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Na parkovaciu
politiku v aktuálnej
podobe Petržalka
doplatí
Petržalský poslanec a mestský
poslanec za Petržalku Milan Vetrák
vysvetľuje prečo.

Zažiť verejný
priestor inak

strana 2

Dokážu deti skvalitniť verejné
priestory? Architekt Ján Urban, ktorý
rozbehol projekt Tvory mesta, je
presvedčený, že áno.
strana 6

Čo stavajú
na Bosákovej?

Na pozemkoch hlavného mesta bude
stáť „Galéria Kontajner“. Vraj dočasne,
do roku 2027.
strana 11

Pozor, zmena!
Tzv. Hodinka s občanmi, počas ktorej
sa môžete pozhovárať so starostom
Jánom Hrčkom, bude prvý pondelok
v mesiaci , a to 6. mája od 17.00 h do
18.00 h v Cik Cak Centre na Jiráskovej
ulici. Pripravené zodpovedať vaše otázky budú aj zástupkyne a zástupcovia
všetkých oddelení miestneho úradu.

Ako sa zbaviť
skeletu garáží na

Mamateyovej?
Aký príbeh sa skrýva za rozostavanými hromadnými
garážami pri Dolnozemskej ceste? Skelet, ktorý dnes
slúži len ľuďom bez domova a potkanom, chce jeden
z majiteľov zbúrať, ostatní sa zrejme budú súdiť. Zdá
sa, že k vyriešeniu problému so stavbou, ktorá už 16
rokov hyzdí okolie a deprimuje miestnych, je ešte dlhá
cesta.

Aj

zvonka je vidno, že vnútro
skeletu je obývané. Dnu sa
dostaneme úplne hravo. Nájdeme tu
provizórnu obývačku oddelenú od
ruchu Dolnozemskej cesty torzami
vianočných stromčekov aj spálňu.
Postele, chladnička, hromady vecí,
smrad a potkany. Na stole v miske sú
banány – pôsobia ako symbol iného,
prajnejšieho sveta.

Stretávame Petra. Prežil tu zimu,
dnes býva v domčeku bez elektriny
a vody s ďalšími troma ľuďmi s podobným osudom. „Prekážali mi potkany,“ hovorí o dôvodoch sťahovania
a spomína, že zima tu bola ťažká. „Z
vody v hrncoch, čo sme mali na umývanie, bol ľad.“
Mali tu vraj aj plynovú bombu,
čo-to si na nej varili. Bývalo ich tu

V rozostavanom objekte nájdete takúto spálňu.

Peter strávil v garážach
uplynulú zimu.
aj desať, aktuálne asi štyria. Cez deň
chodia zbierať papier a kovy, večer sa
vracajú.
Tento text však nebude o tom, že
v rozostavanej stavbe ľudia bez domova nemajú žiť a či strpčujú miestnym život. Zastávame názor, že oni sú
len následkom situácie. Hľadajú, kde
sa môžu uchýliť a sú to presne také
miesta ako na Mamateyovej. Nás skôr
zaujíma otázka – ako sa mohlo stať,
že uprostred sídliska je roky rozostavaná stavba, ktorá sa pomaly rozpadáva? A dokedy sa ešte bude?

Pripravený platiť pokuty

V júni 2003, keď stavba dostala
stavebné povolenie, malo ísť o budovu s jedným podzemným a dvomi
nadzemnými podlažiami. V suteréne
mali byť dve kancelárie s hygienickým zázemím, 20 garážových boxov,
schodisko s výťahom. Na prízemí
garáže s 20 parkovacími miestami,
dvojgaráž, priestor na prenájom,
vstupná hala, schodisko a výťah.

Pokračovanie na strane 4 ➤
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Petržalka doplatí

F

ilozofia Vallovho modelu parkovania vychádza
z toho, že vodič zaberá svojím
autom verejné priestranstvo
a za takéto zabratie musí platiť parkovné. Až následne sa
z vybraného parkovného začne uvažovať nad tým, čo, kde
a kedy sa v prospech dopravy
a parkovania urobí (MHD, záchytné parkoviská, parkovacie
domy a pod.).
V tomto systéme Bratislavčan, ktorý 8 hodín denne
pracuje v inej mestskej časti alebo v inej zóne v rámci
svojej mestskej časti a chodí do práce autom, bude po

2 hodinách zadarmo denne
platiť hodinové parkovné ako
mimobratislavský vodič, t. j.
takmer 3 000 eur ročne
(6 hodín denne x 5 dní v týždni x 4 týždne do mesiaca x 12
mesiacov do roka x 2 eurá/1
hod.).
Protihodnotou bude 100
alebo 150 hodín do roka pre
návštevy rezidenta.
„Na rozdiel od toho je tu
iná názorová platforma,
ku ktorej inklinuje terajší
starosta Petržalky a väčšina petržalských poslancov
vrátane mňa, vychádzajúca z toho, že ak parkovné
nemá byť len ďalšou daňou,
je potrebné vodičom áut ponúknuť za parkovné reálnu
protihodnotu v dohľadnom
čase, pretože doprava a budovanie parkovacích kapacít
je budovaním infraštruktúry,
čo je povinnosťou hlavného
mesta a jeho mestských častí, za čo už vodiči áut platia
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existujúce dane a poplatky,“
hovorí Milan Vetrák. „Z tohto
pohľadu je pochopiteľné, že
ak má napríklad Petržalčan
platiť v inej mestskej časti
rovnako ako mimobratislavčan, tak až odvtedy, keď bude
dobudovaný nosný dopravný systém vrátane vhodných
spojení MHD, aby sa mohol
na želané miesto vôbec dostať, a že za parkovné síce nemusia byť hneď od začiatku
vybudované záchytné parkoviská a parkovacie domy, ale
hlavné mesto musí mať jasný
plán a časový harmonogram
ich vybudovania.“
To, že najväčší stret týchto
dvoch názorových platforiem
je badateľný v Petržalke, súvisí s údajmi vyplývajúcimi zo
spočítavania údajov o parkovaní v tejto mestskej časti,
ktorý začiatkom roka spustil
terajší starosta Ján Hrčka (tzv.
monitoring, nejde o vlastnú
parkovaciu politiku). „Podľa

V tejto rubrike sa
vám každé dva týždne
predstaví jeden z 35
poslancov miestneho
zastupiteľstva v Petržalke.

predbežných údajov je vo vybranej referenčnej zóne stav,
že aj keby sme odtiaľ vytlačili
všetkých mimobratislavských
vodičov, chýba 20 % parkovacích kapacít,“ pokračuje
Milan Vetrák. „Pri údajoch,
z ktorých vychádza Vallov
model, ak si aj predstavíme
optimistický prípad, že všetci
majitelia nechajú svoje auto
doma a prestúpia na MHD,
k tomu ak aspoň polovica
z tých, čo majú dve autá, svoje druhé auto prestane parkovať v Petržalke a rovnako
tak spravia povedzme všetci
tí, čo majú viac ako dve autá,
ubudne z verejného priestoru
približne 10 % áut. To znamená, že 10 % Petržalčanov,
t. j. každý desiaty, nezaparkuje ani po zavedení parkovacej
politiky, hoci bude za to platiť
parkovné. Zároveň je dlhodobo známe, že ak sa vyznačia
parkovacie miesta podľa normy a všetci mimobratislavskí

vodiči by prestali v Petržalke
parkovať, nezíska sa žiadne
voľné parkovacie miesto.“
Petržalka doplatí aj na
ekonomický model parkovania a zdaňovanie vodičov za
jazdu áut po meste. Ten stojí
na tom, že výnosy z rezidentských kariet sa budú deliť
v pomere 50 % : 50 % medzi
hlavné mesto a mestské časti, čo sa zdá byť v poriadku,
a výnosy z hodinového parkovania, ktoré prinesie do
systému najviac peňazí, pomerom 70 % : 30 % (resp. 85
% : 15 %) v prospech hlavného mesta a tej mestskej časti,
kde sa uhradí parkovné, čo
problém je, pretože Petržalka ako „noclaháreň“ z týchto
výnosov nebude mať takmer
nič a Petržalčania budú dotovať iné mestské časti (najmä
Staré Mesto, Ružinov a Nové
Mesto), kde budú cez deň
(pn)
parkovať. 

