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Vianočné trhy boli aj na hradbách

Vianočné trhy na hradbách počas troch dní prilákali najmä Bratislavčanov. Foto -Slavo Polanský

Na Račianskej

je o priecestie

menej
NOVÉ MESTO
Na Račianskej ulici pri Mladej
Garde zrušili koncom novem-
bra priecestie cez električkovú
trať smerom na Janoškovu uli-
cu. Obyvatelia lokality sú pobú-
rení a sťažujú sa na dlhé koló-
ny. Dôvodom zrušenia prieces-
tia bola vysoká nehodovosť.
Krajskému dopravnému inšpek-
torátu prekážala vysoká nehodo-
vosť na Račianskej ulici, a preto
nariadil Dopravnému podniku
Bratislava (DPB), a.s., aby osadil
bariéru. Magistrát a mestský dop-
ravca posudzovali dlhší úsek Ra-
čianskej ulice, na ktorom sú blíz-
ko za sebou tri priecestia cez elek-
tričkovú trať. Rozhodli sa pre
priecestie na Janoškovu ulicu. V
roku 2011 sa tu stalo osem nehôd
s električkami a v roku 2012 päť.
„Čo sa týka štatistík nehodovosti
električiek, sú najmenšie, no prá-
ve na tomto kritickom úseku boli
omnoho frekventovanejšie, na-
koľko zo všetkých troch je toto
priecestie najužšie a najnebezpeč-
nejšie,“ uviedla hovorkyňa DPB
Adriana Volfová.
„Každý zrušený prejazd  obme-
dzuje plynulosť cestnej premáv-
ky, obyvateľov v okolí Račianskej
ulice, ale aj efektivitu a rýchlosť
zásahu záchranných zložiek,“
sťažuje sa pani Vojtechová z No-
vého Mesta. 
Vodiči sa pri jazde z mesta môžu
najbližšie otáčať pri Skalickej uli-
ci, kde má byť vybudovaná nová
svetelná signalizácia. (mch)

Bratislava

začne nový rok 

bez rozpočtu
BRATISLAVA
Bratislava vstúpi do nového
roku bez schváleného mestské-
ho rozpočtu. Rozhodol o tom
primátor, keď poslancom na
decembrovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva nepredlo-
žil návrh rozpočtu. Bratislav-
ská samospráva tak začne nový
rok rozpočtovým provizóriom.
Primátorov návrh rozpočtu na rok
2014 odporučil neschváliť hlavný
mestský kontrolór, podľa ktorého
„príjmy vo výške 8 miliónov nie
sú zatiaľ doložené, čo znásobuje
neistotu celkovej príjmovej strán-
ky pripraveného rozpočtu“. Ná-
vrhu okrem toho vyčítal, že nie je
dostatočne zdôvodnená štruktúra
predaja majetku mesta.
Mestskí poslanci primátora kriti-
zovali, že návrh rozpočtu predlo-
žil len dva týždne pred rokovaním
zastupiteľstva a vôbec nezohľad-
nil priority poslaneckých klubov.
Preto ho odmietli podporiť.
Primátor priznal, že návrh roz-
počtu sa mu tvoril ťažko. Oproti
tomuto roku totiž klesnú príjmy
mesta a stúpnu výdavky. Menej
dostane z podielových daní, pre-
tože pri sčítaní obyvateľstva sa
sčítalo len 415-tisíc Bratislavča-
nov, čo je o 15-tisíc menej, ako
malo oficiálne doteraz. Na podie-
lových daniach tak Bratislava
podľa primátora stratí vyše 5
miliónov eur.
S návrhom rozpočtu na rok 2014
predstúpi primátor pred poslan-
cov 30. januára 2014. (brn)
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STARÉ MESTO
Okrem už tradičných trhov na
Hlavnom a Hviezdoslavovom
námestí zažila Bratislava aj
netradičné stredoveké vianoč-
né trhy na mestských hrad-
bách. S nápadom trojdňového
trhu za mestskými hradbami
prišiel Bratislavský okrášľova-
cí spolok a nadšenci, ktorí sa
zaslúžili o vyčistenie hradieb a
ich odkliatie. S požehnaním a
podporou mesta a Bratislava
Tourist Board tu usporiadali
pravé prešporské trhovanie.
Na rozdiel od tých „komerčných“
trhov na hlavných staromestských
námestiach, víkendové trhy v úz-
kej uličke za hradbami mali úplne
inú atmosféru, takú prešporskú,

rodinnú. Prišli sem takmer výluč-
ne Bratislavčania, občas zablúdili
zahraniční turisti. Všetci odchá-
dzali dobre naladení. Kto si kúpil
pohár vareného vína či punču,
podplamenník, cigánsku, klobás-
ku, či ochutnal z pečeného kozľa-
ťa alebo baránka, prispel totiž aj
na obnovu mestských hradieb.
Stredoveké vianočné trhy boli iné
ako tie ostatné. Sprevádzali ich
rytierske súboje, ukážky stredo-
vekých zbraní či spôsobu života
templárov. Tri dni tu so stredove-
kými rytiermi žili domáce zviera-
tá, ktoré si obľúbili najmä tí naj-
menší. Trhovníkmi boli nadšenci,
ktorí majú mesto radi, sú pyšní na
jeho bohatú a slávnu históriu a
tešia sa, že môžu troškou prispieť

k oživeniu stredovekých hradieb
mesta.
Ako prezradil riaditeľ Bratislav-
ského okrášľovacieho spolku Ma-
roš Mačuha, tisíce ľudí, ktorí
navštívili vianočné trhy od piatka
do nedele, sú zadosťučinením za
to úsilie, ktoré bratislavskí dobro-
voľníci venovali obnove hradieb.
Už teraz plánuje ďalšie podujatia,
ktoré vrátia pod hradby život a
umožnia ich ďalšiu obnovu. Majú
tu byť burzy starožitností, kníh,
kováčske trhy a podobne.
Na jar má byť sprístupnená aj
ďalšia časť hradieb, čím sa histo-
rické jadro mesta prepojí so
Židovskou ulicou  a Hradom. Ob-
nova mestských hradieb pokraču-
je. Radoslav Števčík
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Pokoj všetkým
dobrým ľuďom
v tomto meste
Končí sa opäť adventné obdo-
bie, blížia sa Vianoce a s nimi aj
koniec starého a začiatok nové-
ho roka. Tak, ako každý koniec
je začiatkom niečo nového, tak
aj koniec kalendárneho roka je
pre katolíkov vlastne začiatkom
roka cirkevného. Formálne sa
začal už adventom, tým skutoč-
ným začiatkom je však pre kres-
ťanov narodenie Ježiša Krista.
Svoje začiatky aj konce má každý
z nás v živote rôzne. Prakticky
každý deň sa pre niekoho z nás
niečo končí a niečo začína. Viano-
ce nás však spájajú všetkých.
Končí sa pracovný aj nákupný
zhon, čas spomaľuje. Rodiny sa
schádzajú, aby si ich členovia od-
pustili a stali sa lepšími. Aby to
dobro v každom z nás vyšlo na
povrch, aby nás najbližší videli,
akí skutočne sme a chceme byť.
Mnohí snívame o tom, že každý
deň budú raz Vianoce. Nie však
preto, aby sme dostávali, ale
preto, aby sme každý deň obdaro-
vali svojich  najbližších, ľudí zná-
mych aj neznámych. Ak už nie
darčekom alebo dobrý skutkom,
tak aspoň pekným slovom či
milým úsmevom.
V tom každodennom zhone, špine
bratislavských ulíc a ľudských
vzťahov to je neraz náročné. Skús-
me však byť lepší postupne, po
kúskoch. Buďme lepší k rodine,
priateľom, susedom, k tomuto
mestu, v ktorom sa jedni narodili,
iní priženili a ďalší sem prišli za
vzdelaním či prácou. Mesto pred-
sa tvoria ľudia, ktorí v ňom žijú. A
dobrí ľudia tvoria dobré mesto.
Preto pokoj dobrým ľuďom v
tomto meste. Radoslav Števčík

Najviac peňazí

vraj má ísť

bezdomovcom
BRATISLAVA
Spôsob, akým sa rozhoduje o
použití peňazí z participatívne-
ho rozpočtu mesta, kritizovali
na decembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva aj
občania. Poukázali na to, že
rozhodovanie je nesystémové a
netransparentné. Napriek to-
mu, že hlasovanie na webstrán-
ke mesta sa skončilo 9. decem-
bra 2013, doteraz neboli zverej-
nené výsledky hlasovania.
Na nedôveryhodný spôsob hlaso-
vania o použití 46-tisíc eur v
rámci tzv. participatívneho roz-
počtu Bratislavy upozornili pred
dvoma týždňami Bratislavské
noviny. Hlasujúci totiž uvádzali
len meno, resp. e-mailovú adresu,
čo umožnilo, že mohli hlasovať aj
„Nebratislavčania“, prípadne
mohlo byť hlasovanie mani-
pulované neautorizovanými me-
nami či e-mailovými adresami.
Podľa informácií magistrátu vraj
najviac hlasov dostal zámer zapá-
jania bezdomovcov do skrášľova-
nia verejných priestorov. Tesne
za pomoc bezdomovcom sa do-
stal projekt zavlažovania obecnej
záhrady v Rači, výsadba nových
stromov či zriadenie väčšieho
množstva wifi-zón na území Bra-
tislavy. (brn)

BRATISLAVA
Spôsob, akým došlo k spoplat-
neniu parkovania pred nemoc-
nicami na Ružinovskej a na
Antolskej ulici, nebol podľa
všetkého čistý. Svoje maslo na
hlave majú aj mestskí úradníci,
paradoxne je to práve mesto,
ktoré ešte môže súčasný stav
zvrátiť.
Ako upozornila na zasadnutí
mestského zastupiteľstva poslan-
kyňa Katarína Augustinič (Nová
väčšina NOVA), parkovisko na
Antolskej ulici síce patrí Univer-
zitnej nemocnici Bratislava, stojí
však na mestských pozemkoch,
podobne je to aj s parkoviskom
pred ružinovskou nemocnicou,
tam sa však mesto s nemocnicou
o vlastníctvo pozemkov sporí. „Je
zaujímavé, že mesto dnes nemá
podpísanú nájomnú zmluvu s
petržalskou nemocnicou, tá na
mestských pozemkoch stojí bez
nejakého právneho vzťahu. Preto
je aj otázne, či vôbec nemocnica
mohla podpísať ďalšiu zmluvu s

koncesionárom,“ upozornila pos-
lankyňa Augustinič.
Štátny stavebný dohľad zistil, že
prevádzkovateľ parkoviska na
pozemkoch pred nemocnicami
položil elektrické káble na pripo-
jenie rámp bez stavebného povo-
lenia. Navyše stavebné práce
neohlásil stavebnému úradu. Petr-
žalský stavebný úrad preto začal
voči firme správne konanie, kto-
rého výsledkom môže byť roz-
hodnutie o odstránení alebo o
dodatočnom povolení ukladania
káblov pri nemocnici. K dodatoč-
nému povoleniu však budú potre-
bovať povolenie mesta ako vlast-
níka pozemkov. Poslanci požia-
dali primátora, aby súhlasné sta-
novisko za žiadnych okolností
nevydal. Magistrát má podľa vôle
poslancov zabezpečiť odstránenie
parkovacej rampy, stĺpikov a
dopravného značenia z mest-
ských pozemkoch pri nemocnici.
„Očakávame, že mesto v prípade
parkoviska pred petržalskou ne-
mocnicou nevydá súhlas na lega-

lizáciu čiernej stavby. Chceme,
aby mesto vypracovalo právnu
analýzu zmluvných vzťahov a
zistilo, či nemocnica mohla pod-
písať koncesnú zmluvu na pre-
vádzku parkoviska bez vedomia a
súhlasu mesta, prípadne, ako mô-
že mesto súčasný stav zvrátiť,“
uviedla Augustinič.
Zarážajúce je, že vedenie mesta
donedávna netušilo, že pozemky
pod parkoviskom sú mestské.
Poslanec Stanislav Fiala (KDH)
upozornil, že vlani žiadal primá-
tora, aby mesto riešilo problémy s
parkovaním pred nemocnicou,
primátor ho však odbil s tým, že
do toho mesto zasahovať nemô-
že, že to je vec nemocnice.
Obe parkoviská prenajala nemoc-
nica na 10 rokov spoločnosti
ZIPP-S, s.r.o., tá ich prestavala na
platené parkoviská, prevádzkuje
ich však ďalšia firma. Kým
nemocnica získa z prenájmu len
zlomok, skutočný zisk z poplat-
kov za parkovanie si rozdelia dve
súkromné firmy. (ado)

