
Odbornosť na prvom mieste

Nie sme úplní nováčikovia, aj keď 
vo vedení mestskej časti sme ešte 
neboli. Zakladáme si na odbornosti 
a vieme, čo Devínska Nová Ves 
potrebuje. So svojim tímom som 
pripravil plán opatrení s� názvom 
Program pre lepšiu budúcnosť 
Devínskej 2018-2022, ktoré sú 
zostavené na základe našich 
odborných skúseností a� Vašich 
požiadaviek. Okrem konkrétnych 
zámerov v� ňom hovoríme aj 
o�spôsobe, akým tieto ciele naplniť.

Komplexný program

Náš program počíta s�opatreniami 
s� dosahom na obyvateľov celej 
Devínskej Novej Vsi, ale obsahuje aj 
jednotlivé body, čo zlepšiť v�tej ktorej 
štvrti. Pripravili sme komplexný 

program, ktorý nezabúda na 
sídlisko, ani na Grbu, Istrijskú, 
Kolóniu, Zamajerské, Glavicu, 
Devínske Jazero či Weitov lom. 
Môžete si pozrieť, aké konkrétne 
opatrenia plánujeme práve pre 
Vašu štvrť alebo ulicu. Nájdete ho 
na našom webe www.devinskainak.
sk a� niekoľko myšlienok z neho aj 
v�týchto novinách.

Nezabudli sme ani na financie. 
Všetky investičné zámery sú 
kryté dostatočnými finančnými 
prostriedkami, ktoré má mestská 
časť k� dispozícii. Niektoré 
náročnejšie projekty, tam kde 
je to ef ektívnejšie, môžu byť 
spolufinancované z eurofondov, 
grantov alebo realizované formou 
verejno – súkromného partnerstva. 
Zámery tak bude možné splniť bez 

potreby úverových zdrojov.

S� plnou vážnosťou hovoríme, 
že takýto komplexný plán na 
volebné obdobie nepredstavil 
v�Devínskej Novej Vsi ešte žiadny 
kandidát.

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 a k splneniu tohto volebného 
programu sa spolu s�mojim tímom 
osobne zaväzujem.

Rastislav Tešovič

DAJME DEVÍNSKEJ
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
Volebný slogan, pomyslíte si. Iste, ale jeho obsah napĺňajú konkrétni ľudia a� ich skutky. Ľudia odhodlaní, 
vytrvalí, ochotní trpezlivo načúvať. Ľudia s�patričným vzdelaním a�odbornými skúsenosťami. Len takýto tím 
dokáže posunúť našu mestskú časť dopredu.

DEVÍNSKA INAK
Noviny občianskeho združenia Devínska Inak

NOVEMBER 2018

Rastislav Tešovič
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KTO SME
Občianske združenie Devínska Inak bolo založené 
v� roku 2010 ako nestranícke zoskupenie aktívnych 
obyvateľov našej mestskej časti. 

Spočiatku sme chceli byť mestskej časti len partnerom 
v�naprávaní vecí, ktoré podľa nás nefungovali. Neskôr 
sme si uvedomili, že na ozajstnú systémovú zmenu je 
potrebné prevziať zodpovednosť a�ísť kandidovať.

V roku 2010 boli traja členovia združenia Devínska Inak 
zvolení za poslancov mestskej časti. Kandidovali ako 
nezávislí, s podporou nášho združenia. Po voľbách v roku 
2014 sme už boli v zastupiteľstve piati. Nezanedbateľný 
okruh našich aktivít tvorí protikorupčný program 
a transparentnosť.

Podporili sme prakticky každú významnú investíciu, 
naše poslankyne tvrdo pracovali v� radách škôl 
a� škôlok, aby sme boli schopní každý rok rozšíriť ich 
kapacitu podľa demografických potrieb. Podporili sme 
rekonštrukciu šatní a�tribúny na futbalovom štadióne, 
kde trénujú deti. Zasadili sme sa o� prijatie etického 
kódexu, podporili otvorenie zberného dvora v�sobotu, 
hlasovali za rekonštrukciu cyklocesty do Devína, 
za nové chodníky a�cesty. 