Ján Bučan

Má 38 rokov, rodený Petržalčan, otec trojročnej dcérky
Stelky. Miestnym poslancom je už 3. volebné obdobie, je
predsedom občianskeho združenia My sme Petržalka a predchádzajúce 4 roky pôsobil ako vicestarosta Petržalky.

Kde bývate a čo vo vašom
okolí považujete za najväčší
problém?
Od narodenie žijem na Lachovej ulici a už tretie volebné
obdobie budem zastupovať
obyvateľov môjho – tretieho
volebného obvodu. Problémov na riešenie je určite
viac, tými najväčšími sú však
parkovanie, nedostatočné ka-

pacity v škôlkach či poriadok
v uliciach.
S čím sa na vás najčastejšie
obracajú ľudia?
Najčastejšie dostávam podnety týkajúce sa práve čistoty
a s tým súvisiace tipy na osadenie nových košov. Stále viac však
pribúdajú aj podnety týkajúce sa
miestnych komunikácií, stavu

pochôdznych terás, chodníkov
a ciest. Uvediem tiež konkrétny
príklad z tejto kategórie – úplne
nevyhovujúci je súčasný pontónový mostík na Lachovej ulici
vedúci cez Chorvátske rameno
k zastávke električky. Nie je dimenzovaný na nápor, aký zažíva
v súčasnosti.

bude veľkou výzvou aj dotiahnutie II. etapy električky na
koniec Petržalky. Pozornosť si
však určite zaslúži aj stav našich verejných priestranstiev
(Veľký Draždiak, Sad Janka
Kráľa) či nové investičné projekty, napríklad výstavba multifunkčnej športovej haly.

Čo je najväčší problém
Petržalky?
Okrem už spomínaného
parkovania, škôlok a čistoty

Akej oblasti sa ako poslanec
venujete?
Dlhodobo sa venujem
zlepšovaniu stavu budov

Návrhy, ktoré Milan Vetrák plánuje predložiť v prospech Petržalčanov.
1. Formou prechodného obdobia (1 – 3 roky) priznať právomoc mestským častiam dočasne
nevyberať poplatok za rezidentskú kartu aspoň na 1. auto.
2. Formou prechodného obdobia (do 2023, resp. do dobudovania nosného dopravného systému) upraviť postupné znižovanie hodinového parkovania v inej mestskej časti (resp. zóne
tej istej mestskej časti) zadarmo (napr. 8 hodín zadarmo v roku 2020, 6 hodín v roku 2021,
4 hodiny v roku 2022 a 2 hodiny v roku 2023).
3. Upraviť rozdeľovanie výnosu medzi hlavné mesto a mestské časti tak, aby z 30 % z výnosov
z hodinového parkovania išla aspoň polovica tej mestskej časti, ktorej obyvatelia zaplatia toto
parkovné a nielen tej mestskej časti, kde sa parkovné vyberie.
4. Majiteľov garáží spoplatňovať len vtedy, ak chcú využívať výhody systému.
5. Zvýšiť sadzby za hodinové parkovné pre mimobratislavských a odlíšiť ich tak od Bratislavčanov alebo zaviesť abonentské parkovacie karty.
6. Priznať právomoc mestským častiam meniť svoje parkovacie zóny bez nutnosti zmeniť celomestské VZN o parkovaní.
Uvidíme, či sa s nimi primátor a magistrát stotožní.

“Pracovník práčovne”

Ponúkaná mzda 600 € (brutto)+ výkonnostné odmeny do výšky 100 € (brutto)

“Údržbár”

Ponúkaná mzda 950 € (brutto) + výkonnostné odmeny do výšky 150 € (brutto)
+ extra finančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce

Termín nástupu: dohodou

Kontaktná osoba: Barbora Chovancová
Tel.: 02 6825 5314, b.chovancova@salesianer.sk

POKLADNÍK/ČKA V BRATISLAVE

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK
GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

Čo by ste chceli presadiť
v Petržalke?
Bol by som rád, keby v Petržalke pribudla nová, multifunkčná športová hala, keby
sme si revitalizáciou spríjemnili pobyt na Veľkom Draždiaku a vrátili sa tiež k projektu
výstavby muzikálového divad(pn)
la Ján Ďurovčíka.

SALESIANER MIETTEX s.r.o. ,Panónska cesta 3943 –
Petržalka, Bratislava, hľadá do svojej novej prevádzky
práčovne pracovníčky a pracovníkov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

ZAŽIAR U NÁS AKO PREDAVAČ/KA –

NÁSTUPNÁ MZDA 963 €

našich škôl a revitalizácii
športovísk. Týmto témam sa
chcem venovať aj naďalej.

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE

foto: Matúš Husár

Navrhuje aj prechodné obdobie
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Spoznajte svojich
poslancov

Na parkovaciu politiku
v aktuálnej podobe
Petržalský poslanec
a mestský poslanec
za Petržalku Milan
Vetrák tvrdí, že nový
návrh parkovacej politiky je pre Petržalku
nevýhodný. Prečo?

PETRŽALSKÉ NOVINY
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Áno, zmluvu sme so združením podpísali, ale týkala sa
zmeneného projektu, ktorý
miestny úrad zamietol. Aj po
odvolaní. Neskôr bol v hre aj
odpredaj majetku inej firme,
tiež sme sa nedohodli a dnes
už nevidím dôvod investovať
do majetku združenia,“ povedal nám Milan Hodas, pričom dodal, že je ochotný vyplatiť združeniu nadobúdaciu
cenu garáží. „Chcem prispieť
k tomu, aby ta haraburda

februári 2011 vydal rozhodnutia o zmene stavby pred jej
dokončením, ktoré spočívali
v predĺžení lehoty výstavby. Ďalšie bolo vydané v marci 2012. Milan Hodas tvrdí,
že od roku 2014, keď stavbu
získal v dražbe, o predĺženie
lehoty výstavby nežiadal.
„V prípade, že je stavba rozostavaná na základe
právoplatného
stavebného
povolenia, stavebné povolenie nestráca platnosť,“ infor-

rozostavaná stavba nie je zabezpečená proti vniknutiu cudzích osôb a je neudržiavaná.
Nasledovala výzva na úpravu,
ďalší štátny stavebný dohľad
a konanie o uložení pokuty. Tú
dostalo združenie vlastníkov
garáží v septembri 2017 v sume
400 eur a Urban Property Milana Hodasa v sume 800 eur,
a to za bránenie výkonu štátneho stavebného dohľadu. Ďalšia
pokuta za uskutočnenie stavby
v rozpore so stavebným povo-

Táto časť vnútorných priestorov rozostavaných garáží
pripomína akúsi obývačku.