Nemocnica prenajala parkoviská,
ktoré sú na mestských pozemkoch

RUŽINOV
Mestské zastupiteľstvo na
návrh primátora Milana Ftáč-
nika (nezávislý s podporou
Smer- SD) schválilo  predaj
pozemkov na rohu Svätopluvej
a Mlynských nív, na ktorých
stoja dva neobývané obytné
domy. V jednom z nich sídli
mestské pohrebníctvo Ma-
rianum. Mesto nehnuteľnosti
predalo spoločnosti HB Reavis,
a.s., ktorá je investorom výstav-
by Twin City na tomto území.
HB Reavis zaplatí necelých 2,6
milióna eur v dvoch splátkach.
Mesto musí ešte vyriešiť majet-
kový spor v jednej z budov a pre-
sťahovať pohrebníctvo. Primátor
Milan Ftáčnik navrhol budovu na
Šafárikovom námestí, kde sídlila
SNS. Prvú časť vo výške 1,586
milióna eur by mal kupujúci
zaplatiť do 30 dní od podpísania
zmluvy, zvyšný milión do dvoch
rokov. Mesto však musí firme
predložiť listiny preukazujúce to,
že došlo ku konečnému vyrovna-

niu sporu. Na okresnom súde
totiž beží spor o určenie povin-
nosti uzavrieť zmluvu o prevode
vlastníctva bytu. Nájomca jedné-
ho z priestorov na ulici Mlynské
nivy sa dožaduje, aby bola zmlu-
va o prevode bytu uzavretá práve
s ním. Do dvoch rokov sa tiež
musí vysťahovať pohrebníctvo. 
Developerská firma plánuje
získané pozemky zahrnúť do pro-
jektu autobusovej stanice, kom-
pletne prebudovať križovatku a
vytvoriť aj nové vstupy do úze-
mia. Získanie pozemkov je podľa
investora podmienkou pre vybu-
dovanie kvalitného prístupu do
komplexu a pre zabezpečenie
jeho prevádzky.
Ak Bratislava podmienky do
dvoch rokov nesplní, dostane
Twin City, ale aj mesto možnosť
od zmluvy odstúpiť. Bratislava
však bude musieť prvú časť kúp-
nej ceny vrátiť. Predsedníčka
klubu KDH Jarmila Tvrdá preto
navrhla, aby mesto peniaze hneď
neminulo. Vyše 580-tisíc sa má

použiť na vysporiadanie ťarchy
na pozemkoch, zvyšný milión
zase odložiť, až kým sa neusku-
toční celý predaj. Poslanci to odo-
brili.
Presný termín štartu prestavby
stanice zatiaľ nie je známy. „Nám
doteraz nikto negarantuje, dokedy
budeme mať stavebné povolenie.
Nemohli sme stavať, projekt
nebol v rokoch 2007 až 2012
zahrnutý v územnom pláne,“
uviedol pred poslancami výkon-
ný riaditeľ HB Reavis Slovensko
Adrián Rác. Povedal, že proje-
kčné práce sú schopní začať v ja-
nuári 2014.
V oboch objektoch na Svätoplu-
kovej, ktoré sú predmetom preda-
ja, je 83 bytov, od konca 80.
rokoch minulého storočia sú však
neobývané. Dôvodom ich vy-
prázdnenia boli exhaláty z lako-
vacej dieľne autobusového pre-
pravcu, ktorá sídlila v susedstve.
Tá už niekoľko rokov neexistuje,
byty však aj napriek tomu zostali
prázdne. Slavo Polanský

Poslanci predali dva bytové domy
aj s pozemkami na Svätoplukovej 

OOZZNNAAMMUUJJEE  ZZÁÁMMEERR  
PPRREENNAAJJAAŤŤ  NNAA

ZZÁÁKKLLAADDEE  OOBBCCHHOODDNNEEJJ  
VVEERREEJJNNEEJJ  SSÚÚŤŤAAŽŤEE

nehnuteľný majetok vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy zvere-
ný do správy mestskej  časti, nachá-
dzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:
1. nebytový priestor na ulici Vajan-
ského nábrežie č. 9 v Bratislave
2. nebytový priestor na ulici Štúrova
č. 6 v Bratislave
3. nebytový priestor na ulici Špitáls-
ka č. 49 v Bratislave
4. domček v Medickej záhrade v Bra-
tislave
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
budú zverejnené na internetovej stránke
www.staremesto.sk dňa 18. 12. 2013 a k
nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek
informácií v podateľni na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a
v kancelárii č. dverí 202 – Mgr. Malinová
alebo na tel. č.  02/59 246 292.

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.
Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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Cena za vodu

sa od nového

roka zvýši
BRATISLAVA
Cena vodného a aj stočného na
rok 2014 sa zvýši. Rozhodol o
tom Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, ktorý určil Brati-
slavskej vodárenskej spoločnos-
ti (BVS), a.s., nové ceny vodné-
ho a stočného.
Cena za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom (tzv.
vodné) bude stáť bez DPH 0,9359
eura za kubický meter, čo je viac
o 0,0124 eura (1,3 percenta). Ce-
na za odvedenie a čistenie od-
padovej vody verejnou kanalizá-
ciou (tzv. stočné) bude stáť bez
DPH 0,9216 eura za kubický
meter, čo je nárast o 0,01655 eura
(1,8 percenta). S DPH teda bude
od januára vodné stáť 1,12308 eu-
ra a za stočné Bratislavčania po
novom zaplatia 1,10592 eura.
Pre porovnanie, v roku 2013 sa
oproti predchádzajúcemu roku
vodné zvýšilo o 1,4 percent a
stočné o 0,2 percent. V roku 2012
sa vodné zvyšovalo o 1,6 percen-
ta a stočné o 4,7 percenta.
Zvýšenie cien vodného a stočné-
ho čiastočne súvisí s úverom 80-
miliónov eur, ktoré vodárom
schválilo mestské zastupiteľstvo
na rekonštrukciu čistiarní odpado-
vých vôd a obnovu potrubí. Cel-
kové náklady sú vyčíslené na 111-
miliónov eur, pričom rozdiel BVS
pokryje z eurofondov, vlastných
zdrojov a zo štátneho rozpočtu. 
„Vzorec výpočtu na vodu a prí-
padného navýšenia investície je
Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví daný a zohľadňuje inves-
tície spoločnosti. Čiže keď sú no-
vé investície spoločnosti využíva-
né, tak má nárok na nové investí-
cie si zarobiť, aby sa jej vrátilo, čo
zainvestovala,“ uviedol generálny
riaditeľ BVS Radoslav Jakab.
Trojčlenná rodina  pri štandardnej
spotrebe zhruba 100 litrov na
osobu na deň pocíti zvýšenie o 4
eurá ročne. (mch)

NOVÉ MESTO
Čitatelia Bratislavských novín
upozornili na výrub lesa na
Kolibe medzi ulicami Krahulčia
a Sovia v blízkosti cvičiska psov.
Ako potvrdila samospráva No-
vého Mesta, podľa všetkého ide
o nelegálny výrub, pretože na
výrub nebolo vydané žiadne
povolenie.
„Máme dôvodné podozrenie zo
spáchania priestupku alebo iného
správneho deliktu vo veci nepo-
voleného výrubu stromov, od
začiatku preto intenzívne spolu-
pracujeme s políciou a s inšpekci-
ou životného prostredia,“ uviedol
starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý (nezávislý).
Podľa našich informácií ide o par-
celu č. 18343/3 s výmerou 25 654
štvorcových metrov, ktorá patrí
trojici Bratislavčanov - Robertovi
Šteffekovi, Vladmírovi Čarnecké-
mu a Máriovi Karlovskému.
Podľa výpisu z katastra nehnuteľ-
ností je tento pozemok evidovaný
ako ostatné plochy, teda pozemok,
kde sú skaly, svahy, rokliny, vý-
mole, vysoké medze s krovím
alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok. 
Donedávna to bol les aj na papie-
ri, rozhodnutím Obvodného les-
ného úradu v Bratislave však
došlo k vyňatiu pozemkov z les-
ného fondu. Ani to však nedáva
majiteľom právo začať s výrubom.
V územnom pláne mesta je to
stále značené ako lesný pozemok. 
V uplynulých dňoch boli pracov-
níci miestneho úradu Nové Mesto
na základe podnetu občanov na
mieste výrubu a vyzvali pilčíkov

na okamžité zastavenie výrubu. S
pilčíkmi však boli na mieste pra-
covníci SBS a právnici zastupujú-
ci vlastníkov pozemku, ktorí argu-
mentovali rozhodnutím ob-
vodného lesného úradu o odlesne-
ní pozemku. Novomestský miest-
ny úrad pritom toto rozhodnutie
jednoznačne nepovažuje za dosta-
točné na výrub. Vo veci vyňatia
pôdy z lesného fondu je totiž
potrebné kladné rozhodnutie
obce. „My sme žiadne takéto roz-
hodnutie nedali,“ zdôraznil staros-
ta Kusý.
Vlastník mal požiadať obec o
výrubové konanie, čo neurobil. O
protiprávnom výrube vedenie
mestskej časti informovalo aj polí-
ciu so žiadosťou, aby zamedzila
ďalšiemu výrubu, kým sa celá vec
neprešetrí. V deň začiatku výrubu
bolo podľa našich informácií do
podateľne miestneho úradu doru-
čené oznámenie o vyčistení lesné-
ho porastu od uschnutých koná-
rov.
V máji 2013 dostal novomestský
miestny úrad od vlastníkov po-

zemkov žiadosť o územnoplá-
novaciu informáciu o možnos-
tiach výstavby v danej lokalite.
„Naša odpoveď bola jednoznač-
ná – nič sa tu stavať nesmie, je to
les,“ zdôraznil Kusý. Územný
plán mesta Bratislava naďalej da-
né parcely definuje ako lesné
pozemky, teda akákoľvek vý-
stavba je tam neprípustná. Na
Kolibe ide v krátkom čase o dru-
hý nelegálny výrub lesa. Predtým
bol vyrúbaný len na neďalekom
pozemku, ktorého vlastníkom je
jeden z tejto podarenej trojice -
Róbert Šteffek.
Podľa dostupných informácií
získali pozemky zámenou so
štátnymi Lesmi SR za lesné
pozemky v okolí mesta Handlo-
vá v Trenčianskom kraji. Ako
informovala denná tlač, vlastníci
pozemkov majú väzby na politic-
ké strany HZDS a Smer-SD, k
zámene pozemkov došlo za prvej
vlády Roberta Fica, keď vo vede-
ní štátnych lesov boli nominanti
HZDS. (brn)

Foto - Martin Vláčiky

Majitelia lesov na Kolibe nelegálne
vyrúbali niekoľko hektárov porastu

DPB kúpi 50

autobusov za

13 miliónov eur
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo tesnou
väčšinou 18 z 35 prítomných
poslancov schválilo nákup 50
nových nízkopodlažných auto-
busov za 13 miliónov eur. Na
ich nákup si Dopravný podnik
Bratislava, a.s., bude musieť
zobrať nový úver. 
Dopravný podnik má vyše 140
autobusov, ktoré sú po plánovanej
technickej životnosti a väčšina z
nich má viac ako 12 rokov. Za
prvých osem mesiacov tohto roka
museli pre zlý stav vyradiť 25
vozidiel. MHD podľa primátora
Milana Ftáčnika (nezávislý s pod-
porou Smeru-SD) potrebuje o dve
tretiny viac vozidiel, ale vzhľa-
dom na rozpočet mesta navrhol
kúpiť 50. 
Primátorove slová spochybnil
poslanec Ignác Kolek (KDH),
podľa ktorého by v súčasnej dobe
stačilo kúpiť len 15 až 20 autobu-
sov na vykrytie najväčších prob-
lémov vozového parku MHD.
Keď sa má kupovať len 15 kusov,
nech sa radšej nekupuje nič, rea-
goval primátor Ftáčnik.
Mesto by úver na nákup autobu-
sov malo od roku 2015 splácať
osem rokov, teda v ďalších dvoch
volebných obdobiach. „Myslíte
si, že sa to bude našim nasledov-
níkom páčiť? Ideme im urobiť to
isté, čo spravili nám. Mali by sme
si vziať len to, čo vieme tento,
možno budúci rok zaplatiť,“ po-
vedal poslanec Ján Hrčka (nezá-
vislý).
Úver má byť úročený sadzbou
3,85 % ročne. „Naša bonita nie je
excelentná. Lepší úver pre nás na
trhu nie je,“ tvrdil generálny riadi-
teľ DPB, a.s., Ľubomír Belfi. Ďal-
ších 50 nových autobusov chce
mestský dopravca kúpiť aj v roku
2015. (ado)

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

 Lepší  pocit  z  bývania

Divízia Rigips, súčasť medzinárodnej prosperujúcej spoločnosti Saint-Gobain,
hľadá Obchodno-technického poradcu pre región Bratislava.

Pozícia šitá na mieru pre úspešného obchodníka so stavebným zameraním, 
s vysokým pracovným nasadením a chuťou pracovať na zaujímavých projektoch.

Ak máš ambície byť súčasťou úspešného obchodného tímu, neváhaj a zašli čím 
skôr svoj životopis na adresu:
personalista@saint-gobain.com, alebo kontaktuj personálne oddelenie.
Zodpovedná osoba: Ivona Brešťanská 0911 611 017 

personalna inzercia_122x65_preview.indd 1 12/12/13 11:54 AM
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Magistrát má

zrejme peniaze

na rozdávanie
LIST ČITATEĽA
S rozhorčením som si prečítal
článok v Bratislavských novi-
nách, že magistrát od čias pri-
mátora Ďurkovského dáva TV
Bratislava toľké státisíce ročne.
Priznám sa, že som o tejto tele-
vízii len počul, ale netušil som,
že je to súkromná televízia,
ktorá sa necháva platiť z peňa-
zí všetkých Bratislavčanov.
To, že to vzniklo za Ďurkovské-
ho a bola v tom namočená jeho
hovorkyňa Chudinová, je už za
nami. Prečo to ale trpí súčasný
primátor Ftáčnik? Stále narieka,
že mesto nemá peniaze na to ale-
bo tamto, ale ako sa ukazuje, ma-
gistrát má zrejme peniaze na roz-
dávanie, keď jednej televízii platí
roky toľké peniaze. Zaujímalo
by ma, či a koľko platí primátor
ostatným televíziám. Na to pred-
sa neplatíme dane, aby si z toho
páni platili súkromné televízie.
Dosť, že všetci platíme tú verej-
noprávnu, aj keď ju nepozeráme.
Stačí, že máme elektrickú zá-
strčku.
Magistrát nemá peniaze na nové
električky či autobusy, musí si
požičiavať v bankách, mesto je
zadlžené, ale vyše štvrťmilióna
ročne vyhodia na nejakú televí-
ziu ako nič. Zdravotne postihnu-
tým chcú zrušiť zľavy na cesto-
vanie v MHD, nemá kto polie-
vať stromy a hrabať lístie. Je naj-
vyšší čas s takýmto šafárením
prestať. Nech si súkromnú tele-
víziu platia zo súkromných pe-
ňazí a reklamy, nie z mestských.

