenie 
parkovacích miest pod terasou.

Zrušenie scény v�oblúkoch za budovou VÚB 
a�jej nahradenie verejnou zeleňou

Opatrenie zahŕňa: 
Odstránenie zdevastovaného múru 
s�provizórnym amfiteátrom, ktorý väčšiu časť 
roka slúži najmä opilcom a�bezdomovcom.

Vybudovanie nového zázemia na 
príležitostné kultúrne predstavenia na novom 
námestí na Námestí Jána Kostru.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Rekonštrukcia a�pravidelná údržba detského 
ihriska na ulici Jána Poničana

Opatrenie zahŕňa: 
Obnovenie a�doplnenie hracích prvkov.

Doplnenie osvetlenia.

Doplnenie mobiliáru.

Vytvorenie latkového plotu na zamedzenie 
vstupu psov na detské ihrisko.

Uzamykateľný domček na náradie pre 
správcu (bod 1.18).

Nové detské ihrisko na sídlisku Jána Jonáša

Opatrenie zahŕňa: 
určenie vhodnej lokality v�spolupráci 
s�miestnymi komunitami na umiestnenie 
plnohodnotného detského ihriska.

Alternatívna možnosť prevziať starostlivosť 
o�už existujúce detské ihrisko patriace 
domovej samospráve.

Realizácia detského ihriska a mobiliáru.

Pravidelná údržba detského ihriska.

Uzamykateľný domček na náradie pre 
správcu (bod 1.18).

Rekonštrukcia areálu Základnej školy Ivana 
Bukovčana

Opatrenie zahŕňa: 
vybudovanie plnohodnotného atletického 
športoviska s�montovanou krytou halou.

Možnosť využívania športoviska pre školy 
aj pre verejnosť.

Zámer sa predpokladá po skončení 
zmluvného vzťahu s�bejzbolovým klubom.

Vypracovanie územného plánu zóny 
„Podhorské a�Glavica“

Opatrenie zahŕňa: 
nastavenie limitných záväzných ukazovateľov 
pri výstavbe tak, aby sa zamedzilo 
nežiadúcim vplyvom novej výstavby v�zóne 
na dopravu, parkovanie a�kvalitu bývania.

Schválenie stavebnej uzávery počas prípravy 
územného plánu zóny.

Podporíme vybudovanie železničnej zastávky 
na sídlisku

Opatrenie zahŕňa: 
vyvolané investičné akcie na vybudovanie 
parkovacích miest, chodníkov, miestnych 
komunikácií, odstavných plôch a�ďalšej 
infraštruktúry potrebnej v�okolí novej 
zastávky po jej dobudovaní Železnicami SR.

Zasadíme sa o�zmenu trasovania linky MHD 
č. 92 cez sídlisko Devínskej Novej Vsi

Opatrenie zahŕňa: 
dohodu s�Dopravným podnikom Bratislava 
o�trasovaní liniek č. 92 cez sídlisko 
Devínskej Novej Vsi s�výnimkou šiestich 
spojov zabezpečujúcich striedanie zmien 
v�priemyselnom parku. 

Viac bezpečnosti v�križovatke Eisnerova – 
Jána Smreka

Opatrenie zahŕňa: 
Doplnenie vodorovného dopravného 
značenia (žltá čiara).

Doplnenie nájazdového ostrovčeka 
o�bezpečnostné zrkadlá.

Vynútenie zákazu zastavenia v�bezpečnej 
vzdialenosti pred a�za križovatkou (súvisí 
s�bodom 1.7).

Zásadné zvýšenie kapacít na čistenie 
verejných priestranstiev

Opatrenie zahŕňa: 
organizačné a�personálne opatrenia na 
zásadné zvýšenie kapacít zamestnancov 
zodpovedných len za čistotu verejných 
priestranstiev (bez kumulácie s�inými úlohami).