➤

Na nadzemnom podlaží 9
kancelárií, kuchynka, sklady...
Objekt má dnes zrealizovaný suterén a hrubú stavbu
prízemia. Práve ten obývajú
ľudia bez domova. Čo ich nasťahovaniu predchádzalo?
Stavebné povolenie dostalo
Združenie pre výstavbu garáží založené občanmi, ktorí
výstavbu nemohli uskutočniť
svojpomocne. Preto v marci
2005 uzavreli zmluvu s Miroslavom M., ktorý mal stavbu
dokončiť do novembra 2005.
V septembri 2007 s ním uzavreli ďalšiu zmluvu, aby urýchlili dostavbu garáží. Exekúcia zo
septembra 2008 voči Miroslavovi M., ktorý bol zhotoviteľ
a vtedy už aj spoluvlastník garáží, však stavbu prerušila. Exekúcia skončila dražbou v roku
2014 a novým spoluvlastníkom sa stala firma Milana Hodasa. Združenie očakávalo, že
jeho spoločnosť garáže dostavia. Podpísali s ním totiž zmluvu o spolupráci. Mal dokončiť
časť budovy, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve. Združenie
je vlastníkom 23 nebytových
priestorov v suteréne a dvoch
na prízemí, Milan Hodas 3 nebytových priestorov v suteréne, 1 na prízemí a 13 na prvom
poschodí rozostavanej budovy.
Patrí mu aj väčšina pozemku
pod stavbou.
„Stavbu aj s pozemkom som
v dražbe kúpil ako investíciu.

zmizla, pretože je stará, prehnitá a už sa podľa mňa na
nej ani nedá stavať. Navyše
nie je postavená celkom podľa zákona. Budem súhlasiť
s odstránením stavby. Chcem,
aby tu stálo niečo pekné, za
čo sa nebudem hanbiť a na čo
sa bude dobre pozerať.“ Lenže
so zbúraním by musel súhlasiť aj druhý vlastník...
Čo v tejto kauze robil
miestny úrad? Po vydaní
stavebného povolenia v júni
2003, v decembri 2005 a vo

lením neprišla, pretože už bola
po tých rokoch premlčaná.
Stavebný úrad rieši aktuálne konanie o odstránení časti
stavby garáží realizovaných
v rozpore so stavebným povolením.
Čo ďalej? Urban Property
chce stavbu zbúrať, Združenie pre výstavbu garáží sa
zrejme bude chcieť súdiť.
Snaha o vybudovanie garáží
ich stála už veľa času a peňazí.
Kým nie je stavba skolaudovaná, garáže nemôžu ani využí-

➤
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movala nás Mária Halašková
z tlačového oddelenia Petržalky. „V rozostavanej stavbe
hromadných garáží na Mamateyovej ulici stavebný úrad
konal, zvolal štátny stavebný
dohľad, vydal príslušné opatrenia vo veci nepovolených
prác a užívania stavby, ale
donútiť stavebníka dokončiť
stavbu nie je prakticky možné.“
Takže stavebný úrad vykonal po viacerých obhliadkach
na stavbe v júni 2013 štátny
stavebný dohľad. Zistil, že

Spoločnosť tu ľuďom bez
domova robia potkany.

vať. A škody, ktoré vznikli na
objekte, teda aj ich majetku,
má podľa nich na svedomí
nekonanie druhého vlastníka.
Stavebný úrad nemusí vyhovieť žiadosti o predĺženie lehoty a môže vyzvať stavebníka
na dokončenie stavby. A za nerešpektovanie výzvy udeľovať
pokuty. Stavebník zodpovedá
aj za škody, ktoré vzniknú vďaka činnosti či nečinnosti na
stavbe. Pokuty sú aj za neudržiavanie čistoty a poriadku na
stavbe bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo.
Koncom marca 2019 vyzvalo
už nové vedenie mestskej časti
majiteľov objektu, aby odstránili znečistenie v priestoroch
parkovacieho domu. „V prípade, že vlastníci na výzvu petržalskej samosprávy nezareagujú, začne voči nim mestská
časť konanie o uložení pokuty,
ktorá môže byť až do sumy
6 638 eur,“ informovala nás
Mária Halašková.
Milan Hodas je podľa
vlastných slov pripravený
platiť všetky pokuty, ktoré zo
stavebného úradu prídu. So
Združením pre výstavbu garáží sa nám nepodarilo skontaktovať.
Aktuálne to teda vyzerá
tak, že ak sa dvaja vlastníci
nedohodnú, skelet sa bude
obyvateľom
Mamateyovej
ďalej pomaly rozpadávať pred
(in)
očami.
foto: Matúš Husár

Aj stavba pod Mostom SNP čaká
Petržalský stavebný úrad pred pár týždňami
nariadil odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP. Považuje ju totiž za nepovolenú.

V

oči rozhodnutiu úradu sa
však stavebník – spoločnosť
Zemegula odvolal. Okresný úrad
Bratislava aktuálne rozhodnutie
petržalského stavebného úradu

zrušil. Vysvetľuje to tým, že stavebný úrad postupoval v konaní
procesne nesprávne a vec preto vrátil na nové prerokovanie
i rozhodnutie.
Primátor Bratislavy Matúš
Vallo žiada od stavebníka,
aby vypracoval a hlavnému
mestu predložil nový architektonický návrh.
Práce na stavbe boli zastavené v máji 2018.
(tasr)
foto: Matúš Husár
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Za dostavbu Domina sa nepostavil nikto
Ďalšia rozostavaná
stavba, čo hyzdí
Petržalku a deprimuje
miestnych, má celkom iný príbeh.

„R

adšej sa budem ďalšie
roky pozerať na skelet,
ako by mi mala rovno pred oknom vyrásť niekoľkoposchodová budova,“ skonštatoval jeden
z účastníkov diskusie, ktorú
11. apríla inicioval primátor Matúš Vallo s obyvateľmi Jasovskej
ulice. Témou bol nenávidený
objekt DOMINO a „vysvetlenie
stanoviska hlavného mesta SR
Bratislavy ku konaniu o dodatočnom povolení stavby“.
Názov témy vyvolal v ľuďoch obavy, že mesto o znovuobnovení výstavby Domina
už rozhodlo. Primátor Matúš
Vallo, ktorého sprevádzala
prvá námestníčka Tatiana Kratochvílová, starosta Petržalky
Ján Hrčka a architekt Juraj Šujan, však prišiel diskutovať o
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dvoch možnostiach. A to buď
nechať objekt dostavať, alebo
sa snažiť o zneplatnenie predošlých rozhodnutí, až napokon vyhlásiť objekt za čiernu
stavbu, pričom upozornil, že
to môže trvať roky a výsledok
je neistý. „Navyše pozemky budú ďalej vo vlastníctve
developera, ktorý ich môže
predať a môže tam prísť nový
developer, s novou stavbou,“
povedal primátor.
Niektorí prítomní mali dojem, akoby primátor pripúšťal
možnosť dostavby Domina
a na stretnutie prišiel sondovať, či sa nenájde aspoň malá

skupina, čo by sa k návrhu
pridala. Nenašla. Ľudia sú voči
Dominu veľmi negatívne naladení, podľa názoru ich odborných zástupcov im aj súdy
dali za pravdu, že ide o čiernu
stavbu a viacerí zúčastnení
vyjadrili sklamanie nad tým,
že primátor na stretnutie už
neprišiel priamo s postupom,
ako dospieť k jej zbúraniu.
Aj nezainteresovaný chápe, čo prekáža obyvateľom
Jasovskej. Niekoľkoposchodová stavba vzdialená od ich
domu najprv len 18 metrov,
potom dokonca len 16 metrov. Štátny stavebný dohľad

skonštatoval, že objekt sa stavia s rozpore so stavebným
povolením. Navyše, podľa posudku, ktorý si dali vypracovať miestni, stavba nespĺňala
svetlotechnické normy. A napokon, hoci sa ich stavba bytostne týkala, neboli prizvaní
ani k stavebnému konaniu.
Za pravdu im v tomto smere
dal aj najvyšší súd. Účastníkmi
byť mali.
Aká je teda situácia aktuálne a prečo je v nej zainteresované mesto? V roku 2008
mesto vydalo súhlasné stanovisko k výstavbe, stavba bola
v súlade s územným plánom.
Petržalský stavebný úrad vydal v roku 2011 stavebné povolenie. Na názor obyvateľov
sa nepýtal, tak sa obrátili na
prokuratúru, chceli byť účastníkmi konania. Následne úrad
viackrát súhlasil so zmenou
stavby. Menili sa majitelia
stavby, práce sa zastavovali
a potom úrad vydal dodatočné stavebné povolenie, až napokon stavbu zastavil. Keďže
už šlo o iný projekt, mestská