Roman Legenský, Bratislava

Herne a kasína

rastú ako huby

po daždi
LIST ČITATEĽA
Ružinov sa za ostatné roky vy-
profiloval na raj kasín a herní,
ktoré tu potichučky vyrástli
ako huby po daždi. Pre nieko-
ho vehementný záujem, a tiež s
niekoho výrazným posvätením
a povolením. Asi polovica
bývalých objektov potravín je
tu zmenená na herne. Priamo
na sídliskách.
Kde tu vznikla takáto „spolo-
čenská potreba“? Prečo nebolo
prednejšie napríklad opraviť tu
chodníky? Miesto toho tu po
nich jazdia autá majiteľov týchto
„kutlochov“ a ich návštevníkov
- jazdia cez chodníky plné ľudí
až pred vchody (stále na chodní-
koch). 
Prečo sa tu radšej neuprednost-
ňuje dohľad nad poriadkom, aj
takým, ako je ničenie chodníkov
a ohrozovanie chodcov  autami,
viditeľnými pešími hliadkami
policajtov? Policajti nepotrebujú
iniciatívne na nič dozerať v
rámci celej pracovnej doby, rad-
šej čakajú výhradne len na zavo-
lanie na telefón.
Prečo sa konečne niečo prínos-
né neurobí s chátrajúcim
Papánkovým námestím? Rad-
šej sa každý „zodpovedný“
tvári, akoby nikdy neexistova-
lo. Radšej sa z tej vojnovej tro-
sky po dlhých rokoch potichu
odsťahovala aj VÚB, aj centrá-
la SDKU-DS. Radšej sa tu na
verejných flekoch premýšľa,
ako kde povoliť a otvoriť nové
herne.

Z diskusie na www.banoviny.sk

Na záver roka sme zablúdili na
Broadway. Teda nie na slávnu
newyorskú ulicu, ale do BRO-
ADWAY CAFE & RESTAU-
RANT na bratislavskej Vysokej
ulici. Nachádza sa v hornej časti
ulice. Pôvodne tu sídlila známa
cestovná kancelária, ktorá vlani
skrachovala. Z opačnej strany
bloku je divadlo Nová scéna,
takže možno preto názov Bro-
adway. Na stene visia staré foto-
grafie newyorskej ulice, Char-
lieho Chaplina, Jamesa Deana
a plagát Sisi Sklovskej. Vo faj-
čiarskej časti dali prednosť
fotografiám starej Bratislavy.
Interiér je členený na dve časti -
po vstupe je priestranná časť pre
nefajčiarov, za posuvnými sklene-
nými dverami je fajčiareň s ba-
rom, kuchyňou a toaletou. Ku-
chyňa je od fajčiarskej časti odde-
lená sklenenou výplňou, dvere do
kuchyne sú však nevhodne hneď
vedľa toaliet.
Broadvay Cafe & Restaurant sta-
vili na steaky, pizzu a cestoviny.
Ponúkajú tri druhy polievok,
ochutnali sme všetky - paradajko-
vú z čerstvých paradajok s bazal-
kou, parmezánom a olivami (2,29
€), cesnakovú s pizza štangľami

(2,29 €) a hovädzí vývar s rezan-
cami (2,29 €). Paradajková bola
podľa nás z konzervovaných d-
rvených paradajok, olivy sme
nenašli žiadne. Vývar nebol roz-
hodne hovädzí - kúsky mäsa sa v
polievky museli cítiť cudzo - išlo
skôr o nepodarený zeleninový vý-
var dochutený polievkovým kore-
ním, pričom už bol mierne nakys-
lastý. Cesnaková polievka bola
krémová, skôr to však zapražená
kaša, cesnak bol nevýrazný.
Niektoré pizza štangle boli vo
vnútri nedopečené.
Steaky ponúkajú z lososa, kurací,
hovädzí a z bravčovej panenky.
Ochutnali sme hovädzí steak s
hriankou a volským okom (12,90
€) a medailóniky z bravčovej pa-
nenky (6,90 €) s dubákovou
omáčkou (2,90 €) a varenými
zemiakmi na masle s vňatkou
(1,49 €). Hovädzí bol na povrchu
zuhoľnatelý, vo vnútri bol podľa
nášho želania medium. Škoda
mäsa. Pri druhej návšteve sme si
dali bravčovú panenku, bola vyni-
kajúca - rovnako aj dubáková
omáčka, nič sa nedalo vyčítať ani

zemiakom. Škoda len, že kuchár
mal potrebu zvyšok taniera vy-
plniť haldou strúhanej kapusty s
mrkvou a plátkami paradajky a
uhorky. Úplne zbytočné, celá
obloha bola studená až ľadová a v
kombinácii s teplým jedlom pôso-
bila nenáležite. Menej býva viac,
v tomto prípade určite.
Z ponuky 23 druhov pizze sme si
pochopiteľne dali Broadway s
mozzarellou, oreganoom, kurací-
mi prsičkami nakrájaným na
kocky, cherry paradajkami a ru-
kolou (6,80 €). Talianska pizza to
veru nebola, dokonca ani americ-
ká. Len taká obyčajná slovenská.
Návšteva reštaurácie Broadway
bola pre nás veľkým sklamaním.
Newyorská Broadwy je síce sve-
tová, tá bratislavská je však taká
obyčajná, slovenská. Veď uvariť
poctivú domácu hovädziu po-
lievku by nemal byť pre žiadne-
ho kuchára problém, aj stredne
prepiecť steak by mal zvládnuť.
Tu však dokázali, že to vždy cel-
kom neplatí.
Naše hodnotenie:��

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Môj rádiobudík vypustil dušu!
No, maj sa mi svete, kúpi sa
nový. Veď elektrovýrobkov sú
plné obchody. Problém je v
tom, že k tomuto budíku sa
viaže story. Kúpila som ho vo
Viedni 17. novembra 1989.
Míňali sme s priateľkou zvy-
šok šilingov v presvedčení, že
sa už viac na Západ nedosta-
neme.
Netušila som, že v tom čase už
polícia mlátila v Prahe študentov
a prakticky sa začala nová doba.
Dúfam, že chápete, že ten spo-
mínaný rádiobudík mal pre mňa
citovú hodnotu. A na dôvažok
všetkého ešte ma aj donútil pár
dní pred Vianocami ísť do ob-
chodov. Nenávidím nákupné
šialenstvo pred sviatkami!
Napriek tomu, že sa skoro celá
republika sťažuje na nedostatok
financií, v obchodoch to teda ne-
badať. Vozíky vrchovato nalože-
né všakovakým tovarom a pri
pokladni nadávajúci spotrebite-

lia. A tak premýšľam. Naozaj je
taká bieda, ako mnohí tvrdia,
alebo je to iba akási móda?
Som z generácie, ktorá prežila
vojnu a svoje najlepšie roky v
časoch budovania „lepších zaj-
trajškov“. Tomu zodpovedá aj
môj dôchodok, ktorého výška je
porovnateľná s výškou sociál-
nych dávok občanov, ktorí nikdy
nepracovali a neodvádzali dane
(a ani nehodlajú pracovať). Veď
na čo aj, keď ich v mene solida-
rity celkom slušne živíme?
Čo ma však straší, je predstava,
koľko ľudí sa zase nezmyselne
zadlží, lebo Vianoce musia byť
hojné. Keď čítam inzeráty, ktoré
masovo ponúkajú tzv. rýchle pô-
žičky, behá mi mráz po chrbte.
Verte, vyznám sa vo financiách a
tvrdím, že vo väčšine prípadov
nejde o ich chronický nedosta-
tok, ale o neschopnosť hospodá-

renia s nimi. Začínajúc štátnym
a končiac rodinným rozpočtom.
Mňa naučili rodičia, že vystierať
sa môžem iba tak, ako mi to pri-
krývka dovolí. Dlhé roky som si
nepožičiavala a som šťastná, že
poslednú hypotéku, ktorú som si
musela vziať pred dvadsiatimi
rokmi na bývanie, splatím za-
čiatkom roka 2014. 
Verte, v živote by som sa nezadl-
žila pre dovolenku či darčeky
pod stromček. Žiť nad pomery je
cesta do pekla, pretože požičiate
si ľahko, ale splatiť dlh je už iná
káva. A tak moja dnešná rada
znie: rozmyslite si, či naozaj
potrebujete tie, zväčša hlúposti,
ktorými iba zvyšujete obrat ob-
chodníkov. A hádam aj pri svia-
točnom stole sa nemusíte „pre-
žrať“ do nemoty. Vaše zdravie to
určite ocení!
Prajem každému príjemné sviat-
ky a dovidenia v roku 2014.

Marta Černá,
Fórum spotrebteľov

Je taká bieda, ako mnohí deklarujú?

Reštaurácia Broadway nie je svetová
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Deti budú

maľovať dejiny

Bratislavy
STARÉ MESTO
Múzeum mesta Bratislavy pri-
pravuje pre bratislavské deti a
mládež možnosť stať sa ilustrá-
torom príbehov historika Pavla
Dvořáka do pripravovanej
knihy Maľované dejiny Bratis-
lavy (Príbehy Pavla Dvořáka
ilustrované deťmi). 
Deti sa budú môcť v Starej radni-
ci od januára do novembra raz
mesačne vždy v sobotu stretnúť s
autorom, aby si v jeho podaní vy-
počuli tri príbehy. Následne deti v
Detskom ateliéri Múzea mesta
Bratislavy budú rôznymi výtvar-
nými technikami maľovať jeden z
troch príbehov podľa vlastného
výberu. Tie najlepšie sa dostanú
do pripravovanej knihy Pavla
Dvořáka.
Prvé stretnutie Rozpoviem ti tri
príbehy... bude v sobotu 11. ja-
nuára 2014 o 14.30 h v Starej rad-
nici. Deti a ich rodičia majú vstup
na podujatie v Múzeu mesta Bra-
tislavy bezplatný. (mmb)

BRATISLAVA
Trinásti dúbravskí miestni
poslanci minulý týždeň prekva-
pujúco presadili, aby sa zelený
pozemok Pod záhradami vrátil
do správy mesta Bratislavy.
Pokúšali sa o to už šesťkrát,
vždy neúspešne. Siedmy pokus
bol úspešný. Dúbravčania z
okolia sú sklamaní. Mesto totiž
chcelo pozemok zameniť za po-
zemok na Belopotockého ulici v
Starom Meste, kde sa mala sta-
vať bytovka. Tá by potom mala
vyrásť na mieste zelenej plochy
v centre Dúbravky.
Keď dubravskí poslanci nedávno
ani na šiesty pokus nevrátili poze-
mok mestu, nechal sa primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý s pod-
porou Smer-SD) počuť, že o žiad-
nu výmenu sa už mesto nebude
usilovať, naopak, prisľúbil, že
mesto pomôže pri premene zele-
nej plochy na park.
Od minulého týždňa je všetko
inak. Dúbravskí poslanci Beáta
Bohunická, Peter Čecho, Andrea

Duongová, Soňa Gazdíková,
Peter Hanulík, Jozef Havrilla,
Boris Hrádecký, Matilda Križa-
nová, Lilia Lohnická  (všetci
Smer-SD), Štefan Füzy a Karol
Zrůnek (obaja nezávislí), Margita
Benedeková a Ľubomír Havrá-
nek (obaja Most-Híd) schválili
vrátenie pozemkov mestu aj
napriek tomu, že poslanci mali na
programe rokovania návrh na
zmenu funkčného využitia na
park. Starosta Ján Sandtner (nezá-
vislý) sa síce odmietol na zastupi-
teľstve vyjadriť, či zámenu pod-
poruje, podľa našich informácií
však uznesenie poslancov už pod-
písal, čím dal najavo súhlas.
O tom, či mesto pozemok Pod
záhradami zamení so stavební-
kom z Belopotockého ulice, za-
tiaľ nie je jasné. Primátor Ftáčnik
sa nevyjadril, či takýto návrh
mestským poslancom predloží,
nie je ani isté, či návrh získa
potrebnú podporu. Zaujímavá
situácia je v najsilnejšom posla-
neckom klube SDKÚ-DS a

Most-Híd. Kým dúbravskí po-
slanci za Most-Híd zámenu pod-
porujú, dúbravskí poslanci za
SDKÚ-DS boli proti. So záme-
nou nesúhlasí ani mestský posla-
nec Martin Zaťovič (SDKÚ-DS),
naopak predstavitelia SDKÚ-DS
zo Starého Mesta tento zámer
presadzujú. Starostka Starého
Mesta Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS) vyjadrila presvedčenie, že sa
pozemky zamenia a na Belopo-
tockého sa stavať nebude. Roz-
hodnutie dúbravských poslancov
považuje aj za svoj úspech.
Dúbravčania, ktorí nesúhlasia s
výstavbou Pod záhradami, sa
nevzdávajú a chcú presvedčiť
mestských poslancov, aby záme-
nu pozemkov neschválili. Z troji-
ce mestských poslancov za
mestskú časť Dúbravka sú Peter
Hanulík a Jozef Havrilla (Smer-
SD) za zámenu, kým Martin
Zaťovič (SDKÚ-DS) je proti.
Možno očakávať, že mestskí pos-
lanci budú rozhodnutie o zámene
odkladať. (pol)

Dúbravskí poslanci sa vzdali zelene
v prospech výstavby bytovky a parku

Výstavba cesty

R7 sa odsúva,

počká až na D4
BRATISLAVA
Napriek tomu, že Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., ešte
začiatkom tohto roka  počítala
so začiatkom výstavby brati-
slavského úseku rýchlostnej
cesty R7 Bratislava Ketelec -
Prievoz v roku 2014, v závereč-
nom stanovisku ministerstva
životného prostredia o posudzo-
vaní vplyvov na životné pro-
stredie z novembra sa výstavba
posúva na rok 2016.
Podľa ministerstva sa odporúča
variant A2, ktorý vedie cez Vlčie
hrdlo popri Slovnafte, pokračuje
ponad Malý Dunaj, širšie obchá-
dza obytnú zástavbu v lokalite
Malé Pálenisko a napája sa na D1
na križovatke Prievoz.
Keďže v lokalite Ketelec sa má
tento úsek R7 napájať na diaľnicu
D4, ministerstvo dopravy usúdilo,
že bez výstavby úseku D4 Jarov-
ce - Ivánka pri Dunaji nemá R7
zmysel. Preto sa začiatok výstav-
by R7 posúva o dva roky. (brn)