Keďže sme boli v zastupiteľstve po celý čas v�menšine, 
nie vždy sa nám podarilo ovply vniť, ktorá ulica si 
zaslúži opravu ako prvá alebo akú kvalitu služby za 
nami schválené peniaze miestny úrad zabezpečí. 
Oveľa väčšiu pozornosť než doteraz si zaslúži sídlisko 
a� Kolónia. Služby miestneho úradu považujeme za 
jednu veľkú katastrofu. Preto sme pripravili odborný 
program na nasledujúce štyri roky, ktorý spravodlivo 
myslí na všetky štvrte v�Devínskej Novej Vsi a�posúva 
služby úradu do nového milénia.

A hoci mnohé užitočné veci sa nám podarilo presadiť, 
uvedomujeme si, že skutočnú zmenu pomerov�je možné 
dosiahnuť len z pozície starostu a� spolupracujúcej 
väčšiny� poslancov. Preto aj v komunálnych voľbách 
v roku� 2018 podporujeme našich kolegov Rastislava 
Tešoviča, Veroniku Veslárovú, Lenku Hlaváčovú a Petra 
Kolegu do volených pozícií.

Vážime si každý Váš hlas. Podporou Rasťa Tešoviča na 
starostu a krúžkovaním našich štyroch kandidátov na 
poslancov nám dávate silný mandát. Zároveň férovo 
hovoríme, že v�novom zastupiteľstve si vieme predstaviť 
úzku spoluprácu s� Danou Hlaváčovou Vankovou, 
Miroslavom Antalom a�Michalom Gašparíkom, ktorých 
považujeme za svojich prirodzených spojencov.

Lenka Hlaváčová
členka združenia Devínska Inak

Uchádza sa o�Vašu dôveru na:
poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodená: 22. novembra 1977
Rodinný stav:�vydatá, jedno dieťa 
(dcéra, 20 rokov)
Vzdelanie: vysokoškolské magisterské, 
odbor finančný manažment
Povolanie: projektová manažérka, 
Finančné riaditeľstvo SR
Skúsenosti: miestne zastupiteľstvo, 
získavanie eurofondov

„Vo svojej profesii narábam s�presnými 
číslami. Príprava rozpočtu mestskej 
časti a� dozeranie naň mi preto bola 
v� uplynulom volebnom období veľmi 

blízka. Dobrú rozpočtovú kondíciu ale 
musia výraznejšie pocítiť aj obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi. Zaslúžia si 
kvalitnejšie služby miestneho úradu 
a� dobré hospodárenie musí byť viac 
vidieť aj v�našich uliciach.

Vždy som sa zasadzovala 
o�modernizáciu a�rozširovanie kapacity 
našich materských a� základných škôl. 
Som rada, že naša mestská časť má 
najmenší počet neprijatých detí do 
škôlok z�celej Bratislavy nad tri roky veku. 
V� tomto snažení chcem pokračovať. 
Zároveň sa zaväzujem podporovať náš 
volebný program.“

PREDSTAVUJEME NAŠICH KANDIDÁTOV
Združenie Devínska Inak podporuje v�komunálnych voľbách kandidátov z�radov jeho členov. Žiaden z�nich nie 
je a�ani nikdy nebol členom politickej strany a�všetci kandidujú ako nezávislí. Pre získanie možnosti uchádzať sa 
o�Vašu dôveru musel každý z�nich odovzdať najskôr petíciu so súhlasom viac ako 200 Devínskonovovešťanov 
a�v�pr ípade kandidáta na mestského poslanca viac ako 1000 Bratislavčanov.

Rastislav Tešovič
predseda združenia Devínska Inak

Uchádza sa o�Vašu dôveru na:
starostu Devínskej Novej Vsi
poslanca Devínskej Novej Vsi
poslanca Bratislavy

Narodený: 
6. júla 1978 v�Bratislave
Rodinný stav:�
ženatý, jedno dieťa (dcéra, 13 rokov)
Vzdelanie: 

vysokoškolské magisterské, odbor právo
Povolanie: 

právnik, Finančné riaditeľstvo SR
Skúsenosti: 
miestne zastupiteľstvo, riadiaca 
skúsenosť

„V prípade svojho zvolenia 
za starostu Devínskej Novej 
Vsi budú moje úplne prvé 
kroky viesť k obnoveniu 

dôveryhodnosti miestneho úradu v očiach 
verejnosti. Úrad tu musí byť pre ľudí a�nie 
naopak. Obklopím sa odborníkmi, ktorí 
vzídu z�otvoreného výberového konania.

Ďalej sa budem riadiť volebným 
programom, ktorý som vypracoval so 
svojim tímom a v pravidelných štvrťročných 
intervaloch sa chcem postaviť pred 
verejnosť s jeho detailným odpočtom.