časť požiadala v roku 2015
mesto o stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby.
V roku 2016 mesto vydalo
nesúhlasné stanovisko, nový
projekt už nebol v súlade
s územným plánom. Stavebník následne projekt zmenil,
o tretinu znížil a posunul o 3,5
metra ďalej. Vzápätí sa v roku
2017 ocitla na stole mesta
žiadosť o súhlas s novým návrhom. Podľa primátora Matúša Valla ho stavebník vrátil
približne do podoby z roku
2008, keď mu už raz mesto
vydalo súhlasné stanovisko.
Mesto sa však dosiaľ nevyjadrilo, za čo ho už prokuratúra
urgovala aj zažalovala. Aktuálne to chce primátor zmeniť.
A preto zvolal diskusiu.
Pointou stretnutia je, že
ľudia žiadajú druhú možnosť,
ktorú primátor predostrel.
Dúfajú, že petržalský stavebný úrad preskúma situáciu,
skonštatuje, že proces o dodatočnom povolení stavby
nebol legálny a stavba sa
bude musieť zbúrať. 
(in)

Prvá Poslanecká hodinka bude 29. 4. 2019
v budove Technopolu v zasadačke na 8. poschodí od 17.00 do 18.00 hod.

Zažiť verejný priestor inak

P

etržalčania sa začnú pravidelne stretávať s poslancami,
a to v priestoroch miestneho úradu vždy posledný pondelok v mesiaci v čase od 17. – 18. hod. okrem letných prázdnin.
Poslanecká hodinka je rozšírením možnosti kontaktovať svojich
poslancov v rámci iniciatívy otvorenia samosprávy, ako aj úradu
ľuďom. „Našou snahou je, aby sme samosprávu otvorili ľuďom,
aby mali Petržalčania možnosť sa aktívne zapojiť do rozhodovania o nich samotných a mieste, kde žijú, mohli participovať
na správe vecí verejných, prezentovať svoje názory a predstavy
či riešiť svoje problémy a podnety,“ uviedla vicestarostka Lýdia
Ovečková.
Kto bude 29. 4. Petržalčanom k dispozícii?
Za volebný obvod č. 1: Poslanec PETER CMOREJ
Ide o ulice – Bohrova, Bratská, Černyševského, Daliborovo
nám., Dargovská, Dubnická, Einsteinova, Farského, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska,
Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova, Kapitulský dvor, Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska, Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská,
Macharova, Mánesovo nám., Muchovo nám., Nobelovo nám.,
Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska, Pifflova, Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Röntgenova, Údernícka, Vavilovova, Viedenská cesta, Vilová, Vlastenecké nám., Vranovská,
Wolkrova, Zadunajská cesta, Záporožská.

Deti chodili po dvore
a kreslili návrhy, ktoré by
ich prostrediu prospeli.

Dokážu deti skvalitniť verejné
priestory? Architekt Ján Urban
je presvedčený, že áno. Aj preto
rozbehol projekt Tvory mesta.
Skupina druhákov a tretiakov sa
v knižnici na Prokofievovej ulici
stretáva každý týždeň a v sprievode pozvaného hosťa sa na naše
sídlisko pozerá inými očami.

Za volebný obvod č. 2: Poslanec JÁN KARMANN
Ide o ulice – Andrusovova, Belinského, Čapajevova, Fedinova,
Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, Kolmá, Markova, Nám. Jána Pavla
II., Nám. Republiky, Pajštúnska, Prokofievova, Rusovská cesta č.
50-56, Ševčenkova, Švabinského, Tupolevova.
Za volebný obvod č. 3: Poslanec ĽUBOŠ KAČÍREK
Ide o ulice – Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Furdekova,
Gessayova, Hrobákova, Kutlíkova, Lachova, Nám. hraničiarov,
Osuského, Romanova, Starohájska, Rovniankova, Bratislava –
Petržalka.
Za volebný obvod č. 4: Poslanec MIROSLAV DRAGUN
Ide o ulice – A. Gwerkovej, Blagoevova, Bosákova, Bulíkova,
Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M. C. Sklodowskej, Lužná, Mamateyova, Medveďovej,
Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Polereckého,
Pri seči, Sosnová, Šustekova.
Za volebný obvod č. 6: Vicestarostka LÝDIA OVEČKOVÁ,
poslankyňa MIROSLAVA MAKOVNÍKOVÁ MOSNÁ
Ide o ulice – Antolská, Beňadická, Betliarska, Béžová, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jasovská, Krásnohorská,
Lietavská 1-15 /nepárne/, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska,
Vyšehradská, Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žehrianska, Žltá.
(pn)

„S

om presvedčený, že keby
už deti vedeli o prostredí, v ktorom žijú, viac, vyzeralo by to v Petržalke lepšie,“
hovorí o motiváciách vzniku projektu, ktorý realizuje
v rámci svojho štúdia v Sokratovom inštitúte a cieľom bolo
pozrieť sa na mesto z rôznych
pohľadov.
Jeho nápad nadchol Katarínu Bergerovú, riaditeľku
Miestnej knižnice Petržalka. Ako „základňu“ projektu odporučila pobočku na
Prokofievovej ulici. Tamojší
prístup je v mnohom nasledovaniahodný. Ľudia, čo v nej

pracujú, totiž pochopili, že
knižnica budúcnosti sa zmení
na akési komunitné miesto,
ktoré bude obyvateľov z blízkeho okolia spájať. Pretože na
sídlisku práve takéto miesta
chýbajú.
Keď do knižnice v stredu
poobede vchádzam, je v nej
rušno. V miestnosti, kde stále
prebieha výstava o nedávnej
histórii Petržalky, už netrpezlivo sedí asi 20 detí. Dnešnou
témou je skrytý život pod hladinou. Pretože tvormi mesta
sú aj rastliny a živočíchy žijúce pod hladinou či na dne
jazier alebo Chorvátskeho

A.I.I. Technické služby s.r.o.
prijme ihneď
●
●

DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto

KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA - 770 € mesačne brutto
● VODIČ B,T - 824 € mesačne brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

ramena. Hosťom je tentoraz
hydrobiológ Miroslav Očadlík. Jeho rozprávanie o pijaviciach, červoch, korčuliarkach
či vodných pavúkoch prerušujú otázky detí. „A sú nebezpečné?“ V našich vodách
nežije nič, čo by vás mohlo
bolestivo uštipnúť či uhryznúť. „Ani tá malá medúza na
Draždiaku?“ Ani tá. Naopak,
vidieť ju je vzácnosť a zážitok.
Pre život totiž potrebuje veľmi čistú vodu. Deti baví diskutovať a neboja sa pýtať.
A potom sa ide von. Hydrobiológ sa pri ramene oblečie
do gumeného „mundúru“

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov

PETRŽALSKÉ NOVINY
a vyberie sa so sieťkou v ruke
do vody, aby deťom ulovil živý
dôkaz, že na sídlisku nežijeme
len my. Našiel pijavicu aj larvy
vážky... Kto si ich chce chytiť
do ruky? Všetci, samozrejme.
Fascinuje ma, že dvaja
mladí muži vytvorili takýto
program pre deti bez finančného benefitu. Len preto, že
veria, že tento spôsob edukácie má zmysel. A nielen oni,
všetci hostia. „Prvú hodinu
mali deti s architektom Petrom Lényim. Hovoril im, ako
vyzerajú kvalitné verejné
priestory. Na druhé stretnutie prišli Zora Pauliniová
a Zuzana Čupková, ktoré sa
venujú participácii v meste,“
hovorí Ján Urban a ja si uvedomím, že čo je participácia
(účasť) a prečo je dôležitá, nevie ani mnoho dospelých. Ján
Urban ma však presviedča, že
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deti pochopili jej princíp rýchlo a vedia povedať, čo sa im
v okolí páči a čo im prekáža.
Veď posúďte sami. Ich úlohou
bolo zmapovať okolie školy a
knižnice a navrhnúť zásahy,
ktoré by spravili ich školský
dvor príjemnejším miestom.
Od jacuzzi, výbehu pre jednorožca a dinosaura, z ktorého
papule sa dá spustiť šmykľavkou, sa dostali k tomu, že im
na dvore, kde sa po škole hrajú, chýba tieň. Ako ho získať?
Stromami. A tak k stromom
pribudla lavička, chodníček
a hmyzí hotel alebo včelí bufet, ako ho nazvali. Ján Urban
už návrh predostrel oddeleniu
životného prostredia v Petržalke a dúfa, že dvor by mohol byť
zaradený do plánu náhradnej
výsadby stromov. „Svojpomocne plánujeme obložiť drevom
aj blízky betónový múrik, kde

Tvormi mesta sú aj živočíchy
žijúce na dne Chorvátskeho ramena.