PRISPEJTE AJ VY
NA ČÍSLO ÚČTU:
1234512345/6500
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Výmaz vecného

bremena

z katastra
Vecné bremeno spočívajúce v
doživotnom práve užívania ne-
hnuteľnosti najčastejšie zria-
ďujú blízke osoby, ako rodičia s
deťmi alebo starí rodičia s
vnukmi, keď svojim blízkym
darujú alebo predajú  nehnu-
teľnosť, ktorú obývajú a chcú
mať istotu, že ich rodina v prí-
pade nezhôd nenechá bez stre-
chy nad hlavou. Právo doživot-
ného užívania nehnuteľnosti
obmedzuje vlastníka v pros-
pech oprávnenej osoby a pred-
stavuje jeho povinnosť strpieť
bývanie a užívanie jeho nehnu-
teľnosti inou osobou.
Právo doživotného užívania ne-
hnuteľnosti patrí výlučne iba
oprávnenej osobe, v prospech
ktorej bolo právo zriadené. Toto
právo zaniká jej smrťou a nepre-
chádza na jej prípadných dedičov.
Pred smrťou oprávnenej osoby
môže byť právo doživotného uží-
vania zrušené iba na návrh
súdom, a to vtedy, ak zmenou
pomerov dôjde k vzniku hrubého
nepomeru medzi vecným breme-
nom a výhodou oprávneného. Ak
súd vyhovie návrhu, právo na
doživotné užívanie nehnuteľnosti
v prospech oprávneného zruší.
Príslušný okresný úrad, katastrál-
ny odbor vykoná výmaz bremena
bez poplatku, formou záznamu.
Ďalšou možnosťou je, že sa vlast-
ník nehnuteľnosti a oprávnená
osoba dohodnú, že chcú právo
doživotného užívania nehnuteľ-
nosti zrušiť. Môžu tak urobiť
uzatvorením zmluvy o zrušení
vecného bremena. Zmluva o zru-
šení vecného bremena musí byť
písomná a musí jasne definovať
zúčastnené strany a vecné breme-
no, ktoré má zaniknúť. Podpis
oprávnenej osoby na zmluve
musí byť úradne osvedčený.
Zmluvu o zrušení vecného bre-
mena v dvoch rovnopisoch spo-
ločne s návrhom na vklad zániku
práva treba podať na príslušný
katastrálny odbor aj so správnym
poplatkom 66 € zaplateným v
kolkoch. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723

STARÉ MESTO
Minulý týždeň sa začalo s asa-
náciou niekdajšej päťpodlažnej
bytovky a priľahlého sladu v
trojuholníku medzi Pribinovou
a Čulenovou ulicou. Budovy aj
s pozemkom patrili do augusta
2013 štátu, ministerstvo kultúry
ich po neúspešných pokusoch
vtedy predalo spoločnosti Epo-
que, s.r.o., za 2,02 milióna eur.
Spoločnosť Epoque vznikla len v
januári 2013, založila ju firma
Insfinm, a.s., od 6. decembra
2013  je jej jediným spoločníkom
cyperská Wellford Investments
Limited. Spoločnosť Epoque sídli
na Dvořákovom nábreží v River
Parku a je klientom J&T Real
Estate, a.s. Práve J&T Real Estate
stavia na druhej strane Čulenovej
ulice dva  33-poschodové obytné
veže Panorama City.
Čo nový vlastník postaví namies-
to zbúraných budov v triangli na
Pribinovej ulici, nie je známe. „V
prvom rade nám išlo o to, aby
sme chátrajúce objekty zbúrali,
keďže ich vzhľad bol pre centrum
mesta nedôstojný. Pri develop-
mente územia budeme postupo-

vať v zmysle územného plánu,“
uviedla pre Bratislavské noviny
hovorkyňa J&T Real Estate Kata-
rína Krajňáková. Podľa územné-
ho plánu je tu možné bývanie a
občianska vybavenosť.
Pozemok medzi Pribinovou a
Čulenovou ulicou s nevyužívaný-
mi nehnuteľnosťami bol na predaj
8 rokov. Pozemok s rozlohou
5202 štvorcových metrov napo-
kon ministerstvo kultúry predalo
jedinému záujemcovi za 2,02 mi-
lióna eur, teda 388 eur za štvorco-
vý meter.
Pôvodne obytný dom naposledy
slúžil ako zariadenie staveniska

pri výstavbe novej budovy Slo-
venského národného divadla. Po
ukončení stavby nebol využíva-
ný, bol definovaný ako prebytoč-
ný majetok štátu a ponúknutý na
bezodplatný prevod iným orgá-
nom štátnej správy, ktoré však
nemali záujem. Následne bol
objekt aj s pozemkom ponúknutý
na odpredaj v dvoch neúspešných
osobitných ponukových kona-
niach. Pred tromi rokmi určilo
ministerstvo ako primeranú cenu
2,6 milióna eur, nakoniec nehnu-
teľnosť predalo za 2,02 milióna
eur. (ado)

Foto - Slavo Polanský

Budovy medzi ulicami Pribinova a
Čulenova začal nový majiteľ búrať

Mesto si z OLO

vyplatí milión

ako dividendu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava si ešte tento
rok vyplatí zo spoločnosti Od-
voz a likvidácia odpadu, a.s.,
(OLO) ako dividendu 1 milión
eur. Poslanci to podmienili zvý-
šením základného imania OLO
o 23 miliónov eur. Primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý s pod-
porou Smer-SD), ktorý zastu-
puje mesto na valnom zhro-
maždení, vyhlásil, že o zvýšení
základného imania rozhodne
podľa vlastného uváženia.
S návrhom, aby sa vyplatenie di-
videndy podmienilo zvýšením
základného imania, prišiel mest-
ský poslanec Milan Černý
(SDKÚ-DS), ktorý je aj predse-
dom dozornej rady OLO. „V roku
2004 zostalo účtovne 24 miliónov
eur v tzv. rozvojovom fonde, reál-
ne sa však minuli na výstavbu
spaľovne. Navýšením základného
imania o túto sumu sledujeme
opravu účtovných operácií z roku
2004. Majetok, ktorý OLO odpi-
suje, sa tak zahrnie do základného
imania spoločnosti. Po dohode s
primátorom sme súhlasili, aby 1
milión eur bol tento rok vyplatený
mestu ako akcionárovi vo forme
mimoriadnej dividendy,“ uviedol
poslanec Milan Černý.
Primátor Milan Ftáčnik ohlásil,
že ako štatutár mesta na valnom
zhromaždení neschváli zvýšenie
základného imania o celých 23
miliónov. Chce totiž, aby si
mesto budúci rok z OLO vyplati-
lo ako dividendu 2, resp. až 3
milióny eur, s ktorými počíta aj v
návrhu mestského rozpočtu. S
tým však mestskí poslanci nesú-
hlasia a chcú, aby sa voľné pro-
striedky OLO kumulovali v roz-
vojovom fonde a boli použité na
budúcu rekonštrukciu spaľovne.
„Mesto ako akcionár OLO má na
vyplatenie ďalších dividend prá-
vo, ale je to nezodpovedné, preto-
že OLO bude tie peniaze v budúc-
nosti potrebovať,“ uviedol posla-
nec Černý s tým, že na použitie
príjmu z dividend na budúci rok
bude primátor potrebovať súhlas
mestského zastupiteľstva. A tí ne-
súhlasia, aby peniaze z poplatku
za komunálny odpad magistrát
používal na iný účel. (ado)
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Cesta z Pezinka do Perneka,
na ktorej Bratislavský kraj
rekonštruoval tri havarijné
úseky, je plne prejazdná.
Kolaudačné konanie je
ukončené. Naďalej však
platí zákaz prejazdu
nákladných vozidiel nad 7,5
tony. V tomto roku to bola
najnákladnejšia investícia,
podľa zmluvy sú náklady
zhruba 2,3 miliónov eur. 

„Na ceste na Pezinskej Babe
sme opravili tri najkritickej-
šie úseky. Keby sme tak
neurobili, hrozil by úplný
zosuv časti komunikácie. Išlo
o náročnú rekonštrukciu,
preto som rád, že sa nám
cestu podarilo sprejazdniť za
pomerne krátky čas,“ pove-
dal bratislavský župan Pavol
Frešo. 
Rekonštrukcia sa začala v júli,

prebiehala podľa harmono-
gramu a bez výrazného obme-
dzenia dopravy. Rekonštruo-
vali sa tri havarijné úseky, kde
bola doprava riadená svetel-
nou signalizáciou. Všetky tri
úseky sa opravovali naraz v
rámci jednej stavby. „V uply-
nulých rokoch sme urobili
geologické prieskumy, ktoré
naznačili, že dochádza k
zosúvaniu celej cesty a môže-

me mať veľké problémy,“
uviedol Pavol Frešo.
Na Pezinskej Babe bola poru-
šená stabilita, vytvárali sa
pozdĺžne trhliny a zosúvali sa
časti vozovky. Ak by kraj
nepristúpil k rekonštrukcii,
hrozil by úplný zosuv časti
telesa. Havarijný stav cesty na
Pezinskej Babe spôsobili vek
cesty, vlhkosť a nerešpektova-
nie zákazu prejazdu ťažkých

nákladných áut. Najskôr bolo
odstránené cestné teleso,
potom boli urobené injektáže,
svah je spevnený a stabilizo-
vaný pomocou betónových
pilotáží. Vybudované bolo
kotvenie násypu, urobené
odvodňovacie vrty, aby cestné
teleso nepodmývala voda,
dobudovali sa oporné múry a
následne vozovka a bezpeč-
nostné prvky. �

Cesta na Pezinskej Babe je už plne prejazdná,
obmedzenie pre nákladné autá platí naďalej

Mladí vedci

pripravujú

ochranu Sihote
KARLOVA VES
Doktorandi a študenti Fakulty
elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzi-
ty v Bratislave už rok pracujú
na vývoji monitorovacieho sys-
tému zásobárne pitnej vody na
ostrove Sihoť. Ide o spoločný
projekt fakulty a Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
„Ostrov bude sledovaný po
obvode, aby sa zamedzilo vstupu
neoprávnených osôb. Monitoro-
vacie prvky budú umiestnené aj
na iných dôležitých miestach.
Keďže ostrov sa nachádza v
záplavovej oblasti, systém musí
byť vodovzdorný a na vyvýše-
nom mieste,“ vysvetľuje projek-
tový manažér Martin Donoval z
Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky STU.
Mladí vedci momentálne pracujú
v laboratóriách na príprave proto-
typu monitorovacej jednotky, kto-
rej funkčnosť začnú na budúci rok
testovať priamo v teréne. (bvs)

BRATISLAVA
Bratislavské samosprávy dáva-
jú na vysielanie súkromnej TV
Bratislava vyše 500-tisíc eur
ročne. Okrem mesta Bratislavy,
ktoré ročne zaplatí City TV,
s.r.o., ktorá prevádzkuje TV
Bratislava, 270 400 eur, dostáva
súkromná televízia peniaze od
mestských častí Nové Mesto,
Petržalka, Rača a od Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Ako vyplýva zo zverejnených
faktúr, mestská časť Nove Mesto
tento rok dala na vysielanie TV
Bratislava 100 674 eur, Petržalka
75 000 eur, Rača prostredníctvom
obecnej spoločnosti Media Rača,
s.r.o., 33 221 eur a Bratislavský
samosprávny kraj 30 000 eur.
Spolu to predstavuje 238 895 eur.
S príspevkom mesta Bratislavy to
je ročne celkom 509 295 eur!
Pred doma týždňami sme oslovili
primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika (nezávislý s podporou
Smer-SD) s otázku, či 270 400
eur ročne pre súkromnú televíziu

považuje za efektívne vynaložené
mestské peniaze. 
„Myšlienku otvorenej samosprá-
vy je možne realizovať len vtedy,
ak obyvatelia majú dostatok in-
formácií o dianí v meste, o rozho-
dovaní ich zástupcov. Jedným z
rozhodujúcich kanálov získava-
nia informácií sú bezpochyby
elektronické či printové médiá.
Súčasné vedenie mesta preto ak-
ceptovalo projekt pripravený a
schválený za bývalého vedenia a
nepristúpilo k vypovedaniu zmlu-
vy s TV Bratislava. Vysielanie te-
levízie s celomestským pokrytím
totiž patrí medzi služby, ktoré po-
máhajú samospráve pri zvyšova-
ní informovanosti obyvateľov o
rozhodovaní volených predstavi-
teľov, o dianí a živote v Bratisla-
ve. K propagácii však samospráva
využíva aj vlastné komunikačné
kanály ako web, periodikum
in.ba, nosiče vonkajšej reklamy či
priestor v regionálnych printo-
vých médiách vďaka reklamnému
priestoru, čo je približne 35-tisíc

eur za rok. V roku 2012 bol zníže-
ný príspevok mesta pre vysielate-
ľa TV Bratislava o 48 300 eur. Ak
poslanci mesta rozhodnú, že roč-
ný príspevok vo výške 270 400
eur na podporu TV Bratislava je
neprimeraný, prínos jedného z
informačných kanálov bratislav-
skej verejnosti je neefektívny, tak
vedenie mesta pristúpi k vypove-
daniu zmluvy,“ uviedol primátor
Milan Ftáčnik.
Príspevok na vysielanie súkrom-
nej televízie oproti vlaňajšku zní-
žil Bratislavský samosprávny
kraj, ktorý tento informačný ka-
nál nepovažuje za efektívny. Kým
do vlaňajška dostávala City TV
zo župného rozpočtu 73 440 eur
ročne, tento rok príspevok župa
znížila na 30 000 eur ročne, čo
predstavuje 2500 eur mesačne.
V návrhu mestského rozpočtu
na budúci rok sa opäť počíta so
sumou 207 400 eur pre TV Bra-
tislava. O rozpočte by mali
mestskí poslanci rokovať v ja-
nuári 2014. Radoslav Števčík