Pre realizáciu volebného programu sa 
hneď od samotného začiatku budem 
snažiť získať širší konsenzus v miestnom 
zastupiteľstve na báze spolupráce a 
otvorenosti. Uvedomujem si, že to nie je 
ľahká úloha, ale moja doterajšia komunálna 
skúsenosť ma naučila vytrvalosti.

Som presvedčený, že len takto 
zabezpečíme Devínskej lepšiu budúcnosť.“

dôveryhodnosti miestneho úradu v očiach 
verejnosti. Úrad tu musí byť pre ľudí a�nie 
naopak. Obklopím sa odborníkmi, ktorí 
vzídu z�otvoreného výberového konania.

Ďalej sa budem riadiť volebným 
programom, ktorý som vypracoval so 
svojim tímom a v pravidelných štvrťročných 
intervaloch sa chcem postaviť pred 

Pre realizáciu volebného programu sa 
hneď od samotného začiatku budem 
snažiť získať širší konsenzus v miestnom 
zastupiteľstve na báze spolupráce a 
otvorenosti. Uvedomujem si, že to nie je 
ľahká úloha, ale moja doterajšia komunálna 

Som presvedčený, že len takto 
zabezpečíme Devínskej lepšiu budúcnosť.“

Peter Kolega
člen združenia Devínska Inak

Uchádza sa o�Vašu dôveru na:
poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodený: 29. januára 1982 
Rodinný stav:�slobodný, bezdetný
Vzdelanie: stredoškolské, technický smer
Povolanie: operátor výroby, 
Volkswagen Slovakia, a.s.
Skúsenosti: prezident Turistického klubu 
AŠK Inter Bratislava, športová práca s 
mládežou

„V komunálnej politike chcem uplatňovať 
zásady, ktoré som si osvojil ako 
športovec. Priama cesta k� cieľu, hra 
fair play a� vytrvalosť. Pri plnení nášho 
programu si musíme vedieť správne 
rozložiť sily na celé štvorročné obdobie, 
aby sme úspešne dobehli do cieľa.“

Veronika Veslárová
člen združenia Devínska Inak

Uchádza sa o�Vašu dôveru na:

poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodená: 23. apríla 1988
Rodinný stav:�slobodná, bezdetná
Vzdelanie: vysokoškolské 
magisterské, odbor právo
Povolanie: právnička, Úrad 
komisára pre osoby so zdravotným 
postihnutím
Skúsenosti: miestne zastupiteľstvo, 
sociálna oblasť

„Veľké veci sa niekedy dajú robiť aj 
malými činmi. Stačí nežiť v� bubline 
a� rúcať bariéry okolo nás. Nielen 
tie fyzické, ale najmä tie v� našich 
mysliach. Vo svojej� práci denne 
obhajujem práva ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí na úradoch 
narážajú na múry nepochopenia. 
Po práci zas pomáham 
Devínskonovovešťanom riešiť ich 
záležitosti v�sociálnej oblasti. 

Každodenná skúsenosť ma 
presviedča, že to má zmysel, preto 
chcem pokračovať. Devínska Inak má 
silný volebný program a�som hrdá, že 
som mohla participovať ako členka 
odborného tímu na jeho sociálnej 
časti.“

Lenka Hlaváčová
členka združenia Devínska Inak

Uchádza sa o�Vašu dôveru na:
poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodená: 22. novembra 1977
Rodinný stav:�vydatá, jedno dieťa 
(dcéra, 20 rokov)
Vzdelanie: vysokoškolské magisterské, 
odbor finančný manažment
Povolanie: projektová manažérka, 
Finančné riaditeľstvo SR
Skúsenosti: miestne zastupiteľstvo, 
získavanie eurofondov

„Vo svojej profesii narábam s�presnými 
číslami. Príprava rozpočtu mestskej 
časti a� dozeranie naň mi preto bola 
v� uplynulom volebnom období veľmi 
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športovec. Priama cesta k� cieľu, hra 
fair play a� vytrvalosť. Pri plnení nášho 
programu si musíme vedieť správne 
rozložiť sily na celé štvorročné obdobie, 
aby sme úspešne dobehli do cieľa.“
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rozložiť sily na celé štvorročné obdobie, 
aby sme úspešne dobehli do cieľa.“