➤

Príďte za svojím poslancom
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si deti rozbíjajú kolená, či vyčistiť a vymaľovať škaredé dvere únikového východu pri budove,“ hovorí. Sú to minimálne
zmeny, ktoré však skvalitnia
priestor a vy sa v ňom budete
cítiť lepšie často bez toho, aby
ste vedeli identifikovať dôvod.
Pred stretnutím s hydrobiológom sa deti zoznámili
s ľuďmi na vozíku. Tí im hovorili, ako zažívajú verejný
priestor zo svojho pohľadu.
Po ďalšom hosťovi, spisovateľovi Danielovi Hevierovi, ktorý rozprával mestské príbehy
a aj to, že mesto vieme zažívať
aj v srdci, príde Martin Kleibl.
S autorom knihy Petržalka – prekvapivý sprievodca
mestskou časťou, vymyslia
deti trasu, ktorou by previedli turistov po Petržalke. Na
záver by sa deti aj s rodičmi
mali stretnúť na spoločnom

Ako vnímajú verejný priestor vozíčkari?

Bezplatná 17-bodová
kontrola vozidla KIA

happeningu. Na zmenenom
školskom dvore budú robiť
citronádu aj grilovať.
„Všetky tieto stretnutia
motivujú deti pozrieť sa na
priestor okolo seba inak, akoby nanovo. A zistiť, že prostredie, v ktorom žijeme, vieme
ovplyvniť,“ hovorí Ján Urban.
Výchova k vzťahu k prostrediu – nemalo by sa to učiť
v škole? „Ja si myslím, že áno.
Neučiť sa o ničom vzdialenom,
ale o prostredí, v ktorom bývame. Bol som nedávno v Kláštore pod Znievom. Existuje tam
projekt, 12- až 15-ročné deti
sa v rámci svojho vyučovania
stretávajú, mapujú okolie, navrhnú zmenu. Výsledkom je, že
im obec spraví nové priechody
cez cestu, čo je veľmi náročná
vec na vybavenie aj pre dospelých,“ hovorí Ján Urban a pokračuje: „Tie deti to dokázali,
stretli sa so starostkou, s odborníkmi, ktorí im vysvetlili,
čo všetko treba vybaviť. Bola
to výborná skúsenosť do života.
Jednak z hľadiska toho, že nie
sme bezmocní, jednak, že sa
netreba stále spoliehať, že niekto príde a vyrieši náš problém.
Pretože aj my sme tí, ktorí prostredie tvoria, môžu doň zasahovať a vedia ho vylepšovať.“
(in)
foto: Fb Tvory mesta

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Aj po zmene vodorovného dopravného značenia
na zjazde z Prístavného
mosta na Bajkalskú ulicu
stoja vodiči a cestujúci
v MHD z Petržalky do Ružinova v zápche, a to už
na moste.
Magistrát avizoval, že ak
týmto opatrením nepríde k zrýchleniu liniek 98,
96 a 196 v rannej špičke,
presmerujú trasu týchto liniek cez Most Apollo. „Pretrasovaním by síce prišlo
k horšej obsluhe zastávky
Prístavný most a o niekoľko
minút dlhšej jazde počas
dňa, ale cestujúci v rannej
špičke by podľa dostupných
dát prešli úsekom medzi
Dolnozemskou a križovatkou Bajkalská / Prievozská
dvojnásobne rýchlejšie,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla.
(pn)

KOMISIONÁLNY

PREDAJ OBLEČENIA
ŠUSTEKOVA 23

SEKOND HAND
z Anglicka
+421 940 203 401

KAŽDY TYŽDEŇ AKCIA

Využite 17-bodovú kontrolu vozidla podľa kontrolného
listu kondície KIA (VHC), ktorú počas kampane
poskytujeme úplne zadarmo. Súčasne si môžete nechať
auto prezuť. Bezplatné úkony:
diagnostika

kontrola
funkčnosti bŕzd

kontrola stavu
pneumatík

kontrola a doplnenie
kvapalín a ďalšie

Objednajte sa cez formulár na našej
stránke slovakiaauto.sk alebo telefonicky
na: +421 914 320 654

bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

Linka 98 cez
Apollo?

Panónska cesta 30 • 841 05 Bratislava • Tel.: 02/ 68 230 800
recepcia@slovakiaauto.sk • slovakiaauto.sk
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INZERCIA

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

01. - 12. máj 2019

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

05.05. | 15:00 | vstup voľný
„VRŤ SA DIEVČA“
krajská prehliadka DFS Bratislavského kraja
ticketportal
06.05. | 19:00 | 8 € / 10 € *
MIRAMUNDO (BRA,ESP,ITA,MEX)

03.05. | 19:00 | 3 €
HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
RICHARD MÜLLER - NESPOZNANÝ

ticketportal

01.05. | 18:00 | 5 €
ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
01.05. | 20:00 | 3 € / 5 €**
ONI A SILVIO
02.05. | 18:00 | 3 € / 5 €**
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

podujatie je realizované
s láskavým zvolením
Asociácie
slovenských
filmových klubov

koncert world music kapely
brazílskeho skladateľa Luiza MURÁ
08.05. | 19:00 | 6 €
PETER LIPA jr. - MECHECHE - koncert

ticketportal

PETER LIPA jr. - THE GRAND BUFFET
DJ SET-TOMÁŠ HAFNER/ videoprojekcia NOISVIZION
09.05. | 19:00 | 8 € / 10 € *
ticketportal
HONZA VANČURA + PLAVCI
55 ROKOV NA SCÉNE

55 rokov na scéne
výročný koncert - Jan VANČURA,
Irena BUDWEISEROVÁ, Mário BIHÁRY + PLAVCI
10.05. | 18:00 | 12 € (bz)
ticketportal
„OŽIVENÉ SPOMIENKY“ - repríza
slávnostného galaprogramu pri príležitosti

30. výročia založenia DFS Kremienok
11.05. | 18:00 | 26 €
www.rezervovane.sk
18.RUSÍNSKA ZÁBAVA
folklórna akcia
13.05. | 19:00 | 16 € (bz)
ticketportal
MAFIÁNSKE HISTORKY
divadelná komédia
P. BATTHYÁNY, P. SKLÁR, M. VANEK, I. ADAMEC
réžia: K. VOSÁTKO

04.05. | 19:00 | 5 €
ticketportal
SLÁVNOSTNÝ VEČER TANEČNEJ ŠKOLY
VIERY SÁDOVSKEJ - NEZÁBUDKA
„30 rôčkov máme„ no do 100-ky stále ďaleko!
05.05. | 14:00 | 2 €
NEDEĽNÉ DIVADIELKA
ROZPRÁVKA O ČERVENEJ ČIAPOČKE
predstavenie od 4 rokov-divadlo DADABOJA
05.05. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno - hudobné popoludnie s CHARLIES DUO
12.05. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno - hudobné popoludnie s ALEXY BAND

CC CENTRUM
02.05. - 29.05. | pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa
DETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov
02.05. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov
02.05. | 16:00 | 2 €
HOPSASA
cvičenie pre deti od 3 do 6 rokov
06.05. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

02.05. | 20:15 | 5 €
KAFARNAUM
04.05. | 10:00 | 5 €
PRINC KRASOŇ

04.05. | 18:00 | 3 € / 5 €**
LETO
04.05. | 20:15 | 5 €
BEACH BUM
05.05. | 10:00 | 5 €
DILILI V PARÍŽI
05.05. | 20:00 | 5 €
SKLENENÁ IZBA
07.05. | 20:30 | 3 € / 5 €**
PUNK JE HNED!
11.05. | 10:00 | 5 €
CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA

Prekvapivý sprievodca vás
pozýva na prechádzku
Fotograf Martin Kleibl disponuje zrejme najlepším archívom fotografií, mapiek či brožúrok o najväčšom slovenskom sídlisku. Mnohé nájdete v jeho
knihe Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou. My vám z nej na
stránkach Petržalských novín budeme prinášať úryvky.