Súkromná TV Bratislava dostáva od
samospráv vyše 500-tisíc eur ročne

Bratislavčania

budú oslavovať

opäť v uliciach
BRATISLAVA
Príchod nového roka oslávia
Bratislavčania opäť v uliciach
Starého Mesta. Samosprávy
mesta Bratislava a mestskej
časti Staré Mesto pripravili
atraktívny program pouličnej
zábavy, ktorá bude tradične na
Hlavnom a Hviezdoslavovom
námestí. Oslavy vyvrcholia pol-
nočným ohňostrojom na Ná-
mestí Ľ. Štúra.
Na pódiách silvestrovských osláv
vystúpia skupiny Para, Hex, Le
Payaco, Cigánski diabli, Medial
Banana, Marián Greksa, Funny
Fellows a Vlado Vizár Revival &
Traditional Jazz Band. Program
sa začína v utorok 31. decembra
2013 od 17.00 h.
Hlavným sponzorom silvestrov-
ských osláv v Bratislave je spo-
ločnosť HB Reavis, ktorá je
investorom plánovanej výstavby
novej autobusovej stanice a pro-
jektu Twin City na Mlynských
nivách. (brn)
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Vodári dali 

do škôl ďalšie

pitné fontánky
NOVÉ MESTO
V Základnej škole na Kalinčia-
kovej ulici pribudla pitná fon-
tánka. Žiakom ju darovala
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., (BVS). Ide už o
šiestu pitnú fontánku pre brati-
slavské školy, ktorú v tomto
roku bratislavskí vodári odo-
vzdali do prevádzky.
BVS projektom „Pitné fontánky
pre školy“ daruje spolu 28 pit-
ných fontán. „Cieľom projektu je
podporiť zdravý pitný režim štu-
dentov a žiakov,“ povedal gene-
rálny riaditeľ BVS Radoslav
Jakab. Dodal, že deti by nemali
piť iba sladené limonády a preto
sa bez účelu komercializácie roz-
hodli na školy osádzať fontány so
zdravou, čírou, pitnou vodou bez
konzervačných látok a umelých
sladidiel, aby deti nemuseli piť z
umývadiel.
Do začiatku vianočných prázdnin
pribudne v bratislavských školách
tento rok aj siedma pitná fontán-
ka, a to v Gymnáziu Ladislava
Sáru v Karlovej Vsi. BVS tento
rok dokopy darovala osem pit-
ných fontániek - jednu do mater-
skej školy, tri do základných a
štyri do stredných škôl.
BVS na základe pozitívnych
ohlasov plánuje v projekte pokra-
čovať aj v roku 2014. Cena jednej
pitnej fontánky aj s jej osadením
sa pohybuje do tisíc eur. (mch)

Z tlačiarne

na Račianskej

budú byty
NOVÉ MESTO
Budovu bývalej tlačiarne
Svornosť a susednej bytovky
na rohu Račianskej a Komi-
nárskej ulice čaká prestavba
na byty, mezonety a lofty. Pri-
budnúť tu majú aj podzemné
garáže pre 124 áut.
Prestavbou bývalej tlačiarne
vznikne 64 bytov, v susednej by-
tovke k súčasným 21 bytom pri-
budnú ďalšie 4 v podkroví. Pre-
stavba by mala trvať dva roky a
začať by sa mala v apríli 2015.
Náklady na prestavbu sa odha-
dujú na 8,5 milióna eur. (brn)

RUŽINOV
Spoločnosť Riston, s.r.o., na po-
súdenie vplyvov na životné pro-
stredie predložila zámer Revi-
talizácie sídliska Ostredky. Pro-
ti zámeru sa zdvihla vlna kri-
tiky obyvateľov tejto časti Ruži-
nova, ktorí proti nemu už spísa-
li aj petíciu. Pod revitalizáciou
sídliska si totiž investor pred-
stavuje ďalšie zahusťovanie.
Výstavbu dvoch stoviek bytov v
tejto lokalite ohlásil investor už
pred tromi rokmi. Vtedy plánoval
zastavať dve parkoviská pozdĺž
Trnavskej cesty. Proti boli obyva-
telia sídliska aj ružinovská samo-
správa. Investor projekt stiahol,
aby teraz prišiel s novou verziou.
Nový projekt má priniesť 131
bytov, parkovacie domy, ihriská,
polyfunkčný dom, kultúrny pavi-
lón a nové námestie na pešej zóne
na Ulici Dr. V. Clementisa.
Okrem toho chce riešiť parkova-
nie a dopravu v celom bloku
medzi Trnavskou cestou, Maxi-
miliána Hella, Drieňovou,

Ostredkovou a Sputnikovou uli-
cou. Nové polyfunkčné domy s
prevahou bytov majú pribudnúť
ako prístavby panelákov na
Meteorovej, Zimnej, Sputnikovej
a dvoch na Mesačnej ulici. Pred
centrom Kozmos na Trnavskej
ulici  má vyrásť samostatná jede-
násťpodlažná Veža Trnavská.
Petíciu proti plánovanej revitali-
zácii Ostredkov podpísalo vyše
4000 občanov. Minulý týždeň ju
odovzdali ružinovským miest-
nym poslancom aj mestským pos-

lancom. Ružinovskí poslanci roz-
hodli, že mestská časť má začať
obstarávať územný plán zóny
Ostredky, mestskí poslanci by sa
mali petíciou zaoberať na januá-
rovom zasadnutí.
Investor v reakcii na protesty Ru-
žinovčanov prisľúbil, že o zámere
revitalizácie Ostredkov bude s
obyvateľmi diskutovať v druhej
polovici januára. Verejnosť sa
môže k zámeru vyjadriť na minis-
terstve životného prostredia do
25. decembra 2013. (brn)

Obyvatelia Ostredkov sa búria proti
zámeru tzv. Revitalizácie sídliska

PETRŽALKA
Koncom septembra 2013 sa
začala medzi ulicami Jasovská
a Jantárová výstavba Polyfunk-
čného súboru DOMINO. Oby-
vatelia z Jasovskej ulice 2 - 12
sú pobúrení, pretože stavba má
byť len 15 metrov od ich domu.
Tvrdia, že projekt porušuje sta-
vebné normy a územný plán
mesta, a preto žiadajú okamžité
zastavenie stavby.
Projekt Polyfunkčného súboru
DOMINO získal územné rozhod-
nutie ešte vo februári 2009, sta-
vebné povolenie v júni 2011. V
júni 2013 bolo vydané rozhodnu-
tie o zmene stavby pred jej do-
končením, pričom sa vtedy ešte
ani nezačalo stavať. Stavebné prá-
ce sa začali až následne v sep-
tembri 2013.
Polyfunkčný súbor DOMINO má
tvoriť 5 šesťposchodových obyt-
ných blokov, 3 z nich majú byť
obytné domy s 90 bytmi, zvyšné 2
nájomné bývanie pre seniorov.
Obyvatelia z Jasovskej ulice upo-

zorňujú, že podľa platných no-
riem by napríklad na 90 bytov
malo byť postavených 150 parko-
vacích miest, tu sa však počíta len
s výstavbou 80 miest na parkova-
nie. Stavebník mal navyše oproti
stavebnému povoleniu posunúť
stavbu o dva metre k panelovému
domu na Jasovskej. Obyvatelia
tvrdia, že proti výstavbe sa odvo-
lali na okresný úrad, uplynulo už
60 dní a odpoveď nedostali.
Domnievajú sa, že nečinnosť úra-
du má umožniť stavebníkovi sta-

vať ďalej. Stavebné práce sa začí-
najú ráno o 6.00 h a trvajú do
18.30 h. Stavebník Subcentro,
s.r.o., chce výstavbu trojice byto-
viek dokončiť na jeseň 2014.
Podľa dostupných informácií za-
čala mestská časť Petržalka kona-
nie o dodatočnom povolení, resp.
odstránení stavby. Na problém
ľudia z Jasovskej ulice upozornili
aj mestských poslancov a proku-
ratúru. Proti výstavbe chcú postu-
povať aj súdnou cestou. (brn)

Foto - Slavo Polanský

Sporná výstavba bytoviek Domino
pobúrila obyvateľov z Jasovskej

Pri Rosničke sa

chystá výstavba

bytového domu 
DÚBRAVKA
Spoločnosť B. D. Rosnička,
s.r.o., predstavila zámer na
výstavbu Bytového domu pri
Rosničke v lokalite Krčace v
blízkosti verejného kúpaliska
Rosnička. Má tu byť postave-
ných 55 bytov, 11 apartmánov a
celkom 110 parkovacích miest,
z toho 50 v podzemí a zvyšok v
okolí domu.
S výstavbou plánuje investor za-
čať v marci 2014, koniec výstav-
by je naplánovaný po 18 mesia-
coch na september 2015. Bytov-
ka je navrhnutá ako monolitický
železo-betónový objekt s jed-
ným podzemným podlažím a
štyrmi nadzemnými a piatym
ustúpeným podlažím.
Keď projekt v roku 2011 získal
územné rozhodnutie, malo ísť o
štvorpodlažný dom so 44 bytmi a
65 parkovacími miestami. Teraz
narástol o jedno podlažie, 11 by-
tov a 11 apartmánov. Podľa do-
stupných informácií už investor
získal s navýšením súhlas mesta
Bratislava. Zámer bol predložený
na posúdenie vplyvov stavby na
životné prostredie. Celkové ná-
klady na výstavbu sa odhadujú na
5 miliónov eur. (eia)

Dlhé diely

zahustí bytovka

Mirador
KARLOVA VES
Spoločnosť Vencorp začala s
výstavbou osempodlažnej by-
tovky Mirador na Ulici Jána
Stanislava na Dlhých dieloch.
Má tu pribudnúť 39 bytov a
41 parkovacích miest v dvoj-
podlažnej podzemnej garáži. 
S výstavbou sa teda už začalo,
dokončiť by ju mali koncom
budúceho roka. Mirador je po
dlhšej dobe ďalší z projektov,
ktorý zahustí už aj tak prehuste-
né sídlisko Dlhé diely.
Výstavba nových bytov podľa
všetkého nezlepší situáciu s par-
kovaním v tejto lokalite. Plánova-
ný počet parkovacích miest podľa
doterajších skúseností nebude pre
obyvateľov nových bytov na Ulici
Jána Stanislava stačiť. (brn)
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31. DECEMBER od 17:00 - koncerty, ohnostroj, klzisko

Hlavné námestie, Nám. L. Štúra, Hviezdoslavovo námestie

1. JANUÁR 2014 Novoro ný koncert, Hlavné námestie od 14:00

PARTNERI:

GENERÁLNY PARTNER:

ORGANIZÁTOR:

31. DECEEMMBBER od 17 o

Nám L. Štúra, Hviezdoslavovo námestie
t Hlavné námestie od 14:00

31 MMMBBBEEERRR od 17:00 - kokk ncerty,yy ohnostroj, klziskokk
H iezdoslavovo ná

Para .Hex .Le Payaco.Cigánski diabli

Medial Banana. Marián Greksa . Funny Fellows

Vlado Vizár Revival & Traditional Jazz Band

MHD zadarmo

aj pre odbojárov

a darcov krvi 
BRATISLAVA
Zdravotne ťažko postihnutí
občania budú jazdiť bratislavs-
kou MHD aj naďalej. Mestskí
poslanci totiž pre túto skupinu
cestujúcich predĺžili prechodné
obdobie do spustenia 3. etapy
integrovaného dopravného sys-
tému. Bezplatne budú môcť
MHD jazdiť navyše aj darcovia
krvi, ktorí získali  zlatú Jánske-
ho plaketu, a účastníci protifa-
šistického a protikomunistické-
ho odboja.
Z dopravcov, ktorí sa v Bratislav-
skom kraji zapojili do systému in-
tegrovanej dopravy, umožňuje
zdravotne postihnutým cestovať
zadarmo len Dopravný podnik
Bratislava, a.s. Ostatní dopravco-
via im poskytujú zľavy. Pôvodne
sa mal zľavový systém zjednotiť,
mestskí poslanci s tým však nesú-
hlasili. Odmietli aj zavedenie evi-
denčných kariet pre zdravotne po-
stihnutých, aby sa zistilo, koľko
ich vlastne MHD využíva. (brn)

STARÉ MESTO
Sklenená protihluková bariéra
pri Dóme sv. Martina je už do-
končená. Prioritne má chrániť
fasádu dómu od špliechajúcej
vody spod kolies áut a autobu-
sov, ktorá je v zimnom období
plná posypovej soli. Sklenená
stena sa tiahne od Rudnayovho
námestia až po výjazd z Kapi-
tulskej na Staromestskú ulicu.
Sklenenú stenu postavila spoloč-
nosť Eurovia SK, a.s., ktorá
ponúkla vo verejnej súťaži naj-
nižšiu cenu. Projektová doku-
mentácia vyšla na 10-tisíc eur a
výstavba na 70-tisíc eur. Bariéra
pozostáva z 22 sklenených tabúľ.
Stavebník odovzdal hotovú stenu
mestu 4. decembra 2013. Starost-
livosť o stenu tak už pripadá
vlastníkovi - mestu. Nakoľko ste-
na je sklenená, zaujímalo nás, kto
a v akých časových intervaloch
bude stenu čistiť. Hovorca brati-
slavského magistrátu Stanislav
Ščepán nás informoval, že „skle-
nenú stenu bude mesto čistiť prie-

bežne, prípadne podľa potreby
cez vysúťaženú firmu, ktorá pre
mesto zabezpečuje čistiace prá-
ce.“ Zaujímali sme sa aj o to, či
bude stena zabezpečená proti ná-
razom vtákov. Na diaľniciach je
na sklách kvôli týmto prípadom
totiž potlač, aby vtáky do skiel
nebúrali. „Stena je nízka a v
zastavanom území. Túto otázku
projekt neriešil,“ povedala nám
PR manažérka spoločnosti Euro-
via SK, a.s., Lucia Komanická.
Hovorca magistrátu dodal, že „ak
sa potlač ukáže ako potrebná,
mesto ju môže zrealizovať.“