PROGRAM PRE LEPŠIU 
BUDÚCNOSŤ DEVÍNSKEJBUDÚCNOSŤ DEVÍNSKEJ

Dôležité - nezabudnúť!  
T: ihneď až XI./2022 Výber z programu

Obnoviť dôveryhodnosť 
miestneho úradu

Nezávislé miestne médiá

Zvýšiť kapacitu škôl 
a škôlok

Opraviť a 
bezbarierizovať chodníky

Sociálna a zdravotná 
prepravná služba

Špeciálna rota čistiaca 
len verejné priestranstvá

Zaslepiť Opletalovu 
ulicu pred priemyselným 
parkom

Výdavky posudzovať metódou “hodnota za peniaze”

Obnoviť cyklotrasu 
do Devínskeho Jazera

Obnoviť a doplniť 
odpadkové koše

Zrekonštruovať terasu 
na Milana Marečka

92ku poslať cez 
sídlisko

Revitalizovať Kino Devín 
a okolie

Spustiť osvetlenie 
Bleduľovej a Ľubovníkovej

Prednostné parkovanie 
pre obyvateľov DNV

Pravidlá pre adresné 
využívanie sociálnej 
pomoci

Poľudštiť park 
na Charkovskej

Získať a stabilizovať 
chýbajúcich učiteľov

Postaviť parkovací dom

Obnoviť staré 
prístrešky MHD

Férové komunitné granty

Okrsková stanica 
mestskej polície

Detské ihriská budú 
mať správcu

Odstraňovať grafi ti

Vybudovať centrálne 
námestie na Jána Kostru

Pripraviť územný 
plán zóny a obmedziť 
výstavbu

Kĺbový autobus č. 29

Revitalizovať rybník

Dokončiť rozhľadňu 
na KobyleZriadiť nové 

športoviská

www.devinskainak.sk
Komplexný Program pre lepšiu budúcnosť Devínskej 2018-2022 
aj s členením podľa ulíc a s opisom ako ho chceme riešiť, nájdete na našom webe.



Lenka Hlaváčová: 

MIESTNY ÚRAD POTREBUJE REŠTART
Úrad mestskej časti musí slúžiť ľuďom, nie opačne. Pre ten devínskonovoveský 
to akoby neplatilo. Miestni obyvatelia toho majú akurát dosť.

Tri roky ich miestny úrad ignoroval

V�lete tohto roku rozhýbala stojaté 
vody sociálnych sietí diskusia 
nespokojných obyvateľov zo 
sídliska. Sťažovali sa na nebezpečnú 
križovatku Eisnerova – Jána Smreka. 
Je neprehľadná a� situáciu navyše 
komplikujú v križovatke parkujúce 
autá. Takých miest sa nájde podľa 
diskutujúcich viac, šokujúce je 
ale nekonanie miestneho úradu 
a� ignorancia písomných sťažností 
bežných ľudí. A� hoci sa viacerí 
sťažovali na starostom riadenom 
úrade niekoľko rokov, viacerým ani 
len neodpísali. 

„To ste ešte nevychádzali od nás z 
ulice Na kaštieli. Nie je vôbec vidno 
autá, aj napriek mini zrkadlu, v 
ktorom nie je nič vidieť. Riešila som 
to už pred tromi rokmi s�miestnym 
úradom a doteraz sa mi nikto 
neozval. A to som tam už písala 
niekoľkokrát“, zdôverila sa na 
Facebooku pani Lenka.

Čo je ale najhoršie, mestská časť 
neurobila s� podnetmi od občanov 
vôbec nič. Nepredložila ich na 
riešenie komisii dopravy ani sa 
sťažovateľom neozvala.

Podkladov sa nedovolali ani 
poslanci

Náš kolega Rasťo Tešovič chcel 
celú vec preveriť. Opäť teda napísal 
14.10. prednostke miestneho úradu 
Ing. Márii Koprdovej a�kontrolórovi 
mestskej časti Ing. Milanovi 
Slezákovi, ktorých požiadal 
o�zaslanie informácie o�aktuálnych 
sťažnostiach, petíciách a�podnetoch 
na úseku verejného poriadku 
a� dopravy. Teda podľa oblastí 
zhodných s� jeho poslaneckým 
zaradením v� odborných komisiách 
mestskej časti. Odpoveď prišla 
až o� osem dní, ale namiesto 
požadovaných informácií zaslala 
prednostka neuveriteľnú odpoveď: 
„V zmysle oprávnení enumeratívne 
uvedených v §25 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Z. z. zverených poslancovi 
miestneho zastupiteľstva nie je 
daná poslancovi kompetencia 
priamo vyžadovať informácie od 
zamestnancov, vrátane prednostky 
miestneho úradu. Osoby, na ktoré 

je poslanec oprávnený obrátiť sa 
priamo, menuje zákon v príslušnom 
vyššie uvedenom ustanovení a 
takisto zákon aj uvádza rozsah 
informácií a spôsob, akým si má 
poslanec takéto informácie žiadať“. 