V súlade s heslom pohraničníkov:

„Neprejdú!“
Na dlhých päťdesiat rokov sa prísne
strážené hraničné
pásmo stalo súčasťou života Petržalčanov a dobré vzťahy
so susednými rakúskymi obcami sa
úplne prerušili.

U

dalosti po druhej svetovej vojne viedli k rozdeleniu Európy. Tzv. železná
opona, hranica, ktorá sa v rokoch 1952 – 53 stala skutočne
nepriechodnou, prechádzala
popri Bratislave v tesnom susedstve s Petržalkou.
Samotný systém zátarás,
ktoré stáli vo verejnosti neprístupnej, tzv. zakázanej zóne,
tvorila sústava troch plotov.
Medzi plotmi bolo územie
zoranej zeme, pre ľahšiu vystopovateľnosť narušiteľa. Toto
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pásmo v Petržalke prechádzalo
cez Pečniansky les a dodnes je
možné za mostom Lafranconi
vidieť cestu, ktorá slúžila pohraničníkom pri strážení hranice.
Zákon o ochrane štátnych
hraníc z roku 1951 uvádza
ako prvý bod: „Na zabezpečenie pokojnej výstavby socializmu v našej vlasti treba účinne
chrániť štátne hranice pred
prenikaním všetkých nepriateľov tábora pokroku a mieru.
Ochrana štátnych hraníc je
preto povinnosťou každého

občana.“ (Táto posledná veta
figurovala aj na nápise na stene trafostanice na Námestí
hraničiarov, ktorého stopy sú
tu viditeľné dodnes).
V súlade s heslom pohraničníkov „Neprejdú!“ v roku
1953 zaviedli napájanie jedného z plotov na vysoké napätie
a niektoré úseky boli zabezpečené mínovými poľami. Z dôvodu nehumánnosti takéhoto
počinu a po medzinárodnej
kritike sa v roku 1963 od týchto
praktík upustilo. Koncom 60.

rokov v dôsledku uvoľnenejšej
politickej situácie sa aj hranice
stali „prejazdnejšími“ (po invázii vojsk Varšavskej zmluvy
28. augusta 1968 až do roku
1970 opustilo Československo
takmer 74-tisíc utečencov).
Uvoľnenie hraníc však netrvalo
dlho a už v roku 1970 pribudla
k systému plotov ešte signálna
línia, ktorej aktiváciou sa spúšťal poplach, takže stráž mohla
reagovať skôr ako predtým.
Navyše bola zhustená sieť pozorovacích veží. Na ochranu
hraníc sa využívali aj cvičené
psy, ktorých počet sa po zákaze používania prúdu a mínových polí rozrástol v 60. a 70.
rokoch až na 1260 po celom
úseku československej hranice
so Západom. Spočiatku boli
psy využívané na signalizáciu
prítomnosti narušiteľa, na jeho
vystopovanie alebo bezpečný
eskort. Od druhej polovice 60.
rokov sa začali psy používať
ako zbrane, v útoku „na voľno“.
Na tieto účely boli cvičené dvojice psov (zväčša psích súrodencov), ktoré boli umiestnené
v kotercoch za poslednou hraničnou stenou a v prípade poplachu automaticky vypustené.
Psy mali narušiteľa prenasledovať a zadržať až do príchodu
hliadky. Takto bolo v rokoch
1960 až 1970 zadržaných približne 2 000 osôb, čo predsta-

vovalo asi 20 percent všetkých
zadržaných. O tom, že takýto
systém mal aj fatálne následky, svedčí aj prípad, ktorý sa
odohral práve na petržalskom
úseku hranice. Dvadsaťročný
nemecký študent Hartmut
Tautz sa 8. augusta 1986 pokúsil o prekročenie hranice, keď
pri prestrihávaní posledného
plota spustil poplach. Hliadka
za ním vypustila dvoch psov
a tie ho dohnali len 22 metrov
od rakúskeho územia. Spôsobili mu rozsiahle zranenia,
ktorých následkom podľahol
(údajne aj z dôvodu neposkytnutia pohotovej pomoci od
pohraničníkov, ktorí namiesto
zachraňovania krvácajúceho
chlapca prehľadávali okolie).
Československá
železná
opona a jej dôkladné stráženie
má na svedomí životy takmer
450 civilistov. Pohraničníkov
pri výkone služby zomrelo až
654, z toho väčšina nehodou,
samovraždou či neúmyselným zastrelením kolegom.
Ako spomienka na obete
železnej opony stojí v bývalom hraničnom pásme rekonštrukcia asi desať metrov
dlhej železnej opony s informačným panelom pri bunkri
BS-8 a na konci Kopčianskej
cesty sa nachádza pamätník
(mk)
Hartmuta Tautza.
foto: ÚPN

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené:
po – št 10:00 – 18:00, pia 10:00 – 16:00
03.05. - 17.05. | 10:00 | vstup voľný
ODPAD / DOPAD
výstava prác študentov
SSUŠ animovanej tvorby v Petržalke
vernisáž 02.05. o 14:00 h

PETRŽALSKÉ NOVINY

pred výmenou

po výmene

predaj vstupeniek aj cez sieť ticketportal
zvýhodnené vstupné 4,00 € pre:
deti do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky
je Mestská časť Bratislava-Petržalka

Partneri

SLEDUJTE NÁS AJ NA:
Kulturne-zariadenia-Petrzalky
kulturne-zariadenia-petrzalky

* predpredaj / v deň podujatia / ** členovia FK / nečlenovia FK / (bz) bez zľavy | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal | zmena programu vyhradená

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

http://www.frivan.sk/
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Zamietnutá
úhrada havárie
Patria ventily prívodu teplej a studenej vody, ktoré mám v byte, do
spoločného vlastníctva všetkých
vlastníkov bytového domu alebo si
haváriu musím zaplatiť sama? Môže
o takýchto otázkach, napríklad
o výmene prasknutého potrubia
teplej vody do kuchyne, rozhodnúť
správca, ktorý mi povedal, že si to
musím zaplatiť, alebo musia o tom
rozhodnúť spoluvlastníci a koľkými
hlasmi? Ďakujem pekne.