Počas výstavby protihlukovej
steny sa hovorilo aj o výsadbe
zelene a trávnatých plôch. Keď
sme sa na ne pýtali, Komanická
uviedla, že zeleň vysadili iba v
navrhnutej a schválenej výmere.
„Bola vysadená iba tráva, a to na
projektovanom ostrovčeku,“ do-
dala.
Stena mala stáť už vlani. Mesto
však nestihlo urobiť projekt a ani
vypísať súťaž na dodávateľa. Na
vybudovanie bariéry sa použili
peniaze, ktoré boli pôvodne urče-
né na výstavbu verejných toaliet
pod hradom Devín. (mch)

Sklenenú stenu na Staromestskej
pri Dóme sv. Martina už dokončili

Zastupiteľstvo

schválilo názvy

16 nových ulíc
BRATISLAVA
Od 1. januára 2014 pribudne v
Bratislave 16 nových ulíc a ná-
mestí. Najviac v Novom Meste
(9) a v Záhorskej Bystrici (5). V
Jarovciach vznikne jedna nová
ulica a v Petržalke jedno ná-
mestie. Rozhodli o tom brati-
slavskí mestskí poslanci.
V Novom Meste v lokalite Sla-
nec pribudnú ulice Krasňanská,
Vlašská a Rýnska. V lokalite
Koziarka pribudne ulica Na Ko-
ziarke a v lokalite Ahoj pribudnú
ulice Pinotová, Laurotová, Rubi-
netová, Sliačska. Priestranstvo
pred Zimným štadiónom O.
Nepelu ponesie názov Námestie
pri zimnom štadióne.
V Záhorskej Bystrici pribudnú
Bystrické sady, Čerešňový sad,
Slivkový sad, Jabloňový sad,
Hruškový sad. V Jarovciach Za-
darská ulica. V Petržalke bude
niekdajšie Námestie povstania
českého ľudu niesť názov Ná-
mestie republiky. (brn)
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STARÉ MESTO
V Mirbachovom paláci na
Františkánskom námestí sú
vystavené fotografie českého
fotografa a víťaza World Press
Photo 2013 v kategórii Šport
Romana Vondrouša. Séria foto-
grafií Sport action: Steeplecha-
se cross country je vystavená v
priestoroch Galérie mesta Bra-
tislavy do 2. februára 2014.
Roman Vondrouš sa narodil v
Pardubiciach. Fotografuje od det-
stva, ale vážnejšie až od roku
2000, keď sa začal zaujímať
najmä o šport, obzvlášť o konské
dostihy. Od roku 2005 je fotore-

portérom České tiskové kancelá-
ře, kde sa venuje agentúrnej foto-
grafii. V súťaži Czech Press Photo
získal niekoľko ocenení, je čer-
stvým držiteľom World Press
Photo 2013. Vondrouš bol tento
rok predsedom medzinárodnej
poroty Slovak Press Photo.
„Výstava je súčasťou Slovak Pres
Photo. Chceme, aby každý ročník
národnej súťaže novinárskej foto-
grafie sprevádzala aj výstava nie-
ktorého z porotcov. Roman Von-
drouš ako rodák z Pardubíc fotí
Veľkú pardubickú od detstva a z
jeho práce je vidieť, že dokonale
pozná nielen trať, ale aj pohyb

koní,“ uviedla riaditeľka Slovak
Press Photo Jana Garvoldtová.
„Pretože na dostihy chodím už
skoro 15 rokov, tak viem, kam sa
postaviť, kde je zaujímavé svetlo.
Ale na zachytenie dramatickej
situácie, na to si musím počkať,
pretože s džokejmi sa dohovoriť
nemôžem a s koňmi už vôbec
nie,“ povedal Roman Vondrouš.
Séria 12 fotografií, za ktorú získal
Wolrd Press Photo, vznikala po-
stupne, z kvalifikácií, ale potom aj
z hlavného preteku Velkej pardu-
bickej. Ide o najmenej päť dosti-
hových dní, z ktorých vyberal asi
z 18 záberov. (ado)

V Mirbachovom paláci vystavuje
tohtoročný víťaz World Press Photo 

Budúca garáž

pod námestím

je už na súde
STARÉ MESTO
Na krajskom súde sa začal pre-
jednávať spor okolo plánova-
nej výstavby podzemnej garáže
na Kollárovom námestí. Žalobu
na mesto Bratislava podal pro-
kurátor, pretože magistrát
nevyhovel jeho protestu voči
kladnému stanovisku k vybu-
dovaniu garáže. Prokurátor
žiada zrušenie stanoviska mesta
a vrátenie žiadosti invetsora na
opätovné posúdenie.
Stanovisko mesta je podľa proku-
rátora v rozpore s územným plá-
nom mesta, garáže by sa totiž sta-
vali tam, kde je zeleň. Podľa pro-
kurátora sa primátor stotožnil s
názorom, že podzemná garáž
môže byť pod terénom, ak parko-
vé úpravy zostanú zachované. 
Mesto Bratislava namieta, že
záväzné stanovisko samosprávy
mesta nie je rozhodnutím, ale ide
o podklad pre vydanie rozhodnu-
tia o umiestnení stavby. Zo záme-
ru investora podľa mesta nevy-
plýva, že sa zmení využitie úze-
mia na parkovania a že by sa mal
výrazne zmeniť charakter úze-
mia. Mesto sa bráni, že stavbu
neschvaľuje, len sa vyjadruje k
investičnému zámeru.
Na Kollárovom námestí plánuje
spoločnosť Parking House, a.s.,
postaviť podzemnú garáž pre
300 áut, na povrchu má byť ze-
leň. (brn)

Silvestrovský

beh štartuje na

Dolnozemskej
BRATISLAVA
V poradí už 25. Silvestrovský
beh cez bratislavské mosty sa
tento rok nepobeží cez Starý
most. Bežcom tak budú musieť
stačiť zvyšné štyri mosty - Prí-
stavný, Apollo, SNP a Lafran-
coni. Štart behu bude v utorok
31. decembra 2013 o 10.00 h
pred Ekonomickou univerzitou
na Dolnozemskej ceste.
Trasa behu povedie cez Prístav-
ný most do Ružinova, cez Most
Apollo do Petržalky, po petržal-
skom nábreží Dunaja, cez Most
SNP do Starého Mesta a späť do
Petržalky, po hrádzi a Most Laf-
ranconi do cieľa pri Botanickej
záhrade. Trať je dlhá vyše 10 ki-
lometrov. Viac na webstránke or-
ganizátora www.starz.sk (ado)

CHCEM VÁM POPRIAŤ

KRÁSNE SVIATKY, 
ZÁROVEŇ ÚPRIMNE

POĎAKOVAŤ

ZA KRÁSNU PODPORU

MGR. MILOŠ GLOZNEK

Najväčšia stavebná sporiteľňa
na Slovensku priniesla v tomto
roku viacero zaujímavých no-
viniek. O tom, aký to bol rok a
na čo by nemali stavební spo-
ritelia zabudnúť na jeho
konci, sa zhovárame s Adria-
nou Kučerovou, okresnou ria-
diteľkou Prvej stavebnej spo-
riteľne.

Rok 2013 sa chýli ku koncu.
Môžeme sa obzrieť späť,
akých bolo uplynulých 12 me-
siacov?
- Dosiahli sme, že podmienky
stavebného sporenia v PSS, a. s.,
sú ešte výhodnejšie ako vlani.
Rodičia teraz môžu uzatvoriť

zmluvu o stavebnom sporení pre
svoje dieťa do 3 mesiacov po
jeho narodení úplne zadarmo.
Úrokové sadzby niektorých úve-
rov sme znížili až o takmer celé

jedno percento. Náš úver do
40-tisíc eur bez založenia nehnu-
teľnosti je na slovenskom trhu
financovania bývania bezkonku-
renčný. A popri poistení života,
bytu alebo domu či zariadenia v
ňom sme začali sprostredková-
vať tiež pohrebné poistenie.

Každá banka hovorí o svojej
ponuke v superlatívoch. Mohli
by ste vysvetliť, v čom sú vaše
úvery na bývanie také jedineč-
né?
- Ak náš sporiaci klient požiada
do konca tohto roka o úver na
bývanie, vieme mu požičať až
40-tisíc eur bez toho, aby musel
v prospech banky zakladať

nehnuteľnosť. Inak povedané,
odpadá vypracovanie znalecké-
ho posudku, vybavovačky na
katastri či dodatočné poisťova-
nie bytu alebo rodinného domu.
Vďaka tomu klient ušetrí množ-
stvo času, nervov a, samozrej-
me, aj peňazí.

Poraďte – čo by mali urobiť
stavební sporitelia, aby mohli
mať bohaté Vianoce aj v
tomto roku?
- Predpokladom je uzatvoriť si
alebo mať uzatvorenú zmluvu o
stavebnom sporení. Druhým
krokom je nezabudnúť vložiť
prostriedky na účet stavebného
sporenia. Na získanie štátnej pré-

mie v maximálnej výške 66,39
eur ročne je potrebné, aby súčet
vkladov počas tohto roka dosia-
hol aspoň 577,30 eur. Odmenou
pre klienta bude bezkonkurenčné
zhodnotenie prostriedkov na účte
stavebného sporenia a priblíže-
nie sa k splneniu podmienok na
získanie stavebného úveru s níz-
kym a nemenným úrokom.

www.pss.sk

Viac informácií na adresách:

� Filiálka PSS, AUPARK, Ein-
steinova ulica - Allianz, tel.: 0918
679 417, 0918 636 584 �Ovsišt-
ské námestie 1, tel.: 0918 679 417

�Kutlíková ulica 17, Technopol,
tel.: 0915 813 003

Urobte si Vianoce v Prvej stavebnej sporiteľni

BRATISLAVA 5
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Táňa Rosová: Buď chceme parkovanie
regulovať, alebo budeme populisti
Mestská časť Staré Mesto v
uplynulých mesiacoch prijala
niekoľko rozhodnutí, ktoré sa
týkajú parkovania na verej-
ných komunikáciách. Ako sa
teda zmení parkovanie v Sta-
rom Meste v roku 2014, na to
sme sa spýtali starostky Starého
Mesta Tatiany ROSOVEJ
(SDKÚ-DS).
- V júni 2012 sme schválili zmeny
v parkovacej politike na území
Starého Mesta s cieľom zjednotiť
staromestský parkovací systém s
celomestským, ktorý pripravuje
magistrát. Cieľom našej parkova-
cej politiky je regulovať statickú
dopravu osvedčeným spôsobom,
a to finančne. Inými slovami, vy-
tvoriť systém spoplatneného par-
kovania pre návštevníkov Starého
Mesta. Na základe analýzy static-
kej dopravy sme dospeli k záveru,
že najväčší tlak na parkovanie v
Starom Meste nerobia návštevní-
ci zo zahraničia či Slovenska, ale
Bratislavčania, ktorí tu síce nebý-
vajú, ale pracujú tu a parkujú
počas pracovných hodín. Naším
cieľom teda bolo prinútiť týchto
ľudí, aby zvážili, či prídu do cen-
tra mesta autom, alebo zvolia iný
druh dopravy. Do toho vstúpili
ambície samosprávy hlavného
mesta riešiť spoplatnenie parko-
vania vlastnými silami. Dlho sme
s magistrátom rokovali, až sa na-
šiel kompromis a mesto zmenou
štatútu zverí mestským častiam
starostlivosť o spoplatnené parko-
vanie na mestských cestách 1. a 2.
triedy. Teraz máme na stole návrh
všeobecne záväzného nariadenia
mesta, ktorý je z nášho pohľadu
problematický, pretože sa doň ne-
podarilo zahrnúť nič z toho, čo
sme požadovali. Opäť sa hovorí o
maximálnych cenách, ktoré sú
ďaleko nižšie, ako v iných sloven-
ských mestách. Počíta sa s 50-per-
centnou zľavou pre všetkých Bra-
tislavčanov, čo by znamenalo, že
regulačná funkcia nariadenia sa
nenaplní. Staré Mesto preto také-
to mestské nariadenie nepodpori-
lo. Do riešenia problému nemôže
v takej miere zasahovať politika,
pretože takéto nariadenie nie je

možné pripravovať s tým, že sa
„chcem zapáčiť všetkým“. Buď
chceme parkovanie v meste regu-
lovať a zaviesť tu pravidlá, aké sú
v iných európskych metropolách,
alebo sa budeme správať ako po-
pulisti. Pokiaľ by bola pre náv-
števníkov z iných častí Bratislavy
50-percentná zľava, tak bude pre
nich výhodnejšie jazdiť do centra
autom, a nie MHD. Zo skúsenos-
tí v zóne BPS Park vieme, že ani
poplatok 90 centov na hodinu
nemá regulačný efekt. Ak to má
byť polovica z toho, tak to nič
nerieši. Na druhej strane by sme
boli veľmi radi, keby Bratislava
aspoň do konca volebného obdo-
bia takéto nariadenie mala, aby sa
otvoril priestor pre skutočné rieše-
nie problémov statickej dopravy v
novom volebnom období.
Staré Mesto je spomedzi mest-
ských častí najďalej v regulácii
parkovania. Nezávisle na prí-
prave mestskej legislatívy ste
avizovali zmeny v organizácii
parkovania na staromestských
uliciach. Čo sa teda zmení v
Starom Meste?
- Spoplatnenie parkovania v ďal-
ších častiach Starého Mesta do
konca volebného obdobia už ne-
vidíme ako reálne. Dopravná ko-
misia už schválila opatrenia, ktoré
pomôžu riešiť problémy nášho re-
zidentského parkovania, ktoré bo-
lo v Starom Meste zavedené v ro-
ku 2010. Najväčšie problémy má-
me v zónach, kde nie je žiadna re-
gulácia, kde nie sú vyznačené par-
kovacie miesta. Preto rozširujeme
rezidentský systém o ďalších viac
ako dvadsať ulíc a parkovacie
miesta pre rezidentov začneme
značiť hneď, ako nám to počasie
dovolí. Nebude to formou parko-
vacích boxov, pretože by to bolo
nákladné a vzhľadom na legis-
latívu bymuseli mať boxy predpí-
sanú dĺžku. Miesta budú vyhrade-
né na základe dopravného znače-
nia zákaz zastavenia s výnimkou
držiteľov rezidentských parkova-
cích kariet a pozdĺžnymi pásmi.
Ďalšou zmenou bude, že rezi-
dentské karty nahradia nálepky s
ochrannými prvkami, aby sme