Čistenie verejných priestranstiev podľa 
zverejneného harmonogramu vo všetkých 
častiach Devínskej Novej Vsi na dennej báze 
(pozri aj bod 1.16, 1.19, 3.4, 4.7, 5.8 ).

Zriadime verejné kompostoviská

Opatrenie zahŕňa: 
Určenie vhodných pozemkov v�správe 
mestskej časti.

Vybudovanie verejného kompostoviska 
v�spolupráci s�miestnou komunitou v�danej 
štvrti/ulici.

Poskytnutie dotácie na svojpomocné 
vybudovanie kompostoviska miestnou 
komunitou (v súčasnosti máme informáciu 
o�záujme z�komunity občanov na Kalištnej 
ulici).
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3.1 3.4

3.2

3.3

Vypracovanie územného plánu zóny
 „Pod Sandbergom a�Na hriadkach“

Opatrenie zahŕňa: 
Nastavenie limitných záväzných ukazovateľov 
pri výstavbe tak, aby sa zamedzilo 
nežiadúcim vplyvom novej výstavby v�zóne 
na dopravu, parkovanie a�kvalitu bývania.

Schválenie stavebnej uzávery počas prípravy 
územného plánu zóny.

Zásadné zvýšenie kapacít na čistenie 
verejných priestranstiev

Opatrenie zahŕňa: 
organizačné a�personálne opatrenia na 
zásadné zvýšenie kapacít zamestnancov 
zodpovedných len za čistotu verejných 
priestranstiev (bez kumulácie s�inými úlohami)
- čistenie verejných priestranstiev podľa 
zverejneného harmonogramu vo všetkých 
častiach Devínskej Novej Vsi na dennej báze 
(pozri aj bod 1.16, 1.19, 2.14, 4.7, 5.8).

Vybudovanie nového obratiska MHD 
„Pod skalou“

Opatrenie zahŕňa: 
Príprava investičného zámeru nového 
obratiska MHD mimo tesného susedstva 
obydlí.

Dohoda s�Dopravným podnikom Bratislava 
o�prípadnom spolufinancovaní zámeru 
mestskou časťou formou účelovej dotácie.

Zasadíme sa o kĺbový autobus na linku MHD 
č. 29

Opatrenie zahŕňa: 
dohoda s�Dopravným podnikom o�nasadení 
kĺbových autobusov na linku MHD č. 29 
počas celého týždňa namiesto doterajších 
krátkych vozidiel.
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4.1 4.4

4.2

4.5

4.3

4.6

Zriadenie turistického centra v�budove 
Mýtnice

Opatrenie zahŕňa: 
Vytvorenie oblastnej organizácie cestovného 
ruchu.

Vybudovanie podkrovného priestoru pre 
účely ubytovania hostelového typu.

Zriadenie úschovne bicyklov vo dvore Mýtnice.

Projekt počíta so zachovaním�prevádzkovania 
turistickej informačnej kancelárie, Múzea 
colníctva a�tiež kaviarne s�podávaním raňajok 
ubytovaným hosťom.

Činnosti prevádzkované dodávateľmi budú 
vybraté vo verejnej súťaži.

Zasadíme sa o kĺbový autobus na linku MHD 
č. 29

Opatrenie zahŕňa: 
dohoda s�Dopravným podnikom o�nasadení 
kĺbových autobusov na linku MHD č. 29 
počas celého týždňa namiesto doterajších 
krátkych vozidiel.

Poľudštenie parku na Charkovskej ulici

Opatrenie zahŕňa: 
V�parku bude doplnená ďalšia zeleň 
a�mobiliár.

Vytvorenie šachového ihriska a�vytvorenie 
ihriska pre spoločenskú hru boccia, 
s�možnosťou hry aj pre osoby s�telesným 
postihnutím.

Pravidelná údržba detského ihriska (pozri aj 
bod 1.18).

Nový prístrešok na zastávkach MHD 
s�názvom „Uhrovecká“ v�smere do Devína 
a�„Ivana Bukovčana“ v�smere do Devína

Opatrenie zahŕňa: 
Úplná výmena 30 ročných laminátových 
prístreškov za nové, s�antigrafiti povrchom.