Romana (gmail.com)
Ako v tejto poradni už viackrát odznelo, určujúcim podkladom pre základné
vymedzenie hraníc medzi spoločným
a osobným vlastníctvom v bytovom
dome je zákon č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktorý
v ustanovení § 2 demonštratívne charakterizuje spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu. Podľa § 43b ods. 4
stavebného zákona byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností
s príslušenstvom, usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený
na trvalé bývanie. Príslušenstvom bytu sú
aj neobytné priestory určené na to, aby
sa s bytom užívali mimo bytu a so samostatným uzavretím. Majetkové hranice,

ktoré oddeľujú vlastníctvo majiteľa
bytu od podielového spoluvlastníctva všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej
len „vlastník/ci“), sú dané vstupnými
dverami do bytu, do príslušenstva
umiestneného mimo bytu vrátane
zárubní, ako aj hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu plynu, teplej, studenej vody a elektrickými poistkami/
ističmi pre byt. Všetko, čo je za nimi,
teda kompletná vnútorná inštalácia,
obklady, omietky vnútorných stien,
zásuvka spoločnej televíznej antény,
telefónna zásuvka, ale aj vaňa, WC,
batérie atď., je súčasťou bytu vlastníka. Poškodený rozvod teplej vody vo
vašom byte za ventilom je príslušenstvom bytu, nepatrí do podielového
spoluvlastnícka v dome. Obdobne to
platí aj v prípade otázky dotýkajúcej
sa vymaľovania vašej pivničnej kobky. Správca bytového domu postupoval v zmysle zákona, keď odmietol
refundovať haváriou vzniknuté náklady a zamietol aj požiadavku úhrady za vymaľovanie vašej pivnice.
Fond prevádzky, údržby a opráv je
účelový fond, čo znamená, že finančné prostriedky je možné použiť len
na stanovené účely dané zákonom.
Vlastníci môžu prostriedky fondu
upotrebiť iba v súvislosti so starostlivosťou o majetok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve všetkých
vlastníkov, kam byty v osobnom vlastníctve nepatria. V danom prípade nie
je zákonný dôvod hlasovaním podielových spoluvlastníkov rozhodovať
o veci, ktorá je vo vašom osobnom
vlastníctve.

Jednou vetou
Pochybné otcovstvo L. (zoznam.sk): Zákon pamätá aj na prípady, keď dochádza k pochybnostiam v otázkach otcovstva, ktoré sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v § 84 a nasl. Zákona č. 36/2005 Z. z. – zákon o rodine v platnom znení, súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.
V danej veci podľa prvej právnej domnienky za otca dieťaťa sa považuje manžel
matky a to v prípade, ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.
Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvie, že sa jeho manželke narodilo dieťa, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Manželka vám prisahala, že to
bola iba neškodná zábava na služobnej ceste bez pohlavného styku a že dieťa
ste splodili vy. Tak ako vo všetkom aj v tomto prípade platí, že pri šití horúcou
ihlou sa občas dá sakramentsky popáliť. Ako sa ukazuje, problém patrí v prvom
rade na stôl odborníka na manželské vzťahy. Mali by ste spoločne s manželkou
navštíviť kompetentnú poradňu, kde vám pomôžu nájsť prijateľný spôsob, ako
rozmotať na prvý pohľad zamotané klbko vašej čiastočne, azda aj opodstatnenej nedôvery. Zapretím otcovstva sa nič nekončí, naopak všetko sa iba začína. Konečný výsledok takéhoto závažného právneho kroku nemusí byť pre
vás uspokojením, ale hlbokým sklamaním nad rozbitou rodinou a spackaným,
nielen svojím, životom.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Čas v čase lásky

Zdenka (18) ešte nepoznala
kľukaté chodníčky osudu, netušila,
že láska pozná aj tmavšie zákutia,
nielen prechádzky rozkvitnutým
sadom. Čas v čase je však neúprosný, ubieha príliš rýchlo a prekvapivo. Edko (21), musím ti povedať,
že budeme mať dieťatko, oznámila
svojmu priateľovi. Čóóóže? Dieťatko vravíš? No, to je dobré, zareagoval Edo s nedefinovateľným
úškrnom. Veľká láska, na večnosť
a ešte kúsoček ďalej, sa rapídne
zmenšuje, nie, ja tomu nemôžem
uveriť, taká šik baba a dieťa! Zacvakám, ujdem, ale ženbu zamietam.
Po rezolútnom zápore však zmenil
názor, pretože pankhart v dome
nebude, posvätíme sviatok manželský, aj keby som mal toho kanca prizabiť, vyhlásil jednoznačne
Zdenin otec. Nemohol vedieť, že
jeho expresívne vyjadrenie naberie v neďalekej budúcnosti podobu
takmer kliatby.
Krátko po sobáši Zdenka potratila. V nemocnici jej zistili ochorenie vyžadujúce dlhodobú liečbu
a tak miesto manželských radostí
prichádzajú preplakané noci. Zničila si ma, behalo za mnou stádo
pipiek, akurát teba mi zavesili na
krk, počúvala stále častejšie. Časom verbálne ubližovanie vystriedali údery, áno aj tie prišli, ženu ani

kvetinou neudrieš, vravia Japonci,
Edo mal od takých rečičiek ďaleko,
bližšie mu boli zábavky s prechodnými láskami. A doma hádky, psychické trýznenie stále viac spájané
s násilím. A to všetko bez toho, aby
Zdenka čo i len naznačila manželské nezhody svojim alebo jeho
rodičom. Potom prišiel ten deň.
Vlastne už bola noc. Noc, ktorá
rozhodla. Po alkoholom zmorenom príchode domov a prudkej výmene názorov ju Edo surovo zbil,
znásilnil a potom spokojne zaspal.
Konečne ticho, ticho bubienky
režúce. Zdena ho absorbuje, Zdena sa rozhliada po byte, ani nevie
ako sa jej do ruky dostáva ťažký
brúsený popolník, mimochodom
svadobný to dar, dvíha ho a udiera.
Jeden, dvakrát, trikrát. Alebo viackrát? Nevie. Edovo telo, po počiatočnej snahe sa aspoň zodvihnúť
z postele, zostáva na zakrvavenej
posteli. Obyčajný popolník môže
zmeniť beh života. A môže ho aj
zastaviť. Život a smrť. Tak sa roztrasená žena, plná úzkosti a s ťarchou usmrtenia na svojom srdci
predstavila policajtom, kam krátko
po incidente zatelefonovala.
A to je bodka za príbehom. Bude
trest za spáchaný čin pre Zdenku
oslobodením? Ktovie. Ľudia odsu(jgr)
dzujú aj ľutujú...

PETRŽALSKÉ NOVINY

Tvorte s nami Petržalské noviny

Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petržalke trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenoviny@gmail.com alebo na našom Facebooku www.facebook.com/
petrzalske.noviny.

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Dočasná reštaurácia s galériou

N

a Bosákovej resp. Farského ulici priamo za
zastávkou električky sú aktuálne začaté stavebné/výkopové práce, o ktorých sa zatiaľ
nedajú nájsť žiadne konkrétne
informácie. Jediné info som
získal od pracovníkov stavby,
že sa tam chystá reštaurácia.
Každý deň sa tam zastavujú
viacerí obyvatelia Petržalky,
keďže ide o citlivé územie,
ktoré je súčasťou konceptu
Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi, mnohí
z nás sú rozhorčení stavbou
práve v tejto lokalite. Chcel
by som vás požiadať o informáciu o danej stavbe.

Ján Kurt

už toto územie nespadá pod
stavebnú uzáveru, na odpoveď čakáme.
Stavba sa nachádza na
pozemkoch hlavného mesta. To s realizáciu súhlasilo,
petržalský stavebný úrad
vydal povolenie mesiac pred
komunálnymi voľbami. „Dňa
9. 4. 2019 nám oznámil sta-

vy a s VŠVU. V priestoroch
bude okrem iného aj galéria
mladých umelcov,“ povedal
nám majiteľ prevádzok Michal Zugárek. Ako dodal,
stavba neráta ani s parkoviskom, ani s príjazdovou
cestou od Bosákovej, naopak,
vybuduje priestor pre odkladanie bicyklov. „Plánujeme možnosť uskladniť u nás
aj váš vlastný bicykel, keby
ste sa chystali presunúť do
mesta električkou.“
Galéria Kontajner by mala
byť otvorená už od júna. Ak
bude mať ceny podobné ako
v Karlovej Vsi, espresso vás
vyjde na 1,89 eura, čaj z čerstvej mäty na 2,49 eura, pollitra citrusovej limonády na
2,49 eura alebo šalát s kuracím mäsom na 8,49 eura.