minimalizovali falšovanie kariet.
Malo to byť zavedené už v no-
vembri, žiaľ, nepodarilo sa nám
vybrať dodávateľa nálepiek. Dve
súťaže sa skončili bez úspechu,
verím, že tretia bude úspešná.
Sprísňujeme aj pravidlá pre vydá-
vanie nálepiek - tou najdôležitej-
šou je, že pokiaľ rezident využíva
služobné vozidlo, bude musieť v
daňovom priznaní preukázať, že
ho využíva ako nefinančný bene-
fit. Cieľom je, aby na auto nebolo
vydávaných viac povolení. 
Prečo sa v rezidentských zó-
nach odkladá spoplatnenie par-
kovania pre návštevníkov? 
- Keďže nie je schválené všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta, ne-
máme právne nástroje na to, aby
sme tu mohli zaviesť pre návštev-
níkov krátkodobé spoplatnené
parkovanie. Práve preto ideme
vyhradzovať miesta pre reziden-
tov. Ak by sme mohli spoplatniť
návštevníkov, tá regulácia by na-
stala bez toho. Takto budeme mu-
sieť návštevníkov vytláčať nie
cenou, ale tým, že pre nich nebu-
de dostatok parkovacích miest. 
Tým však neriešite problém, že
pokiaľ cez deň nebudú na ulici
parkovať rezidenti, budú par-
kovacie miesta prázdne. 
- Pre rezidentov budú parkovacie
miesta časovo ohraničené. Na
každej ulici to bude riešené inak,
aby sme zohľadnili potreby rezi-
dentov aj návštevníkov. Sú ulice,
kde je dopyt rezidentov extrémny,
sú ulice, kde nie je z ich strany
taký záujem. Aj teraz sme na nie-
ktorých uliciach zaviedli v prípa-

de vyhradených parkovacích bo-
xov časové obmedzenie. Tou naj-
väčšou zmenou, ktorá má pomôcť
zlepšiť parkovanie pre rezidentov,
je zrušenie vyhradených parkova-
cích miest pre firmy. Tým sa na
uliciach, kde sú najväčšie problé-
my, zvýši pre rezidentov počet
miest. Firemní abonenti si budú
môcť kúpiť celoročnú parkovaciu
kartu bez nároku na vyhradené
parkovacie miesto. Zaparkovať
budú môcť aj na rezidentských
miestach, ale len vtedy, ak nájdu
voľné parkovacie miesto. 
Vyhradené parkovanie pre
firmy ste predsa zaviedli vy,
predtým bolo toto zvýhodnenie
firemných abonentov zrušené. 
- Pôvodný zámer bol, že sa fir-
mám nebudú dávať vyhradené
parkovacie miesta, v rozpočte
mestskej časti to však bol taký
veľký výpadok v príjmoch, že
sme to museli obnoviť. Teraz to
rušíme a tí firemní abonenti, ktorí
budú chcieť parkovať, budú platiť
celoročný poplatok 1000 eur.
Verím, že tým vykompenzujeme
výpadok v príjmoch a budú spo-
kojnejší abonenti aj rezidenti.
Toto sú zmeny v parkovaní na sta-
romestských uliciach, kde nie je
nájomná zmluva s BPS Park, a.s.
Práve tzv. Čiernikova zmluva s
BPS Park bude mestskú časť
zväzovať až do polovice roku
2026. Pred voľbami ste sľubo-
vali, že zmluvu zrušíte, váš
predchodca napadol platnosť
zmluvy na súde, vy ste žalobu
stiahli a s BPS Park ste sa do-
hodli na spolupráci. Prečo? 

- Narazili sme na také právne
okolnosti, pre ktoré bolo pre
mestskú časť výhodnejšie stiah-
nuť žalobu. S BPS Park sme sa
súdili, zmluvu sme považovali
dlhodobo za neplatnú, medziča-
som však vznikli ďalšie súdne
spory, keď BPS Park zažalovala
mestskú časť. Naše právne analý-
zy a náklad na vedenie súdnych
sporov, ktoré dosiahli 70-tisíc eur,
nás priviedli k zmene postoja.
Šance na úspech boli 50:50, BPS
zmenila právnu argumentáciu a
na radu našich právnych zástup-
cov sme pristúpili na dohodu o
urovnaní. Ak by sme v súdnych
sporoch pokračovali, naše nákla-
dy by ďalej stúpali. Afakt, že sme
po dobu sporu neinkasovali
nájomné za užívanie parkovacích
miest, spôsobil, že ročne sme pri-
chádzali o 250 až 280 tisíc eur.
Nechceli sme sa však s BPS Park
dohodnúť tak, že zabudnime, čo
bolo, podmienili sme to zmenou
nedostatkov v zmluve, ktoré
vyvolávali pochybnosti o plat-
nosti zmluvy. Vychádzali sme z
rozhodnutia protimonopolného
úradu, že náklady nie sú úmerné
dĺžke zmluvy. Preto sme sa
dohodli, že BPS Park investuje
do systému parkovania, aby sme
ho zjednotili s tým, ktorý platí vo
zvyšnej časti Starého Mesta a bu-
de platiť v celej Bratislave. Ide o
investície do nákupu a prevádzky
parkovacích automatov, zvýšenie
kontroly parkovania a dopravné-
ho značenia. To všetko sa BPS
Park zaviazala zaplatiť. Podarilo
sa tým odstrániť disproporciu ná-
jomnej zmluvy, že nájomca nein-
vestoval, ale mal iba príjmy.
Okrem toho sa BPS Park zavia-
zala k postupnému odstraňovaniu
dopravných zábran - tzv. stĺpikov.
Súčasťou dohody bola aj spätná
úhrada príjmov za prenájom par-
kovacích miest. Kľúčovú úlohu
pri rozhodnutí stiahnuť žalobu
proti BPS Park teda zohrala
finančná stránka a dohoda o zjed-
notení systémov parkovania.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete

na www.banoviny.sk
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Šatanov návrat naštartoval Slovan
k lepším výkonom aj zisku bodov

Basketbalisti

Interu zvýšili

ligový náskok
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava zvýšili náskok na
čele slovenskej extraligy na dva
body. Ich najväčší rivali z Nitry
totiž v posledných dvoch kolách
vyšli naprázdno, keď doma
prehrali s Prievidzou (69:70) a
neuspeli ani vo Svite (66:84).
Bratislavčania zo 16 zápasov
prehrali trikrát, kým Nitrania
už päťkrát.
O náskoku Interu rozhodla najmä
domáca bilancia - Bratislavčania
doma totiž v tejto sezóne ešte
neprehrali, kým Nitrania na do-
mácej palubovke prehrali dvakrát
(raz práve s Interom). Bratislavča-
nia prehrali po jednom zápase vo
Svite, v Handlovej a Komárne.
V sobotu videli bratislavskí divá-
ci najlepších hráčov slovenskej
extraligy v zápase hviezd Západ
proti Východu. Západ porazil
Východ 143:129. V desiatke hrá-
čov Západu sa predstavili štyria
interisti - Martin Bílik, Michal
Baťka, Justin Graham a Ondřej
Starosta. Asistentom trénera bol
Oleg Meleščenko.
Bratislavskí basketbalisti odohra-
jú najbližšie štyri kolá na domácej
palubovke - 18. decembra 2013
proti BK Levice, 21. decembra
proti ŠKP Banská Bystrica, 28.
decembra  proti BK Iskra Svit a 4.
januára 2014 proti MBK Rieker
Com-therm Komárno. (bki)

BRATISLAVA
Návratom Miroslava Šatana do
Slovana Bratislava sa zlepšila
hra bratislavského tímu a prišli
aj dôležité víťazstvá a zisk cen-
ných bodov. Z dvanástich bo-
dov v domácej sérii získali slo-
vanisti osem a odpútali sa zo
dna tabuľky Západnej konfe-
rencie KHL.
Najskôr Slovan na domácom
ľade ešte bez Šatana porazil Se-
verstaľ Čerepovec 3:2, proti
hviezdnemu SKA Petrohrad
uhrali belasí cennú remízu a o
víťazstve hostí 3:2 sa rozhodlo až
v samostatných nájazdoch.

Potom prišiel vynikajúci zápas
proti Lokomotivu Jaroslavľ, kde
za stavu 0:2 zavelil k obratu
dvoma gólmi práve Miroslav Ša-
tan, aby domáci tím zdolal kon-
kurenta zo Západnej konferencie
5:3. Na záver domácej série Slo-
van napriek vysokej aktivite
nedokázal zdolať Atlant Mytišči v
riadnom hracom čase, naopak,
opäť po samostatných nájazdoch
prehral 1:2.
Okrem zisku cenných bodov sa v
domácej sérii zo streleckého
spánku prebudil Libor Hudáček a
sformoval sa efektívny tretí útok
Hudáček - Šatan - Šťastný.  V

posledných troch domácich zápa-
soch strelil tento útok polovicu z
ôsmich gólov.
Z krátkeho výjazdu do Moskvy a
Prahy sa bratislavskí chalani vrá-
tili s dvoma rozdielnymi výsled-
kami. Kým favorizovaný CSKA
Moskva zdolali po kanonáde v
druhej tretine a vynikajúcom vý-
kone brankára Jaroslava Janusa
5:4, z českej metropoly odchá-
dzali po zápase s Levom Praha s
debaklom 0:7.
Najbližšie hrá HC Slovan Brati-
slava opäť doma - v piatok 27. de-
cembra 2013 o 19.30 h privíta
Neftechimik Nižnekamsk. (ado)

Volley Team

Bratislava

skrachoval
BRATISLAVA
Vlaňajší majster Slovenska a
víťaz Slovenského pohára vo
volejbale mužov - Volley team
Bratislava - skrachoval. V stre-
du 11. decembra 2013 sa odhlá-
sil zo všetkých volejbalových
súťaží a ukončil svoju činnosť.
Dôvodom krachu volejbalového
klubu bol nedostatok peňazí.
Finančné problémy mal už v
minulej sezóne a situácia sa
nezlepšila ani v tejto. Postupne z
tímu odchádzali hráči, Naposledy
nastúpil Volley Team len s ôsmi-
mi hráčmi v slovenskom derby v
rámci Stredoeurópskej ligy proti
Humennému. Volley Team mal
minulý štvrtok nastúpiť na palu-
bovke estónskeho Pärnu VK v
prvom zápase 16-finále Challen-
ge Cupu, ale na zápas už neodces-
toval. Za to hrozila klubu mastná
pokuta, po vyhlásení bankrotu  ju
bude musieť zaplatiť Slovenská
volejbalová federácia.
Po odstúpení Volley Teamu Brati-
slava sa počet účastníkov sloven-
skej extraligy a Slovenského
pohára znížili z desiatich na
deväť. Bratislava tak stratila jedi-
ného zástupcu v najvyššej volej-
balovej súťaži mužov. VKP Brati-
slava sa totiž pred rokom spojila
so Spartakom Myjava a v sloven-
skej extralige už druhú sezónu hrá
pod názvom VKP Spartak Myja-
va. (vtb)
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KAPRUN

Podobne ako v živote, aj v sa-
mospráve sú dni svetlejšie a náj-
du sa aj tie zamračené. Som rád,
že rozpočet na rok 2014 sa nám
podarilo schváliť tak, aby obyva-
telia ťažký život samosprávy
nepocítili v tom svojom každo-
dennom.
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým Petržalčanom, ktorí pri-
ložili ruku k dielu, či už aktívnym
prístupom, ale aj hlasovaním v
participatívnom rozpočte a an-
ketách, upozorňovaním na nedos-
tatky, ale aj sponzorskými darmi
ako v prípade vybudovania parčí-
ka na Hrobákovej. Ďakujeme aj

za povzbudivé listy a slová uzna-
nia, ktoré nám vždy dodajú silu
na ceste za spoločnými cieľmi.
V roku 2013 sa nám podarilo zre-
konštruovať terasy, prístupové
schodiská, školy a škôlky sa doč-
kali ďalších nevyhnutných opráv
v celkovom objeme 590 tisíc eur.

Veľký dôraz kladieme na čistotu.
Po Petržalke sme už rozmiestnili
600 košov, komunikujeme so
správcami a vlastníkmi pozem-
kov, upozorňujeme psíčkarov na
ich povinnosti, staráme sa o
zeleň, veď na konci jesene sme
vysadili 150 nových stromov.
V oblasti kultúry pribudli nové
podujatia a vrátili sme sem aj
divadlo. Predstavenia Štúra a
Malachovského boli doteraz všet-
ky vypredané. V oblasti športu
sme dali Petržalčanom do užíva-
nia 5 opravených športovísk, naše
dve školy sa stali nositeľmi titulov
Najlepšia MŠ a Najlepšia ZŠ na

Slovensku, udeľované každoročne
SOV. V budúcom roku začneme
stavať prvú verejnú plaváreň v
Petržalke.
Veľké očakávania máme aj v pre-
mene budovy bývalého LUDUSU
i neslávneho Modrého domu a
verím, že sa tieto očakávania
podarí aj naplniť. V oblasti škol-
stva sa nám v novom školskom
roku podarilo spustiť projekt pre
žiakov základných škôl s názvom
Petržalská super škola, na ktorej
žiaci spoznávajú vedu prostred-
níctvom svetových vedeckých
odborníkov SAV. 
Výraznú mieru pozornosti venuje-

me našim seniorom, pre ktorých
organizujeme v priebehu celého
roka množstvo aktivít. Pre sociál-
ne odkázaných spoluobyvateľov
prevádzkujeme od roku 2011
Sociálnu výdajňu, zrekonštruova-
li a zmodernizovali sme priestory
štyroch zo šiestich denných cen-
tier. 
Vážení Bratislavčania, dovoľte mi
zaželať vám príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov v
kruhu vašich najbližších a do
nového roka veľa úspechov v
osobnom i pracovnom živote.

Vladimír BAJAN,
starosta Petržalky

Čo sa podarilo v tomto roku a čo čaká Petržalku v roku 2014
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STARÉ MESTO
Seniorcentrum Staré Mesto na
Podjavorinskej ulici dostane
ako prvý domov dôchodcov na
Slovensku pokutu. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
v ňom totiž pri kontrole v
októbri a novembri zistilo 24
nedostatkov. Ministerstvo podá
podnet na prokuratúru a Úrad
pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
Ministerstvo preverilo poskytova-
nie sociálnej služby z hľadiska
dodržiavania základných ľud-
ských práv a slobôd a uzatvárania
zmlúv. Podľa Richtera sa v Seni-
orcentre našli porušenia v rozpore
nielen so zákonom o sociálnych
službách, ale aj s ústavou. Za
porušenie povinností uloží minis-
terstvo práce Seniorcentru poku-

tu. Jej výška je však nízka, zapla-
tia od 200 do 2000 eur.
„U jedného klienta sme v zázna-
moch napríklad našli, že dostal
tri alebo štyri deci tekutín denne.
To signalizuje, že zrejme nebol
dodržaný pitný režim,“ povedala
riaditeľka odboru dohľadu nad
poskytovaním sociálnych slu-
žieb Mária Košútová. Dodala
však, že metódami dohľadu nie
je možné zistiť, či v čase, keď
prichádzali sťažnosti, nebol
dodržiavaný pitný režim alebo
plienkovanie. Pri kontrole vy-
chádzali z písomnej dokumentá-
cie Seniorcentra.
„Nedostatky kontroly sa týkali
najmä domového poriadku a jeho
nesúladu s právnymi predpismi,“
uviedla hovorkyňa Starého Mesta
Alexandra Obuchová. Dodala, že

podľa výsledkov dohľadu v
oblasti dodržiavania pitného reži-
mu, plienkovania a ošetrovateľ-
skej starostlivosti nebol zistený
rozpor so zákonom o sociálnych
službách. „Napríklad v domovom
poriadku sa v časti Osobná hygie-
na uvádza: Prijímatelia sociálnej
služby sú povinní v rámci svojich
možností a schopností dodržiavať
osobnú hygienu..., čo je podľa zá-
verov kontroly v rozpore s ústa-
vou,“ uviedla. 
Ministerstvo už pripravuje poda-
nia na prokuratúru aj Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou. Súčasná riaditeľka Se-
niorcentra Viera Jašková vo funk-
cii končí 4. januára 2014 a staro-
mestská samospráva v súčasnosti
vyberá na pozíciu riaditeľa nieko-
ho z jeho zamestnancov. (mch)

V staromestskom Seniorcentre
zanedbali klientov, dostanú pokutu

Bratislavský

vianočný beh

už po tretíkrát
KARLOVA VES
V lodenici v Karlovej Vsi
odštartujú už tretí ročník Bra-
tislavského vianočného behu.
Bežať sa bude na Štedrý deň,
štart je naplánovaný o 10.00 h.
Na desaťkilometrovej trati
budú súťažiť dve kategórie -
muži bez rozdielu veku a ženy
bez rozdielu veku. Štartovné
na mieste stojí 10 eur.
Štart a zároveň aj cieľ je vo Vo-
dáckom klube Tatran Karlova
Ves. Tu budú k dispozícii aj šatne
a sociálne zariadenie. Trasa behu
je naplánovaná po lesnom i asfal-
tovom povrchu: Karloveské ra-
meno - Staré grunty - Nad vino-
hradmi - Sitina a späť. Cestná
premávka počas behu odklonená
nebude. (mch)

Turisti separujú

na promenáde

plasty aj kov
STARÉ MESTO
Na promenáde na Hviezdosla-
vovom námestí už šesť mesia-
cov návštevníci mesta separujú
plasty  a kov. V júni tu mestská
časť Staré Mesto s podporou
Nadácie Pontis umiestnila šesť
smetných košov s možnosťou
separácie odpadu. Pouličný
spôsob triedenia odpadu sa
podľa samosprávy osvedčil.
„Hoci chvíľu trvalo, kým si na
ne obyvatelia a návštevníci Bra-
tislavy zvykli, v súčasnosti sepa-
ráciu PET-odpadu vo veľkej
miere využívajú,“ uviedla ho-
vorkyňa Starého Mesta Ale-
xandra Obuchová.
Koše sú určené na separovanie
plastového a kovového odpadu
od ostatného odpadu. (mch)
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skej starostlivosti nebol zistený
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poriadku sa v časti Osobná hygie-
na uvádza: Prijímatelia sociálnej
služby sú povinní v rámci svojich
možností a schopností dodržiavať
osobnú hygienu..., čo je podľa zá-
verov kontroly v rozpore s ústa-
vou,“ uviedla. 
Ministerstvo už pripravuje poda-
nia na prokuratúru aj Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou. Súčasná riaditeľka Se-
niorcentra Viera Jašková vo funk-
cii končí 4. januára 2014 a staro-
mestská samospráva v súčasnosti
vyberá na pozíciu riaditeľa nieko-
ho z jeho zamestnancov. (mch)

V staromestskom Seniorcentre
zanedbali klientov, dostanú pokutu

Bratislavský

vianočný beh

už po tretíkrát
KARLOVA VES
V lodenici v Karlovej Vsi
odštartujú už tretí ročník Bra-
tislavského vianočného behu.
Bežať sa bude na Štedrý deň,
štart je naplánovaný o 10.00 h.
Na desaťkilometrovej trati
budú súťažiť dve kategórie -
muži bez rozdielu veku a ženy
bez rozdielu veku. Štartovné
na mieste stojí 10 eur.
Štart a zároveň aj cieľ je vo Vo-
dáckom klube Tatran Karlova
Ves. Tu budú k dispozícii aj šatne
a sociálne zariadenie. Trasa behu
je naplánovaná po lesnom i asfal-
tovom povrchu: Karloveské ra-
meno - Staré grunty - Nad vino-
hradmi - Sitina a späť. Cestná
premávka počas behu odklonená
nebude. (mch)

Turisti separujú

na promenáde

plasty aj kov
STARÉ MESTO
Na promenáde na Hviezdosla-
vovom námestí už šesť mesia-
cov návštevníci mesta separujú
plasty  a kov. V júni tu mestská
časť Staré Mesto s podporou
Nadácie Pontis umiestnila šesť
smetných košov s možnosťou
separácie odpadu. Pouličný
spôsob triedenia odpadu sa
podľa samosprávy osvedčil.
„Hoci chvíľu trvalo, kým si na
ne obyvatelia a návštevníci Bra-
tislavy zvykli, v súčasnosti sepa-
ráciu PET-odpadu vo veľkej
miere využívajú,“ uviedla ho-
vorkyňa Starého Mesta Ale-
xandra Obuchová.
Koše sú určené na separovanie
plastového a kovového odpadu
od ostatného odpadu. (mch)
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15 rokov fanúškujeme za Bratislavu

STARÉ MESTO
Seniorcentrum Staré Mesto na
Podjavorinskej ulici dostane
ako prvý domov dôchodcov na
Slovensku pokutu. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
v ňom totiž pri kontrole v
októbri a novembri zistilo 24
nedostatkov. Ministerstvo podá
podnet na prokuratúru a Úrad
pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
Ministerstvo preverilo poskytova-
nie sociálnej služby z hľadiska
dodržiavania základných ľud-
ských práv a slobôd a uzatvárania
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orcentre našli porušenia v rozpore
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tu. Jej výška je však nízka, zapla-
tia od 200 do 2000 eur.
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žieb Mária Košútová. Dodala
však, že metódami dohľadu nie
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Staromešťania, ktorí majú
dôchodok do 340 eur, jedno-
tlivci v kríze alebo rodiny v
hmotnej núdzi, si najnovšie
môžu v Starom Meste zadar-
mo nakúpiť základné potravi-
ny či hygienické potreby.
Mestská časť v piatok 13.
decembra otvorila sociálnu
Staromestskú výdajňu. 
Slávnostného otvorenia sa zúčast-
nilo asi 30 sociálne slabých, dve
rodiny s malým dieťaťom a tiež
Staromešťanka, ktorá sa náhle
ocitla na ulici. „Aj so synom sme
tri dni na ulici. Výdajňa potravín
má pre nás veľký význam,“ pove-
dala po tom, ako si odniesla
nákup s cestovinami, jogurtmi,
zeleninou a ovocím.   
Do výdajne obchodné reťazce
dodávajú tovar a tí, ktorí to naj-
viac potrebujú, si ho môžu
okamžite prevziať. Jedinou pod-
mienkou je registrácia záujem-
cov, ktorí dostanú „kredit“.
Klienti zaplatia iba administra-
tívny poplatok za čipovú kartu
vo výške 5 eur, ktorú im po pred-
ložení potrebných dokumentov
vydá oddelenie sociálnych vecí.
Na karte majú mesačný počet
bodov v závislosti od výšky prí-
jmu. Maximálny počet je 30
bodov na jeden mesiac, denne
môžu minúť najviac 8 bodov.

Výdajňa sa nachádza na Mede-
nej ulici 2, v budove Miestneho
úradu Bratislava - Staré Mesto.
Zariadenie je v súčasnosti otvo-
rené od pondelka do stredy od
10.00 do 13.00 h. V ponuke je
zatiaľ pečivo, mliečne výrobky,
zelenina, mäsové výrobky, slad-
kosti, hygienické potreby či iné
potraviny. Mlieko má napríklad
hodnotu 0,5 bodu, jogurt 0,2
bodu, maslo 1,5 bodu atď. Sorti-
ment sa bude postupne rozširo-
vať - pribudnú hračky či textil.

„Veľmi ma teší, že sa nám v
tomto predvianočnom období
podarilo otvoriť Staromestskú
výdajňu. Verím, že aj vďaka nej
budú mať mnohí Staromešťa-
nia bohatšie a krajšie Vianoce a
taktiež im táto možnosť uľahčí
každodenný život,“ povedala
starostka Starého Mesta Táňa
Rosová. Ako dodala, núdza ne-
berie ohľad na adresu bydliska,
a tak sú nízkymi príjmami
ohrození aj Staromešťania, ho-
ci životná úroveň v Starom

Meste je vysoká. Daňou za to
sú však aj vysoké životné ná-
klady.
Projekt sociálnej výdajne vzni-
kol s podporou obchodných sietí

Moja Samoška a Terno. Potravi-
ny, ktoré si sociálne slabí
nevyzdvihnú, poputujú bezdo-
movcom. (oba)

FOTO – RASŤO MIŠÍK

Staré Mesto otvorilo sociálnu výdajňu
Tovar zadarmo pomôže seniorom aj rodinám v núdzi

Takmer 20 rokov trval boj za zachova-
nie zelenej plochy na Belopotockého
ulici. Okolo kauzy bolo začatých sedem
súdnych konaní a podané boli aj trest-
né oznámenia. Zasahovala tu aj polícia,
keď pilčíci s motorovými pílami v roku
2008 začali výrub. 
Minulý týždeň nastal v kauze pozitívny
zvrat, miestni poslanci v Dúbravke schvá-
lili výmenu pozemkov pre investora.
Úspešnej zámene tak už nič nestojí v
ceste a schváliť ju môžu aj mestskí
poslanci.
Zelená plocha v blízkosti Slovenského
rozhlasu by tak nemala byť zastavaná, ale
mala by slúžiť pre Staromešťanov a Bra-
tislavčanov ako park.
Zámena sa podarila aj vďaka neustálemu
tlaku mestskej časti Bratislava - Staré

Mesto, ktorá s investorom začala rokova-
nia o možnej výmene pred vyše rokom.  
„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
dlhodobo hájili záujmy občanov a veno-
vali svoj čas a energiu boju za záchranu
zelene v Starom Meste. Teraz sa s nádejou
obraciame na poslancov mestského zastu-
piteľstva, aby čo najskôr schválili zámenu
pozemkov, a dúfame, že zámer revitalizá-
cie tohto územia bude zohľadnený v roz-
počte,“ uviedla starostka mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Táňa Rosová.
Hoci investor už mal vydané tri územné
rozhodnutia na výstavbu a dokonca aj sta-
vebné povolenie na tomto území, súd
postupne zrušil všetky štyri a dal za prav-
du obyvateľom. Pozemok je dnes v územ-
nom pláne vedený ako zeleň. (dot)

FOTO – STARÉ MESTO

Park na Belopotockého ulici sa bude zamieňať

Seniori, sociálne slabí, rodiny s malými deťmi!
Príďte si po vianočný potravinový balíček
ZADARMO na Štedrý deň! Starostka Starého
Mesta Táňa Rosová vás čaká v Staromestskej
sociálnej výdajni na Medenej 2 dňa 24. decembra
2013 od 13.30 hod.

Staromešťania, ktorí majú dôchodok do 340 eur, môžu vo výdajni
nakupovať zadarmo, stačí sa len zaregistrovať a zaplatiť jednora-
zový poplatok za vydanie karty.

Výdajňu otvorila starostka mestskej časti Staré Mesto Táňa Roso-
vá. Má slúžiť tým Staromešťanom, ktorí majú najnižšie dôchodky
alebo sú v núdzi.