Zámer počíta s�dohodou s�Dopravným 
podnikom Bratislava a�prípadným 
spolufinancovaním mestskou časťou formou 
účelovej dotácie.

Pravidelná údržba detského ihriska na 
Istrijskej ulici

Opatrenie zahŕňa: 
Obnovenie a�doplnenie hracích prvkov.

Doplnenie mobiliáru (pozri aj bod 1.18).

Vyznačenie parkovacích miest pri pozdĺžnom 
státí vozidiel na miestnych komunikáciách

Opatrenie zahŕňa: 
Vyznačenie parkovacích miest vodorovným 
dopravným značením pri pozdĺžnom státí.

Parkovanie vozidiel vo vyznačených boxoch 
zabezpečí miesto pre státie viacerých vozidiel, 
než pri voľnom parkovaní.
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4.7

4.8

Zásadné zvýšenie kapacít na čistenie 
verejných priestranstiev

Opatrenie zahŕňa: 
Organizačné a�personálne opatrenia na 
zásadné zvýšenie kapacít zamestnancov 
zodpovedných len za čistotu verejných 
priestranstiev (bez kumulácie s�inými úlohami)

Čistenie verejných priestranstiev podľa 
zverejneného harmonogramu vo všetkých 
častiach Devínskej Novej Vsi na dennej báze 
(pozri aj bod 1.16, 1.19, 2.14, 3.4, 5.8).

Revitalizácia rybníka na Mlynskej ulici a�jeho 
okolia, vybudovanie a�údržba parku

Opatrenie zahŕňa: 
Odkalenie rybníka.

Rekonštrukcia stavidiel zdrže.

Úprava brehov.

Vybudovanie a�údržba parku.

Oprava miestnej komunikácie pri rybníku.

Doplnenie mobiliáru (lavičky, odpadkové 
nádoby).

KOLÓNIA | ZAMAJERSKÉ

OPATRENIA S DOSAHOM 
NA OBYVATEĽOV UVEDENÝCH LOKALÍT 
A BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA
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5.1

5.3

5.5

5.7

5.2

5.4

5.6

Vypracovanie a�schválenie územného plánu 
zóny „Kolónia a Zamajerské“

Opatrenie zahŕňa: 
Nastavenie limitných záväzných ukazovateľov 
pri výstavbe tak, aby sa zamedzilo 
nežiadúcim vplyvom novej výstavby v�zóne 
na dopravu, parkovanie a�kvalitu bývania.

Schválenie stavebnej uzávery počas prípravy 
územného plánu zóny.

Odstavenie tranzitnej dopravy na 
Opletalovej ulici

Opatrenie zahŕňa: 
Opletalova ulica sa stane slepou ulicou.

Vybudovanie kruhového objazdu v�úseku 
Devínsky dvor – Bystrická, z�ktorého nebude 
možné pokračovať do a�z�priemyselného 
parku (s výnimkou MHD).

MHD bude mať prejazd zabezpečený 
cez elektricky spúšťané stĺpiky diaľkovým 
ovládačom.

Vyznačenie parkovacích miest pri pozdĺžnom 
státí vozidiel na miestnych komunikáciách

Opatrenie zahŕňa: 
Vyznačenie parkovacích miest vodorovným 
dopravným značením pri pozdĺžnom státí.

Parkovanie vozidiel vo vyznačených boxoch 
zabezpečí miesto pre státie viacerých vozidiel, 
než pri voľnom parkovaní.

Nový prístrešok na zastávke MHD s�názvom 
„ŽST Devínska Nová Ves“ v�smere do 
Volkswagenu

Opatrenie zahŕňa: 
Úplná výmena 30 ročného laminátového 
prístrešku za nový, s�antigrafiti povrchom.

Zámer počíta s�dohodou s�Dopravným 
podnikom Bratislava a�prípadným 
spolufinancovaním mestskou časťou formou 
účelovej dotácie.