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

... v čase od 2. 4. 2019 do 14. 4. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 11 motorových vozidiel, z toho v Petržalke jedno (Mlynarovičova)? Všetky vozidlá
ukradli v noci. V dňoch 2., 7., 8. a 14. krádež auta nehlásili.
... za prvý štvrťrok 2019 sme v našom kraji zaznamenali 2633 trestných činov
(2018/3027), z toho štyri vraždy, 13 lúpeží, 15 pohlavných zneužití, 120 drogových a 536 prípadov ekonomickej kriminality?

www.DomacaRehabilitacia.sk

0903 246 167

už od 13€

(in)
foto: ac

Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri
pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

po 78 m2 v Kittsee,
Pressburger strasse 4,

www.ehw-group.eu
0043 664 3471 007
abzfinance@seznam.cz

Obhliadka
tvo
a poradens

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ
vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

FRANTIŠEK
DOBOŠ (43)

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave II uznesenie o obmedzení osobnej slobody menovaného,
lebo je podozrivý z prečinu sprenevery.

PREDÁM 4 BYTY

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Volajte 158!

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave V príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre
prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Pozn. red. „Galéria Kontajner“ je sesterský projekt
„Kontajnera Riviéra“, ktorý
funguje v Karlovej Vsi. Stavba
vyrastá na území, ktoré rieši
Urbanistická štúdia centrálnej rozvojovej osi Petržalky.
Tá navrhuje na tomto mieste kultúrnu vybavenosť. Na
magistráte sme sa pýtali, či

vebník – spoločnosť Custom
– Pharma III, s.r.o., Bratislava
zastúpený spoločnosťou PKT
s.r.o., Bratislava zhotoviteľa stavby a začatie prác na
stavbe „ Galéria KONTAJNER“ v Bratislave, k. ú. Petržalka povolenej tunajším stavebným úradom rozhodnutím
č. 4093/2018/10 UKSP-La-91
zo dňa 02. 10. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
17. 10. 2018. Stavba bola povolená ako stavba dočasná
do 20. 11. 2027,“ informoval
nás Radovan Choleva z tlačového oddelenia Petržalky.
„Ide o celospoločensky
prospešný projekt, ktorý
pred vyše rokom schválili
na zastupiteľstve aj mestskí poslanci. Pripravovali sme ho viac ako tri roky
a spolupracujeme na ňom
s Galériou mesta Bratisla-

Tešíme sa na vaše

Viete, že...

VLADIMÍR POLÁK
(32)
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bez búrania, špiny a hluku
žiadne stavenisko
kvalitné materiály
vždy odborná montáž

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA

PETRŽALSKÉ NOVINY

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24,
1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách
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Mentel
namiesto
Borbélyho
Futbalistom FC Petržalka
sa v jarnej časti II. ligy
nedarí a v odvetnej časti
bol prvým klubom (v sezóne 2018/19 už piatym),
v ktorom siahlo vedenie
k odvolaniu trénera. Vo
funkcii hlavného kormidelníka skončil po vzájomnej dohode Balázs
Borbély, ktorý sa v predchádzajúcej sezóne
výraznou mierou pričinil
o postup bielo-čiernych
do druholigovej spoločnosti.

,,C

hcel by som sa poďakovať legende klubu
za všetko, čo s mužstvom
v poslednom období dokázal.
Mám na mysli predovšetkým
postup do 2. ligy a nakoniec
aj úspešné účinkovanie v tejto
súťaži. V poslednom období
sme dospeli, na základe výkonov mužstva, k pocitu nutnej
zmeny a pristúpili sme k tomu
nepopulárnemu kroku. Tréner
Borbély bol v pozícii trénera
vernou kópiou osobnosti, ktorú
si pamätáme z hráčskych čias.
Profesionál so stopercentným
prístupom a ochotou vyťažiť
z mužstva maximum. Znamená pre mňa veľa, že som
ho mohol poznať aj osobne,
okrem skvelého trénera som
v ňom našiel aj skvelého človeka, ktorého si veľmi vážim.“
povedal generálny manažér
klubu Andrej Kalina. Mužstvo
povedie dočasne v pozícii hlavného trénera Miroslav Mentel,
jeho asistentom je Juraj Piroska. 
(mv)
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Na Súkromnej
strednej škole ochrany osôb a majetku
na Vranovskej ulici
v Petržalke majú počas týždňa šesť hodín telesnej výchovy
a z toho štyri hodiny
sa venujú bojovým
umeniam. Svoje
schopnosti predviedli aj pri príležitosti
30. výročia založenia
klubu Kurilla Budokan, ktorého zakladateľom a hlavným
trénerom je Štefan
Kurilla.

Čo má Štefan Kurilla
spoločné so županom?

Na

prezentácii
zaujali
ukážky členov klubu,
Štefan Kurilla odovzdal Pamätnú plaketu veľvyslancovi
Japonska Junovi Shimmiovi,
takisto najvyššej autorite tradičného aikido Kaichovi Hitohiromi Saitovi a predsedovi
BSK Jurajovi Drobovi. Kurilla

a Droba spolu kedysi cvičili
karate a Droba je nositeľom
tmavomodrého pásu.
,,V roku 1989 sme začali
na Slovensku cvičiť aikido,
najprv som sa učil od ma-

ďarského majstra a postupne
som sa dostal k japonským
majstrom. Začal som chodiť
do krajiny vychádzajúceho
slnka a odtiaľ k nám prichádzali japonskí majstri. Už je

to 15 rokov, čo nás pravidelne
navštevuje Kaicho Hitohira
Saito. Je to pre nás veľká česť,“
povedal nám Štefan Kurilla.
Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Jaroš je vicemajstrom sveta!

Sedemnásťročný petržalský rodák a slovenský reprezentant v snoubordingu Samuel Jaroš sa stal juniorským vicemajstrom sveta
v disciplíne slopestyle.

Na

šampionáte vo švédskom Kläppene vo
finále získal 85,25 bodu za
prvú jazdu, v druhej od roz-

hodcov dostal 83,50 bodu.
Nad jeho sily bol len Kanaďan William Buffey, ktorý
v prvej jazde nazbieral 91,25

bodu. ,,Mám obrovskú radosť
z týchto pretekov a z druhého
miesta v takej silnej konkurencii. Cítil som sa v dobrej
forme. V tréningu mi to nešlo podľa predstáv, ale vedel
som, že v pretekoch mám na
to, aby som ‚dal‘ moju jazdu,“
povedal Jaroš. ,,Samo bol od
augusta 2017 dva-tri mesiace permanentne zranený.
Mal väčšie problémy s členkom a ešte k tomu utrpel aj
zlomeninu ruky. Pre zdravotné problémy nejazdil takmer
pol roka, a preto nemal ani
veľa času na prípravu na
juniorské majstrovstvá sveta
na Novom Zélande. Napriek
tomu sa za tri mesiace naučil zhruba desať náročných
trikov, čo sa mu niekedy ne-

podarí ani za jednu sezónu.
Dobrý výsledok na šampionáte mu pomohol hlavne po
psychickej stránke a napokon
kvalitnú výkonnosť zúročil
na týchto juniorských MS,
ktoré boli pre neho posledné.
S našou spoluprácou som
spokojný, lebo Samo konečne
dosiahol také výsledky, ktoré
sme čakali. Myslím si, že to
potiahneme do ďalšej zimnej
olympiády. Veľa vecí sme
dobre nastavili, ale vieme aj
o našich rezervách,“ vraví jeho
tréner Matej Matys. 
(mv)
foto: Milina Strihovská
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