Ľudskou rečou, úrad odmietol 
poslancovi poskytnúť informácie 
potrebné pre činnosť odbornej 
komisie, v� ktorej je zaradený 
a� odporučil ho na formálny 
písomný dopyt, tzv. interpeláciu, 
ktorá sa vybavuje v� 30 dňovej 
lehote. Odpoveď Koprdovej bola 
okrem Tešoviča v� kópii zaslaná aj 
starostovi Jamborovi. Kontrolór 
Milan Slezák na e-mail pre istotu 
neodpovedal vôbec.

Neotravujte úradníkov, je volebná 
kampaň!

Ďalšia zo situácií, ktorá by azda 
bola aj smiešna, ak by nebola 

smutná, bol pokus jedného 
z� obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
upozorniť našu samosprávu na 
nelegálne umiestnené reklamné 
zariadenie. Začiatkom októbra 
preto napísal podnet pre mestskú 
časť na portál odkazprestarostu.
Verejná odpoveď vedúceho 
oddelenia výstavby, dopravy 
a� životného prostredia miestneho 
úradu Ing. Karola Oreského hádam 
ani nepotrebuje komentár:

„Dobrý deň, v týchto dňoch 
bude prebiehať predvolebná 
kampaň.�  Tak vás chcem požiadať 
o trpezlivosť a po komunálnych 

voľbách sa týmto budeme spolu so 
stavebným úradom zaoberať“.

Prednostka možno ani nie je 
prednostkou

Keď sme si už mysleli, že na 
(ne)kompetentnosti vedenia 
devínskonovoveského miestneho 
úradu nás už nič neprekvapí, 
dostali sme pred uzávierkou tohto 
textu delikátnu informáciu priamo 
zvnútra tejto inštitúcie.

Ing. Mária Koprdová bola poverená 
výkonom funkcie prednostu 
miestneho úradu po odchode svojho 
predchodcu s�platnosťou od 1.3. do 
31.8.2018. Poverenie je na rozdiel od 
menovania možnosť, ako dočasne 
obsadiť bez výberového konania 
pozíciu vedúceho zamestnanca. 
Podľa zákona smie však poverenie 
trvať najdlhšie 6 mesiacov, do tej 
doby je potrebné vykonať výberové 
konanie. O� žiadnom síce zatiaľ 
nevieme, nič to ale nemení na 
fakte, že v� e-mailovej komunikácii 
z� 22.10.2018 si Ing. Koprdová 
uvádza svoju funkciu v� podpisovej 
doložke ako „poverená funkciou 
prednostu“.

Nech je to už s� menovaním pani 
prednostky akokoľvek, ostáva 
nám veriť, že hoci nám kontrolór 
mestskej časti na náš posledný 
e-mail neodpísal, tak sa k� nemu 
hádam dostanú aspoň tieto noviny. 
Námetov na riešenie v� nich nájde 
viac než dosť.

Vážime si všetkých svedomitých 
zamestnancov

Na záver sa ešte chcem poďakovať 
tým zamestnancom miestneho 
úradu, ktorí si svoju prácu 
vykonávajú svedomito, hoci je 
to v� podmienkach tohto vedenia 
veľmi náročné. Tento text nemá 
za cieľ dehonestovať Vašu prácu, 
ale upozorniť na podivné praktiky 
Vašich nadriadených a� niektorých 
kolegov.

Lenka Hlaváčová

Sused starosta

Nie je to tak dávno, kedy sme 
boli svedkami vskutku bizarného 
susedského sporu. A�hádam by na 
ňom v� slovenských podmienkach 
nebolo nič zaujímavé, ak by 
jedným z�účastníkov nebol starosta 
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor 
(SaS, SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ). 
Niekedy v� roku 2013 Devínsku 
Inak� požiadala o pomoc rodina 
Molnárovcov z� Poniklecovej 
ulice. Ich sused starosta, ktorému 
podľa medializovaných informácií 
vyfúkli spred nosa kúpu malého 
rodinného domčeka, im začal robiť 
problémy. Molnárovci síce starostu 
pri kúpe domu preplatili, stali sa ale 
starostovými neželanými susedmi. 
Začali sťažnosti na brechot ich 
malého psíka, ktoré vo svojom 
mene písala a� starostovi úradne 
predkladala jeho manželka. 

Čo na tom, že psa ktosi úmyselne 
polieval cez plot hadicou, len aby 
si jeho brechot mohol nahrať. 
Spor sa vyostril, keď starosta 
úradným rozhodnutím s pečiatkou 
a� podpisom prikázal psovi zdržať 
sa brechotu. Toto absurdné 
rozhodnutie po našej právnej 

pomoci zrušil až Najvyšší súd 
Slovenskej republiky. V�rozhodovaní 
mestskej časti zistil porušenie 
zákona. Za zastupovanie 
Jamborovho rozmarného 
rozhodnutia zaplatili daňoví 
poplatníci nemalé trovy súdneho 
konania.

S� odstupom niekoľkých rokov sa 
situácia nezlepšila. Práve naopak. 
Miestny úrad a�jeho vedenie sú si až 
priveľmi istí, že im čokoľvek prejde.

Kšefty s�parkovaním?

Ešte v�septembri sa na nás obrátil 
občan Devínskej Novej Vsi zo 
sídliska. Nezdalo sa mu, že už beztak 
náročnú situáciu s� parkovaním 
zaťažili nové vyhradené parkovacie 
miesta v�okolí jeho bytovky na ulici 
Jána Smreka. Zvláštne bolo, že 
vyhradzovacia značka neuvádzala 
konkrétne evidenčné číslo vozidla, 
ale iba dodatkovú tabuľku 
s�nápisom „s povolením MČ DNV“. 
Na parkovacom mieste sa pritom 
striedali rôzne vozidlá s� mimo 
bratislavskými evidenčnými číslami 
a� tou istou parkovacou kartou za 
čelným sklom. Podobne označené 
nové vyhradené státia sme našli 
na viacerých miestach na sídlisku. 
Nepodarilo sa nám ich však nájsť 
na webe mestskej časti, kde majú 
byť povinne zverejňované všetky 
zmluvy. Rozhoduje o� nich priamo 
starosta mestskej časti. Zverejniť ich 
ale musí, je to podmienka platnosti 
zmluvy zo zákona.

Náš kolega Rasťo Tešovič preto 
7.9.2018 napísal slušný e-mail 
prednostke miestneho úradu Ing. 
Márii Koprdovej. Ako miestny 
poslanec chcel vedieť, na základe 
akej zmluvy a�za akých podmienok 
dojednala mestská časť nové 
vyhradené parkovacie miesta. 
Ako poslanec mestskej časti na 
tieto informácie podľa zákona má 
právo. A�nielen on. Zákon prikazuje 

zverejňovať všetky zmluvy na 
webe mestskej časti. Odpoveď 
prišla hneď v�ďalší deň a poriadne 
prekvapila. „Dovoľujeme si Vám 
dať do pozornosti, že sú informácie, 
ku ktorým z pozície poslanca 
prístup máte, avšak podliehajú 
mlčanlivosti a tiež ochrane 
osobných údajov. Zároveň však 
platí, že žiadne z informácií, ktoré 

sa zo svojej pôsobnosti dozviete, 
nie ste oprávnený využiť vo svoj 
súkromný prospech a takisto nie 
ste kompetentným orgánom na 
riešenie záležitostí, ktoré zákon 
zveril do pôsobnosti mestskej časti. 
A preto v prípade, že sa Vám javí, 
že vznikla situácia, na ktorej riešenie 
je v zmysle príslušných � zákonov 
kompetentná mestská časť, obráťte 
sa, prosím, na nás, s konkrétnym 
uvedením, o akú vec sa jedná“, 
odpísala šalamúnsky prednostka 
Koprdová, ako keby sa poslanec 
práve na nich neobrátil. Správa 
bola zaslaná v� kópii aj starostovi 
Jamborovi. Čo si má o� tom súdny 
človek pomyslieť? Ak by náš miestny 
úrad chcel nebodaj pokútne 
kšeftovať s� parkovacími miestami, 
neurobil by to inak.

kolegov.

Lenka Hlaváčová

Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi.
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Kolegovia z úradu:
Milan Jambor a Dárius Krajčír
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www.devinskainak.sk

Ďakujeme za Vašu podporu v komunálnych voľbách 10.11.2018

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
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