Rekonštrukcia Kina Devín a�revitalizácia 
okolia železničnej stanice

Opatrenie zahŕňa: 
vytvorenie viacúčelovej sály a�zázemia pre 
činnosť miestnych kultúrnych, športových 
a�komunitných spolkov a organizácií.

Úprava priestoru pred železničnou stanicou.

Investičný zámer bude verejne 
pripomienkovaný.

Viac bezpečnosti pre chodcov na križovatke 
Opletalova - Janšákova

Opatrenie zahŕňa: 
Výškové oddelenie chodníka od vozovky.

V�profile od W hotela po Janšákovu ulicu.

Vyznačenie priechodu pre chodcov cez 
Janšákovu ulicu súbežne s�Opletalovou ulicou.

Zasadíme sa o kĺbový autobus na linku MHD 
č. 29

Opatrenie zahŕňa: 
Dohoda s�Dopravným podnikom o�nasadení 
kĺbových autobusov na linku MHD č. 29 
počas celého týždňa namiesto doterajších 
krátkych vozidiel.
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5.9

5.10

5.11

Nové detské ihrisko

Opatrenie zahŕňa: 
Určenie vhodnej lokality v�spolupráci 
s�miestnymi komunitami na umiestnenie 
plnohodnotného detského ihriska.

Alternatívna možnosť prevziať starostlivosť 
o�už existujúce detské ihrisko patriace 
domovej samospráve.

Realizácia detského ihriska a mobiliáru.

Pravidelná údržba detského ihriska.

Uzamykateľný domček pre správcu (bod 1.18).

Športový areál „Za valom“

Opatrenie zahŕňa: 
Príprava zámeru viacúčelového športového 
areálu v�lokalite „Za valom“.

Realizácia zámeru po verejnom 
pripomienkovaní.

Spustenie osvetlenia ulíc Bleduľová 
a Ľubovníková

Opatrenie zahŕňa: 
Prevzatie pouličného osvetlenia časti ulíc.

Bleduľová a�Ľubovníková do správy mestskej 
časti (pouličné osvetlenie na časti uvedených 
ulíc nefunguje už od kolaudácie).

Odstránenie technických problémov.

Spustenie osvetlenia.

5.8 Zásadné zvýšenie kapacít na čistenie 
verejných priestranstiev

Opatrenie zahŕňa: 
Organizačné a�personálne opatrenia na 
zásadné zvýšenie kapacít zamestnancov 
zodpovedných len za čistotu verejných 
priestranstiev (bez kumulácie s�inými úlohami).

Čistenie verejných priestranstiev podľa 
zverejneného harmonogramu vo všetkých 
častiach Devínskej Novej Vsi na dennej báze 
(pozri aj bod 1.16, 1.19, 2.14, 3.4, 4.7).
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6.1 Zlepšovanie základnej infraštruktúry

Opatrenie zahŕňa: 
Budovanie chodníkov.

Oprava miestnych komunikácií.
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7.1

7.2

Dokončenie turistickej rozhľadne na 
Devínskej Kobyle

Opatrenie zahŕňa: 
Dokončenie a�realizácia už schváleného 
zámeru.

Ochrana pieskovcového brala na 
Sandbergu

Opatrenie zahŕňa: 
Opatrenia na zabránenie vstupu 
nepovolaným osobám na pieskovcové bralo 
z�dôvodu jeho ochrany proti erózii.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu ľudí 
pred možným odtrhnutím časti brala 
a�zasypaním osôb.
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Na starostu Devínskej Novej Vsi:

5. Rastislav Tešovič, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát

Na poslancov miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi:

13. Lenka Hlaváčová, Mgr., 41 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka

23. Peter Kolega, 36 r., aktivista združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát

40. Rastislav Tešovič, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát

42. Veronika Veslárová, Mgr., 30 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka

Na poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy

7. Rastislav Tešovič, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát


