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Primátor sľubuje, že sľub dodrží

Chodník zo zastávky Jungmannova stále čaká na osvetlenie. Foto: Juraj Mladý

Po Jesenského 

a Mostovej idú

opäť električky
STARÉ MESTO
Dobrá správa pre Bratislavča-
nov - od 13. októbra 2016 je
obnovená premávka električiek
po Mostovej a po Jesenského
ulici. Dlhá výluka súvisela s rôz-
nymi akciami a podujatiami
v rámci predsedníctva Sloven-
ska v Rade EÚ v Redute.
Električky po Mostovej a po
Jesenského nepremávali od konca
prázdnin, od 22. augusta, predtým
nešli od 25. júna do 27. júla. Ešte
na jar pritom hrozilo, že električ-
ky sa na uvedené ulice nedostanú
takmer počas celého predsedníct-
va, spomínalo sa dokonca obdo-
bie piatich mesiacov...
� Linka č. 4 v smere do Dúbrav-
ky pôjde zo Špitálskej cez Jesen-
ského, Mostovú, Nám. Ľudovíta
Štúra a cez Rázusovo nábrežie.
� Linka č. 6 pôjde cez Karloves-
kú, Botanickú, Nábr. arm. generá-
la L. Svobodu, Rázusovo nábr.,
Vajanského nábr., Šafárikovo
nám., Štúrovu, Jesenského, Mos-
tovú, Nám. Ľ. Štúra, Rázusovo
nábr., Nábr. arm. generála L. Svo-
bodu, Botanickú, Karloveskú
späť do Karlovej Vsi.
�Linka č. 8 pôjde cez Záhradníc-
kú, Miletičovu, Krížnu, Vazovo-
vu, Blumentál, Obchodnú, Nám.
SNP, Jesenského, Mostovú, Nám.
Ľ. Štúra, Vajanského nábr., Šafári-
kovo nám., Štúrovu, Nám. SNP,
Obchodnú, Radlinského, Blu-
mentál, Vazovovu, Krížnu, Mile-
tičovu, Záhradnícku, Ružinovskú
späť do Ružinova. (mm)

V Bratislave by

mohli vyrásť

dve nemocnice
BRATISLAVA
Ministerstvo zdravotníctva ne-
dávno informovalo, že Univer-
zitnú nemocnicu už neplánuje
postaviť na Patrónke. Pred pár
dňami sa objavili ďalšie dve
správy týkajúce sa nových bra-
tislavských nemocníc.
Podľa ministra zdravotníctva
nová nemocnica, ktorú postaví
štát, by mala vyrásť na západ-
nej alebo na východnej strane
hlavného mesta a na rozdiel od
Patrónky by mala byť dostup-
nejšia z diaľnice, ale aj z oblas-
tí mimo Bratislavy – najmä z
juhozápadného a zo západného
Slovenska. Kedy sa bude ne-
mocnica stavať, na akom mies-
te a najmä za koľko, by mal
rezort oznámiť do polovice no-
vembra. Najreálnejšími loka-
litami sú Rázsochy, kde sa už v
minulosti začalo s výstavbou
nemocnice a kde už stojí skelet
budov, ale problémom by
mohli byť pozemky, a Ružinov,
kde prichádza do úvahy dostav-
ba súčasnej nemocnice a opra-
va pôvodnej budovy. Isté je len
to, že pôvodný termín - rok
2017 - sa už určite nestihne!
Novú nemocnicu chce stavať aj
súkromný investor - finančná
skupina Penta. Vyrásť by moh-
la v lokalite Bory, hneď vedľa
nákupného centra. Podľa infor-
mácií finančnej skupiny je však
projekt len v štádiu prípravy,
a preto nechce o detailoch
hovoriť. (mm)
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PETRŽALKA
Nová električková trať cez
Starý most do Petržalky stále
priťahuje problémy. Po let-
ných poškodeniach koľajníc
prišlo pred niekoľkými týžd-
ňami aj k zlyhaniu vodiča,
ktorý zle nastavil výhybku a
spôsobil vykoľajenie súpravy.
Petržalčania bývajúci v blíz-
kosti trate však upozorňujú
aj na ďalšie problémy, na-
príklad na chýbajúce osvetle-
nie na chodníku od konečnej
električky.
„Keď sa otvárala trať, bola
veľká sláva a primátor nám
sľuboval, že čoskoro pribudne
aj osvetlenie od konečnej sme-
rom ku Chorvátskemu ramenu.
V lete lampy veľmi nechýbali,
dlho bolo svetlo a prechádzky

pod hviezdami či mesiacom
boli dokonca romantické. Pre-
šiel však pomaly polrok, o pár
týždňov je tu zima a tma je
čoraz skôr. Na sľúbené osvetle-
nie pritom stále iba čakáme
a najmä ženy majú večer okolo
siedmej-ôsmej z chodenia po
neosvetlenom  chodníku čoraz
horší pocit. Najhoršie to býva,
keď prší, vtedy je viditeľnosť
najnižšia,“ napísal čitateľ Peter
Kalný. 
Magistrát o probléme s osvetle-
ním na chodníku z konečnej
zastávky na Jungmannovej
ulici vie, tvrdí jeho hovorkyňa
Ivana Skokanová:. „O jeho
inštalácii už rokujeme s naším
dodávateľom. V týchto dňoch
však vymieňame viaceré stĺpy
verejného osvetlenia, ktoré sú

v zlom stave, čo bol dôvod,
prečo zatiaľ nebolo osvetlenie
v priestore chodníka pri koneč-
nej električke v Petržalke vybu-
dované.“
Podľa Ivany Skokanovej, ma-
gistrát musel v týchto dňoch
uprednostniť miesta v hlavnom
meste, kde hrozilo väčšie riziko
úrazu. „Najskôr potrebujeme
vymeniť stĺpy verejného osvet-
lenia, ktoré sú v havarijnom
stave a ohrozujú bezpečnosť
ľudí, musím však pripomenúť
aj to, že sme limitovaní rozpoč-
tom.“
Čo sa však týka primátorovho
sľubu, ten vraj stále platí:
„Záväzok vybudovať osvetle-
nie pri tomto chodníku v Petr-
žalke sa nemení a zostáva,“
dodáva Ivana Skokanová. (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento

rok opraví 

50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta
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Rača sa obráti

na generálnu

prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

Dúbravka 

si naplánovala 

promenádu
DÚBRAVKA
Zničené lavičky, rozbité hra-
cie a oddychové prvky, pust-
núce plastiky od čias výstav-
by sídliska. Tak dnes vyzerá
najdlhšia dúbravská pešia
zóna, ktorá vedie od AB Res-
taurant na Ulici M. Sch.
Trnavského smerom dole k
Domu služieb.
Roky bola zanedbávaná a ne-
upravovaná, autá tu  často igno-
rujú zákazy a prechádzajú po
chodníkoch i po tráve. To všet-
ko sa rozhodlo zmeniť vedenie
mestskej časti. Plánuje ulicu
obnoviť a vytvoriť oddychovú
zážitkovú promenádu Dúbravky.
„Vítané sú podnety obyvateľov,

pripomienky, kreatívne návrhy,
zapojiť sa môžu všetci Dúbrav-
čania aj neziskovky,“ pozýva
starosta Martin Zaťovič. Súčas-
ťou pešej zóny bude aj nový
vizuálny štýl mestskej časti,
ktorý Dúbravku predstavuje ako
čerešničku Bratislavy. (lm)

STARÉ MESTO
Ešte začiatkom leta vznikol na
staromestskej Satinského ulici,
ktorá spája Cintorínsku s
Dunajskou, drôtený plot s uza-
mykateľnou bránkou. Obyva-
telia bytovky tým dokončili svoj
boj s ostatnými Bratislavčanmi,
ktorí si ulicou skracovali cestu.
Cestu najskôr zatarasili smetiak-
mi, neskôr dopravnými kužeľmi,
nakoniec prišiel na rad plot s
bránkou. „Keď sme tu kupovali
byty, nevedeli sme, že ulica bude
priechodná. Teraz tu máme veľa
ľudí, navyše si musíme dávať
pozor, keď autami vychádzame z
garáže,“ tvrdili obyvatelia domu.
Bezprostredne po osadení plota
sa magistrát aj mestská časť vyja-
drili, že situáciu preskúmajú a
následne ju budú riešiť. Po šty-
roch mesiacoch Bratislavské no-
viny zisťovali, ako vyzerá aktuál-
ny stav. Už na prvý pohľad je
však všetko po starom, plot stojí a
chodci sa na ulicu nedostanú. 
Čo sa týka mestskej časti Staré
Mesto, reagovala hovorkyňa
Nora Gubková: „Tunajší úrad
nevydal vo veci plota naprieč
Satinského ulicou nijaké stavebné
povolenie ani oznámenie k ohlá-
seniu drobnej stavby. Úrad vyzval
stavebníkov plota, aby predložili
doklady o tom, že predložený
návrh drobnej stavby rozdeľujú-
cej ulicu je v súlade s regulatívmi
záväznej územnoplánovacej do-

kumentácie Územného plánu zó-
ny Dunajská. Vlastníkmi po-
zemku pod časťou „možnej“
verejnej komunikácie Satinského
ulice sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov polyfunkčnej
budovy na Dunajskej 15, rovnako
aj stavby komunikácie, vjazdu do
garáže budovy na tomto pozem-
ku. Stavba bola povolená v roku
1998 a v tom čase stavebník
musel preukázať právo k pozem-
ku, ktoré ho oprávnilo zhotoviť
stavbu.“
Stanovisko magistrátu poskytla
Ivana Skokanová: „Ide o účelovú
komunikáciu (nezaradenú), ktorú 
vybudoval investor priľahlej
nehnuteľnosti. Magistrát uvedenú

komunikáciu nespravuje a nevy-
konáva na nej ani žiadnu údržbu,
keďže nie je v našom majetku.
Pravdepodobne sa o ňu stará
správca priľahlej nehnuteľnosti -
prípadne investor stavby. Na to,
aby sme mohli  ulicu prevziať do
správy, je potrebné, aby o to sta-
vebník požiadal. Zatiaľ sa tak
nestalo - na magistráte v súčas-
nosti nie je evidovaná žiadna žia-
dosť investora o bezodplatné odo-
vzdanie novovybudovanej komu-
nikácie medzi Cintorínskou a Du-
najskou ulicou do majetku hlav-
ného mesta SR Bratislavy, bez
toho ju mesto do správy prevziať
nemôže.“ (db)

Foto: Juraj Mladý

Satinského ulica je uzavretá, mesto
ani mestská časť ju riešiť nemôžu

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

#LEPŠIAŠTVRŤ
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V ružinovskom Dome kultúry
na Ružinovskej ulici k zrekon-
štruovanému foyer pribudla aj
nová reštaurácia. Nachádza sa
hneď po pravej strane vchodu a
volá sa Café & Restaurant
JEDNA BÁSEŇ. Nejde len o
slovnú hračku s poukazom na
to, že tu varia jedna báseň, ale
každé jedlo v jedálnom lístku
má venované aj svoju básničku.
Jedna báseň nahradila pizzeriu,
ktorá tu bola niekoľko rokov.
Interiér prešiel zásadnou rekon-
štrukciou. Dominuje mu masívne
drevo a kombinácia dreva s čier-
nou farbou na stenách. V letných
dňoch bola k dispozícii letná tera-
sa, niekoľko stolov sa zmestilo aj
do foyer domu kultúry.
Jednu báseň sme navštívili dva-
krát a o zákazníkov veru nemá
núdzu. Na nedeľný obed sem
chodia ľudia z okolia, zastavia sa
aj návštevníci kulturáku. Ocenili
sme originálny jedálny lístok - ku
každému je pripojená jednoduchá
rýmovačka, nie je to síce žiadna
poézia, ale poteší. Pri niektorých
jedlách majú zákazníci priestor na
vlastnú tvorbu.

V ponuke majú 3 predjedlá, tri
polievky, 12 hlavných jedál, tri
steaky, 3 šaláty a 3 dezerty.
Okrem toho pizzu - 20 druhov.
Na úvod sme si dali grilované
krevety na cesnakovom masle s
avokádovým pyré s Ódou na
pyromana (6, 90 €) a grilovaný
kozí syr s dusenými cibuľkami,
skaramelizovanou figou a zrelým
balsamikom alias Syrová scéna
(4,90 €). Obe predjedlá boli vyni-
kajúce, akurát dusená cibuľka
bola nepochopiteľne studená a v
kombinácii s grilovaným syrom
pôsobila rušivo.
Z polievok sme ochutnali všetky -
slepačí vývar s mäsom, rezanca-
mi a zeleninou alias Osamelý
vývar (2,50 €), hráškový krém s
opečeným chorizom a pažítkou s
bez básničky (2,50 €) a paradaj-
kovú s bazalkovým olejom a par-
mezánom s básničkou Najlepšia
bola paradajková (3,00 €). Všetky
tri však boli vynikajúce.
Z hlavných sme si vybrali poma-
lý dusený bravčový bok s jabĺč-

kovou taštičkou a redukovanou
šťavou a zemiakovou kašou alias
Pomalý bok (7,90 €), Veršovanú
bravčovú panenku so šafránovým
risottom, sušenými rajčinami a
zelenou špargľou (8,90 €), Mafia
paradajkové risotto s mascarpone
a strapcovými cherry rajčinami
(7,50 €) a Club sendvič Jedna
báseň s panenkou, slaninou, vol-
ským okom, listovým šalátom a
hranolčekmi (8,90 €). Voči žiad-
nemu jedlu sme nemali výhradu.
Boli fakt jedna báseň.
Neobišli sme ani pizzu, presnejšie
Quattro Stagioni s rajčinovým
základom, mozzarellou, šunkou,
šampiňónmi, tuniakom a olivami
(6,45 €). Očakávali sme, že ingre-
diencie budú rozdelené na štyri
časti, takto išlo o zmes všetkých
štyroch období, čo je na škodu.
Celkovo hodnotíme ružinovskú
Jednu báseň vynikajúco. Výborná
obsluha, vynikajúca kuchyňa, pri-
merané ceny.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Jedna báseň je naozaj vynikajúcaColnicu v centre

mali len Berlín 

a Bratislava
LIST ČITATEĽA
Ako jeden z aktérov, ktorý stál
pri zrode Mýtneho domčeka
ako Múzea colnice, síce len
okrajovo, ale stál, som šokova-
ný, že projekt, ktorý stál veľa
námahy, ktorý bol materiálne i
osobnou pomocou podporený
zo zahraničia, má neistý osud.
Bokom nechávam zachytenú kle-
betu, že súčasný vysokopostave-
ný predstaviteľ mesta sa vraj
niekde vyjadril, že mu v domčeku
bude milší predajca párkov, lebo
bude prinášať mestu zisk... Pripo-
mínam, že okrem jedného z býva-
lých priechodov medzi okupač-
nými  zónami v Berlíne neexistu-
je vo svete colné múzeum, ktoré
by bolo v strede mesta v objekte,
ktorý ako colnica a miesto hra-
ničnej kontroly slúžil. Ak sa mú-
zeum podarí v domčeku za-
chovať, bude to takmer svetový
unikát.

Zbyšek Šustek, Bratislava

Ľahostajnosť

predsa okráda

nás všetkých
LIST ČITATEĽA
Platí tvrdenie: So sprejermi sa
nedá nič robiť. Je však smutné,
že sme proti nim takí bezbran-
ní.
Navrhujem, aby sme všetci spoji-
li sily. Vedenie mesta, polícia aj
občania. Už toho bolo dosť. Nech
vedenie mesta vyčísli sumu, ktorú
ročne vyhodí za odstránenie
tohto „umenia“ a z týchto peňazí
treba potom určiť výšku odmeny
za pristihnutie sprejera. Nech exi-
stuje možnosť poskytnúť finan-
čnú odmenu policajtovi či obča-
novi, ktorí sa zaslúžia o chytenie
sprejera. Ak budú sprejeri posti-
hovaní finančne, prípadne aj
väzením, uvidíme, ako tento zloz-
vyk z ulíc vymizne! A za škodu,
ktorú spôsobia na cudzom majet-
ku, sú predsa zodpovední podľa
zákona a musia ju nahradiť! Prečo
to máme platiť my z našich daní?
Nech sa páči, nech si sprejujú na
svojom! Ľahostajnosť okráda nás
všetkých.

Mária Brenčičová, Bratislava

Znepríjemniť

život vedia aj

hrby z asfaltu
LIST ČITATEĽA
Už 33 rokov som obyvateľom
Petržalky a obraciam sa na
vás s problémami na riešenie,
ktoré sa možno týkajú celej
Bratislavy. Ide o dlhodobý
problém hrbov na chodníkoch
v Petržalke, ktoré značne
strpčujú život starým, chorým
a najmä telesne a zdravotne
postihnutým občanom.
Ide o problém, ktorý vznikol už
pri výstavbe Petržalky a je spô-
sobený nekvalitným materiálom
a aj rýchlou a nekvalitnou prá-
cou stavbárov. V súčasnosti to
prekáža mnohým najmä postih-
nutým  občanom. Ide o problém
celej Petržalky, ale najmä od
obojsmernej zástavky MHD
Bulíkova k domovu Tretieho
veku na Polereckého ulici a
ďalej ku Kultúrnemu domu na
Ovsišťskom námestí. Treba
povedať, že v domove žije
mnoho ľudí, ktorí pri svojom
pohybe nevyhnutne potrebujú
využiť invalidné vozíky, barly
alebo aspoň podporné paličky...
Ďalší problém, ktorý najmä oni
pociťujú, sú chodníky, ktoré sú
od priechodov cez cestu ohrani-
čené obrubníkmi a nie nájazdo-
vými rampami, a to nielen v
danom úseku, ale v celej Petržal-
ke. Najvýraznejšie sa to prejavu-
je pri Kultúrnom dome na
Ovsišťskom námestí, kde sú
umiestnené obchodné predajne. 
Nájazdová rampa ku Kultúrne-
mu domu je úplne zničená a z
boku sú len schody, takže
postihnutí ľudia, ktorí majú
obmedzený pohyb, nemajú k
týmto predajniam vôbec prístup,
pretože od hlavnej cesty je len
schodište. 
K hrbom na chodníkoch chcem
ešte uviesť, že ľudia, ktorí
vzhľadom na tento problém
utrpeli alebo utrpia úraz, majú
možnosť žiadať si náhradu
škody od toho, kto má povin-
nosť chodník udržiavať.
Viem, že riešenie uvedených
problémov je finančne náročná
záležitosť, ale pýtam sa: čo je
dôležitejšie - financie, alebo spo-
kojnosť a bezpečnosť občanov?

Juraj Slabý, Petržalka

Inšpektori Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie (SOI) vy-
konali kontrolu v sídle Sta-
vebné bytové družstvo Kredit
- správa bytov  zameranú na
prešetrenie podnetu spotrebi-
teľa a na dodržiavanie záko-
na o ochrane spotrebiteľa.
Pri kontrole a na základe pred-
ložených dokladov zistili, že
účastník konania ako správca
obytného domu Mierová 64,
Bratislava, nevybavil najneskôr
do 30 dní odo dňa jej uplatne-
nia reklamáciu spotrebiteľa vo
veci vyúčtovania nákladov spo-
jených s užívaním bytu č. 7 na
Mierovej ul. č. 64 za obdobie
rokov 2011, 2012 a 2013,
zameranú na nedostatky posky-
tovanej služby – vyúčtovanie
nákladov za rok 2011, 2012 a
2013 a spojenú s nedostatkom
služby – inštalácia merača stu-
denej vody – vodomer bol
nesprávne nainštalovaný. 
Listom bol spotrebiteľ len
informovaný o skutočnosti, že
správca postúpil požiadavku

spoločnosti Ista Slovakia, ktorá
potvrdila, že vodomer sa netočí
správne a o možnosti nahliad-
nutia do podkladov, respektíve
osobného vysvetlenia položiek
faktúry. 
Účastník konania ako správca
obytného domu Mierová 64
nevybavil najneskôr do tridsia-
tich dní odo dňa jej uplatnenia
ani opätovne uplatnenú rekla-
máciu.
Tá bola podaná listom a zame-
rala sa na nedostatky poskyto-
vanej služby – vyúčtovanie
nákladov za rok 2011, 2012 a
2013 a spojenú s nedostatkom
služby – inštalácia merača stu-
denej vody – vodomer bol
nesprávne nainštalovaný, , a to
v časti týkajúcej sa nesprávnej
inštalácie merača studenej
vody. 
Reklamácie spotrebiteľa v
časti týkajúcej sa nesprávnej
inštalácie merača studenej

vody boli vybavené až neskôr,
keď bol vodomer na studenú
vodu demontovaný a namon-
tovaný správne. 
Uvedeným konaním došlo k
porušeniu zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpove-
dá účastník konania.
Účastníkovi konania bola
poskytnutá možnosť, aby sa
pred vydaním rozhodnutia
vyjadril k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhol jeho doplnenie.
V lehote stanovenej orgánom
dozoru sa však nevyjadril. 
Inšpektorát Slovenskej obchod-
nej inšpekcie preskúmal pod-
kladový materiál v predmetnej
veci v celom rozsahu a dospel
k záveru, že protiprávny skut-
kový stav bol zo strany SOI
spoľahlivo preukázaný. 
Pokuta pre stavebné družstvo
bola 800 eur.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných 

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Aj dodržiavanie termínov je záväzné
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Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 19. októbra do utorka 25. októbra 2016

750+
  fi liálok
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LIMITED EDITION
BIG SHOPPER

RUBBELN UND 

GEWINNEN!

75€                GUTSCHEIN

750€

GUTSCHEIN

GEHE AUF WWW.ACTION.EU/750
AUF UNSERER SEITE FINDEST DU DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

MIT DER 
CHANCE 
AUF

71 cm

63 cm

449

DÁMSKY
SVETER
rôzne farby
97% polyester/
3% elastan
veľkosti S-XXL

QUIX
MULTIČISTIČ
koncentrát
rôzne vône
400 ml
(1 l = 1.88)

VONNÉ
SVIEČKY
rôzne vône
Set/24 ks

Maxi
Set/8 ks

1.49

097

075

HLÁSIČ OXIDU
UHOĽNATÉHO
varuje pred
nebezpečnou
koncentráciou
oxidu uhoľnatého
vrátane batérií
85 dB

LUXUSNÝ
ROČNÝ KALENDÁR 2017
rôzne modely 
a dizajny,
pre podnikanie,
kancelárie a módne

1995

795

088

TRIPLE BLADE
JEDNORÁZ. ŽILETKY
jednorázové čepele pre
dámy a pánov

ZENKER
FORMA NA PEČENIE
forma s pevným dnom 30 cm
alebo hranatá forma 30 cm
kvalitná ILAG nelepivá povrchová vrstva
umývateľná v umývačke

155

279

PULSE BLUETOOTH REPRODUKTOR
ALEBO LAB31 DJ SLÚCHADLÁ
svoju obľúbenú hudbu streamujte
na bluetooth-reproduktor 
alebo si ju vypočujte
cez DJ-slúchadlá

995

XL
LAMPÁŠ
3 LED-sviece
s časovačom (6 hodín)
plast/sklo
čierny, starožitný vzhľad
24x24x71 cm

149

DETSKÝ
OVERAL
rôzne varianty
100% polyester
veľkosti 98-176

CELEBRATIONS
STROMČEK
220 g
(1 kg = 12.68)

PLYŠOVÁ 
HRAČKA XL
rôzne druhy

239

DÁMSKE
TRIČKO
bezšvové
farba pokožky, čierna, biela alebo šedá
92% polyamid /8% elastan
veľkosti S-XL

Boxerky

1.49

TERMO LEGÍNY/
PANČUCHÁČE
pančucháče: čierne
legíny: rôzne farby
polyester/elastan
veľkosti S-XXL
hrúbka 100 den 

179

HALLOWEEN
KOSTÝMY
rôzne varianty
dámske: S-L
pánske: M-XL

249

COLOUR
CATCHER
farebné čistiace handričky
alebo biele
set/10

795

VHODNÝ NA 
VONKAJŠIE POUŽITIE

HOROROVÉ
MASKY
rôzne
druhy

2.49

8-BALENIE

DÁMSKY
TOP
dvojvrstvový
polyester/elastan
rôzne farby
veľkosti S-XL

379

NA VÝBER

1095

Senzačná cena

499
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Dovolenka 

a pracovné 

právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov

mesta spoznáte

jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

inzercia_proteza_3.indd 1 14.9.2016 23:31:29

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Policajti a deti

diskutujú 

o grafitoch
BRATISLAVA
Mestskí policajti pokračujú v
preventívnom projekte zame-
ranom na boj proti nelegál-
nym grafitom. V októbri zača-
li s prednáškami a ponúkajú
ich všetkým základným ško-
lám. 
Navštevujú žiakov druhého
stupňa a diskutujú o tom, či sú
grafity umenie alebo vandaliz-
mus. Žiaci majú k dispozícii
rôzne zábery a debatujú o tom, či
tieto aktivity prispievajú k skrá-
šľovaniu alebo či naše okolie
poškodzujú. V minulom škol-
skom roku navštívili 28 základ-
ných škôl, na ktorých besedova-
li s takmer 2 000 deťmi. (ts)

Biela noc lákala,

prišlo stotisíc

zvedavcov
BRATISLAVA
Druhý ročník Bielej noci v
Bratislave prilákal do ulíc
hlavného mesta približne sto-
tisíc návštevníkov. 
Bolo rozdaných 80 000 orien-
tačných mapiek, mobilná apliká-
cia s mapou a popismi diel uľah-
čila navigáciu 10 000 účastní-
kom, ktorí ju využili. 
Vstupenky na Bielu noc, teda
BN PASS, si zakúpilo 6 000
návštevníkov. Počas siedmich
nočných hodín si obyvatelia
mesta, ale aj domáci a zahranič-
ní turisti pozreli 52 umeleckých
projektov v podaní 230 autorov
a účinkujúcich. 
Najviac lákali exteriérové inšta-
lácie farebné vodné prstence na
lúke v Sade Janka Kráľa, dúho-
vo vysvietený Starý most, do
budovy banky, ktorá zaujala naj-
náročnejším laserovým mapin-
gom, aký sa doteraz na Sloven-
sku použil, sa vyviezlo výťahmi
takmer 1 800 divákov. (red)

BRATISLAVA
Regionálne združenie mest-
ských častí hlavného mesta
upozorňuje, že práca magi-
strátu hlavného mesta je
nekoncepčná, magistrát nedo-
držiava termíny a nerieši
zásadné veci. Sedemnásti sta-
rostovia vraj na to viackrát
upozornili primátora. Napo-
sledy prijali k tejto téme spo-
ločné vyhlásenie po zasadnutí
regionálneho združenia mest-
ských častí. 
Namiesto návrhov, ako sfunkčniť
prácu magistrátu, obvinil vtedy
primátor starostov mestských
častí z politikárčenia. „Aj preto
sme sa rozhodli pomenovať veci
konkrétne,“ vyhlásil Jozef

Krúpa, predseda regionálneho
združenia mestských častí. Prí-
kladom nefunkčnosti magistrátu
je podľa neho aplikácia zákona o
príspevku na rozvoj, výstavba
nájomných bytov v Petržalke na
Kopčianskej ulici, ktorá však
nenapreduje, pretože mesto stále
nevydalo záväzné stanovisko,
neprevzatie osvetlenia parku
Andreja Hlinku do správy mesta,
výtlky na mestských cestách zo
zimy v Devínskej Novej Vsi,
problémy s petíciou  Za Bratisla-
vu bez hazardných hier. „Ne-
chceme už ďalej čakať a prize-
rať sa, ako mesto nerieši závažné,
systémové problémy, ale ani
bežné agendy. Vyzývame primá-
tora, aby prestal s hrou na dobré-

ho primátora a zlých starostov,
aby nás bral ako partnerov.
Odporúčame, aby zriadil kon-
taktnú kanceláriu pre komuniká-
ciu mesta a mestských častí,“
doplnil Jozef Krúpa.
Stanovisko primátora vydala
agentúra TASR: „Spolu so sta-
rostami chceme vyriešiť niekoľ-
ko zásadných projektov, ktoré sa
týkajú kompetencií a prerozde-
ľovania peňazí, čo sú vždy
náročné témy. Rozumiem, že si
starostovia vytvárajú nejakú
komunikačnú pozíciu proti
mestu, ale nemyslím si, že ľudia
sú na to zvedaví. Ich zaujímajú
výsledky a verím, že tie nako-
niec dosiahneme,“ tvrdí primá-
tor I. Nesrovnal. (kl) 

Magistrát je stále nefunkčný!  
- tvrdia starostovia mestských častí

N A J L E P Š I A  A P L I K Á C I A  
P R E  M O T O R I S T O V

VODIČI SPOJTE SA !
je na stiahnutie na www.spzsms.com
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Na nelegálne 

skládky už

dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia

stála takmer

dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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Parkovaciu

kartu má už

480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

Pokračuje 

bezplatná 

právna poradňa
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa
otvorila dvere vlani 8. apríla a
do konca minulého roka stihla
pomôcť viac ako 220 obyvate-
ľom Dúbravky. 
Po letnej pauze pokračuje v dvoj-
týždňovom režime, prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14. do 17. h.
Právnici sú k dispozícii v budo-
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
na prízemí.  Obyvatelia sem cho-
dia najčastejšie s otázkami týka-
júcimi sa rodinných či sused-
ských vzťahov, dedičského kona-
nia či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov. (st)

BRATISLAVA
Ak pôjde všetko podľa plánu,
zrekonštruovaný podchod na
Trnavskom mýte by mal
začať slúžiť Bratislavčanom
a turistom už na jar 2018.
Stavebné práce sa začnú, len
čo budú potrebné povolenia.
Samotná rekonštrukcia pod-
chodu by mala trvať približ-
ne rok od ich získania.  
Počas prác bude podchod fun-
govať v upravenom režime s
prihliadnutím na to, aby rekon-

štrukcia ovplyvnila jeho pre-
vádzku čo najmenej. 
Uzatvorenie podchodu nehrozí
a ani neprichádza do úvahy,
keďže ním prejdú denne tisícky
ľudí, tvrdia predstavitelia spo-
ločnosti, ktorá ho zrekonštruu-
je.
V rámci projektu sa ráta s
umiestnením elektronických
tabúľ s informáciami o prí-
chodoch a odchodoch MHD,
čo bolo súčasťou aj pôvodného
návrhu predloženého poslan-

com mestského zastupiteľstva.
Investor zároveň potvrdil, že
zaoberať sa budú aj ďalšími
pripomienkami. 
V zrekonštruovanom podcho-
de pribudnú rôzne obchodné
prevádzky a služby pre okolo-
idúcich. 
Chýbať by nemali malé potra-
viny, občerstvenie či trafika. S
bezpečnosťou súvisí aj nepretr-
žitý 24-hodinový kamerový
systém a strážna služba. (pkv)

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny
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Prvé Martinské

hody sa začnú 

11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba

z Rybárskej

brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
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Mládež  v Rači bude môcť trá-
viť voľný čas v novom mládež-
níckom centre. To má vyrásť v
nevyužívanej časti starej jedál-
ne na Strednej odbornej škole
masmediálnych a informač-
ných technológií na Kadnáro-
vej ulici 7. 
Majiteľom je Bratislavský samo-
správny kraj, ktorý ho eviduje v
prebytočnom a nevyužívanom
majetku. Jeho obnova by kraj
stála minimálne 180-tisíc €. O
podpore projektu rozhodnú kon-
com októbra poslanci Bratislav-
ského kraja.
Prevádzkovať nevyužívaný
objekt bude Občianske združenie
Stará Jedáleň, ktoré zastrešuje
spoluprácu na projekte s inými
združeniami, v Rači dlhodobo
známymi verejnoprospešnými
projektmi a aktivitami. Ide o
združenia Mládež ulice, o.z.,
Rodinné centrum Ráčik, o.z., a
Občianske združenie Varianty,
spolu s Michalom Karakom, Len-
kou Plavuchovou Antalovou, a
Miroslavom Dudlákom. Posla-

ním združenia, prevádzkujúceho
areál budovy, je napĺňať záujmo-
vé, sociálne, socioekonomické a
kultúrne potreby všetkých obyva-
teľov bratislavskej mestskej časti
Rača - detí a mládeže, rodín, ako
aj ďalších špecifických skupín
obyvateľov, a podporovať a roz-
víjať miestne občianske a komu-
nitné aktivity založené na prin-
cípe dobrovoľníctva, spolupatrič-
nosti a altruizmu. Cieľom aktivít
je dlhodobo vytvárať priestory,
platformy a zázemia a útočištia na

napĺňanie poslania združenia, pri-
čom za týmto účelom založí,
vybuduje a prostredníctvom svo-
jich členov bude profesionálne
prevádzkovať centrum, v ktorom
budú môcť v bezpečí tráviť svoj
voľný čas deti a mládež z Rače.
Mládežnícke centrum bude
poskytovať zázemie pre nízkora-
hové programy pre deti a mládež,
pre voľnočasové aktivity, školskú
prípravu, sociálne služby v oblas-
ti sociálnej kurately a pre mnoho
iných. �

Zo starej jedálne v Rači vyrastie
nové mládežnícke centrum

ZSE jesen inz Bratislavske noviny 206x132 hreben ri.indd 1 14.10.2016 11:55
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V sobotu budú

variť rybaciu

polievku
STARÉ MESTO
V sobotu 22. októbra 2016 sa na
Hviezdoslavovom námestí bude
od rána variť rybacia polievka.
Mestská časť totiž organizuje
nultý ročník súťaže vo varení
rybacej polievky Prešporský
rybací kotlík.
Súťažiť budú viacerí tímy nad-
šencov aj profesionálnych kuchá-
rov, ktorých úlohou bude uvariť
najlepšiu rybaciu polievku.
„Prešporok bol mestom rýb, tie sa
lovili z Dunaja priamo na nábreží
a potom sa predávali na rybom
trhu na dnešnom Rybnom námes-
tí. Varenie rybacej polievky má
preto v tomto meste tradíciu a na
tú by sme chceli nadviazať súťa-
žou v jej varení,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Ak máte chuť na rybaciu poliev-
ku, príďte na obed ochutnať na
Hviezdoslavovo námestie. (brn)

Ružinov zase

hľadá najlepšiu

starú mamu
RUŽINOV
V Ružinove opäť hľadajú Naj-
lepšiu starú mamu mestskej
časti. Čas prihlásiť sa do šieste-
ho ročníka obľúbenej súťaže je
do 31. októbra 2016. 
„Chceme ukázať, že ružinovské
staré mamy aj napriek vyššiemu
veku prekypujú aktivitou, vitali-
tou a okrem venovania sa svojím
vnúčatám si nájdu čas aj na svoje
koníčky,“ povedal starosta Ruži-
nova D. Pekár. Podmienkou na
účasť je trvalý pobyt v Ružinove
a mať aspoň jedno vnúča,
dôchodkový vek nie je nevyhnut-
ný. 
Prihlásiť sa možno vo všetkých
pobočkách Knižnice Ružinov, v
ružinovských denných centrách
alebo v niektorej zo základných
organizácií JDS Bratislava II, a
to do 31. októbra 2016.
Finále bude 24. novembra 2016 o
15.00 h v Dome kultúry Ruži-
nov. Staré mamy v štyroch
súťažných kolách prezradia poro-
te, ktorá bude zložená z detí i z
dospelých, o sebe viac. Výhodou
je nebáť sa vystupovať pred
ľuďmi. Na súťaži musia sami
seba „predať“. 
Zároveň si staré mamy precvičia
svoje pamäťové bunky, predvedú,
čo dokážu upiecť, uháčkovať,
namaľovať - jednoducho čokoľ-
vek, čo im ide a venujú tomu
svoj voľný čas. (mš)

NOVÉ MESTO
V areáli bývalej železničnej
stanice Filiálka sa začne
výstavba obytných domov.
Stavenisko je už pripravené
na začatie výstavby. 
Projekt si z Račianskej ulice
zachová charakter mestskej trie-
dy so službami a s obchodmi,
kým na druhej strane bytového
domu bude oddychová zelená
zóna v podobe parku s rozlohou
6 000 štvorcových metrov.
Prechodné pasáže, spájajúce
Račiansku ulicu s vnútroblo-
kom a Kukučínovou ulicou,
otvoria obytný komplex obyva-
teľom zo susedstva. Projekt
tvoria tri samostatné bytové
domy: 7-poschodový dom,
ktorý bude lícovať Račiansku
ulicu, druhý dom so siedmimi
nadzemnými podlažiami a
dvoma ustúpenými, ktorý uzat-
vára vnútroblok. Tretí z objek-

tov je navrhnutý ako 12-
poschodový bodový dom.  
Novinkou je koncept apartmá-
nového bývania. Krátkodobé
nájmy aj na menej ako 12
mesiacov sú na západe bežné a
veľmi obľúbené. Slúžia nielen
cudzincom ako prechodné bý-

vanie, ale aj mladým ľuďom,
ktorí ocenia navyše platené
služby spojené s údržbou bytu,
ale aj upratovanie alebo prá-
čovňu. Kolaudácia prvej etapy
je naplánovaná na začiatok
roka 2018. (brn)

Vizualizácia: UR

V areáli Filiálky je pripravené
stavenisko na výstavbu domov 

TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 3. Faza.indd 1 11.3.2016 14:57

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h

SO:       9.00 - 12.00 h

www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
UŽ OD 39 €

DREVENÉ
ROLETY

Esslingerové
popruh-navíjač-náter

Generálne opravy
Pri výmene okien pomôžeme 

so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274
e-mail: 

info@drevenerolety.sk
Peter Korenačka 
Klimkovičova 4

841 01 Bratislava

��

www.drevenerolety.sk

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku

Platnosť kupónu 
do 20. 12. 2016
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Zažite nitriansky autosalón s výhodnými bonusmi teraz aj vo všetkých 
autorizovaných predajniach značky ŠKODA, Todos. Mestská ŠKODA Citigo, 
Fabia, ktorá si vás získa, úžasná Octavia, praktický Yeti či štýlový Rapid a Rapid 
Spaceback teraz budú vaše s Autosalónovým bonusom 300 €. Využite najlepšie 
Financovanie na jednotku a získajte nové auto ešte výhodnejšie. 
Ponáhľajte sa, ponuka platí len do konca októbra. 

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14, 841 01  Bratislava
Bezplatná linka: 0800 102 103, predaj.bratislava@todos.sk, www.todos.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia a Yeti: 3,6 – 6,4 l/100 km, 93 – 149 g/km. Ilustračné foto.o.

AUTOSALÓN 
  SA TERAZ KONÁ 
    PO CELOM SLOVENSKU

206x268 autosalon todos.indd 1 14/10/16 11:09
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Pod hlavnou 

stanicou majú

novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 

športovať na

novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch
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Dúbravka 

vracia chodníky

chodcom
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka chce
zmeniť neprehľadné parko-
viská, boxy rôznej veľkosti,
množstvo tabúľ, autá na
chodníkoch, na zeleni.
Miestny úrad po novom zabez-
pečí po vydaní parkovacieho
miesta očíslovanie boxov, reali-
záciu zvislého aj vodorovného
značenia, a užívateľ tak dosta-
ne box na parkovanie v zmysle
platnej legislatívy. 
Chcú tak sprehľadniť všetky
parkoviská, aby bolo jasné,
ktoré miesta sú a ktoré nie sú
vyhradené. Následne plánujú
vyhradené parkovacie miesta
zlúčiť do jedného celku, regu-
lovať počet tabúľ na parkovi-
skách a chodníky vrátiť chod-
com.
Obyvatelia s trvalým pobytom
v Dúbravke budú môcť parko-
vať alternatívne. Na jeden par-
kovací box tak bude možné
vydať viac parkovacích pre-
ukazov, pre obyvateľov, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti.
Dosiaľ platné povolenia aj pre-
ukazy ostávajú v platnosti, pri-
čom užívateľ môže požiadať o
vydanie ďalších preukazov.
Povolenia budú vydávané
maximálne na dva roky a aj
naďalej budú viazané na evi-
denčné číslo. 
Vlastník bude povinný mať
parkovací preukaz, ktorý obsa-
huje identifikačné údaje vozid-
la, umiestnený na nejakom
viditeľnom mieste. 
Žiadosti, ktoré prišli do sep-
tembra 2016, úrad už riešil, pre
91 uchádzačov zamestnanci
úradu parkovacie miesta našli a
komunikujú postupne so všet-
kými záujemcami. 
Prisľúbené miesta budú pride-
lené podľa dohody, 25 uchá-
dzačom miestny úrad v súčas-
nosti nedokáže prideliť miesta
pre nedostatok kapacity, keďže
ide o problematické lokality. 
Sú to najmä ulice Fedáková,
Batkova, Nejedlého, Saratov-
ská a Cabanova, ktoré bude
mestská časť riešiť v ďalšej
vlne dobudovávania parkova-
cích miest. (zm)

NOVÉ MESTO
Bratislavčania si môžu užiť noc
priamo v korunách stromov.
Domček na strome (Tree
house) je pod Kačínom v brati-
slavských mestských lesoch a je
prvý nielen v Bratislave, ale aj
na Slovensku.
Domček je určený aj pre rodiny s
deťmi a nachádza sa pod Kačí-

nom na území Vinohradov. Jeho
kapacita sú maximálne tri osoby
vrátane detí. V domčeku je man-
želská posteľ a ďalšie samostatné
lôžko. Záujemcovia si môžu pre-
nocovanie v domčeku rezervo-
vať na stránke mestskej organizá-
cie Mestské lesy v Bratislave -
www.ba-lesy.sk. 
Domček vyšiel na 16 400 eur a

je financovaný z mestského roz-
počtu. 
Celková rozloha objektu je 26
štvorcových metrov, skladá sa z
vnútornej časti a z vonkajšej tera-
sy, ktorá je zabezpečená zábrad-
lím a ochrannou sieťou. Stavba je
šesť metrov nad zemou. 
Domček je zaistený oceľovými
lanami, pomocou ktorých je

zavesený do koruny stromov.
Oceľové laná sú podložené dubo-
vými doštičkami a nezasahujú
do stromov. 
Prístup do domčeka je po točitom
schodisku. V objekte nie je voda,
ani elektrina. Pri domčeku sa
nachádza ekologická toaleta. 

(kk)
Foto: Marek Velček

Pod Kačínom môžete prenocovať, postele 
nájdete v domčeku, ktorý postavili na strome
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FO ŽP Šport Podbrezová
30.10. o 15:20

Najbližší

DAC Dunajská Streda
5.11. o 17:00

PROGRAM 
         BELASÝCH

VSTUPENKY NA

ba_noviny.ai 1 13. 10. 2016 12:08:51

Po svetovej premiére na tohtoročnom Parížskom
autosalóne sa začne na jar 2017 dodávať novinka:
Trieda E All-Terrain. Najprv s novo vyvinutým diese-
lovým štvorvalcom 1,95 litra (220 d;143 kW/194 k;
400 Nm), následne pribudne i model so šesťvalcom.
Oba dostanú sériovo novú 9-stupňovú automatickú
prevodovku 9G-TRONIC. 
Trieda E All-Terrain zaujme najmä nápaditým elegantným
výzorom, výraznými podbehmi a maskou chladiča typickou
pre vozidlá SUV. Rovnako ako spôsobilosťou  jazdy pre
nespevnenú poľnú cestu v horách či strmé serpentíny k
zasneženej lyžiarskej chate. Oproti bežnému modelu kombi
má väčšiu svetlú výšku (od 121 po 156 mm) i väčšie kolesá
(19“ a 20“) a sériový pohon všetkých kolies 4MATIC. 
„Taký všestranný ako All-Terrain nebol ešte žiadny
model Triedy E. Nový model totiž kombinuje nápaditý
dizajn v štýle SUV s inteligentnou koncepciou priestoru
modelu kombi. K tomu vo vozidle nájdeme mnoho bez-

pečnostných inovácií a viacnásobne ocenený interiér
Triedy E,“ tvrdí Ola Källenius, člen predstavenstva spo-
ločnosti Daimler. „S pohonom všetkých kolies 4MATIC,
ktorý sa dodáva sériovo, a s viackomorovým vzducho-
vým pružením systému VZDUCHOVÉHO OVLÁDA-
NIA POHYBU KAROSÉRIE, vďaka ktorému môže mať
vozidlo väčšiu svetlú výšku, je All-Terrain multitalen-

tom, ktorého všestrannosť môžete využiť na poľnej ceste,
s rodinou alebo vo voľnom čase.“
Sériový ovládač DYNAMIC SELECT ponúka vo vozid-
le päť jazdných programov, ktoré menia charakteristiku
motora, prevodovky, ESP® a riadenia. Program All-Ter-
rain je určený pre jazdu mimo spevnených vozoviek pri-
čom aj za pohybu do rýchlosti 35 km/h zdvihne karosé-
riu až o 20 mm. Primerane sa prispôsobia aj hraničné
hodnoty systému ESP®, príp. regulácie momentu otáča-
nia a regulácie prekĺzavania hnacích kolies (ASR). Pro-
gram All-Terrain zároveň ponúka špeciálny ukazovateľ
na displeji, ktorý zobrazuje uhol natočenia kolies, výšku
vozidla (nastavenie vzduchového pruženia), uhol stúpa-
nia a uhol sklonu či polohu plynového pedálu/brzdy a
zahrnuje i kompas.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk                �

Nová všestranná terénna Trieda E v nápaditej výbave

Pod Hradným vrchom je už bezpečnejšie
STARÉ MESTO
Generálny investor Bratisla-
vy odstránil havarijný stav
pod Hradným vrchom, ktorý
ohrozoval priestory Archeo-
logického múzea a tie museli
byť z hľadiska bezpečnosti
uzatvorené. Priestor areálu
ohrozoval zosuv pôdy a zrú-
tenie skalných blokov, čo
ovplyvňovalo bezpečnosť
osôb a majetku v jeho prie-
store. 
Investor zabezpečil stabilno-
technické riešenie sanácie
svahu a zachytenie uvoľne-
ných skál vybudovaním zárub-
ného múru. 

Posúdila sa inžiniersko-geolo-
gická a geotechnická stabilita
hradnej skaly, ktorá potvrdila
narušenie stability svahu. 
Najkritickejšími miesta boli
strmé skalné steny, kde hrozil
priamy zosuv či zrútenie skal-
ných blokov, ktoré boli spôso-
bené exogénnymi geologický-
mi procesmi, ako aj pôsobením
vegetácie. 
Vzhľadom na havarijný stav sa
po posúdení možných rizík a
spracovaní stabilno-technické-
ho riešenia pristúpilo k zabez-
pečeniu skalného svahu a
zachyteniu uvoľnených skál v
priestore Hradného vrchu pro-

stredníctvom vybudovania zá-
rubného múru. Táto časť areálu

bola z bezpečnostných dôvo-
dov uzavretá približne tri roky.

V súčasnosti je možné tieto
priestory bezpečne využívať.
V dotknutom priestore skalné-
ho svahu sa čiastočne odstránil
vegetačný kryt náletových kro-
vín a drevín. 
Zárubný múr bol zriadený na
základovej konštrukcii – geo-
doske. 
Je navrhnutý ako systémová
konštrukcia a jeho montáž sa
uskutočnila v zmysle projekto-
vej dokumentácie. 
Stavebné práce boli v súlade s
vyjadrením Krajského pamiat-
kového úradu a príslušných
úradov. (kk)

Foto: ba
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PETRŽALKA
Petržalská samospráva prepoji-
la Týždeň dobrovoľníctva s
obľúbeným Týždňom čistoty,
počas ktorého sa prihlásili oby-
vatelia, ktorí si v okolí svojich
domov, vo vnútroblokoch alebo
na priľahlých verejných prie-
stranstvách chceli spraviť po-
riadok. Mestská časť im
poskytla vrecia, rukavice a
odvoz vyzbieraného odpadu.
Štrnásť dobrovoľníkov natieralo
lavičky v Sade Janka Kráľa a
dvaja čistili kvetináče pri sobášnej
sieni na Jiráskovej. Dobrovoľníci
z organizácie Kresťania v meste

zas vyčistili okolie Veľkého Draž-
diaka po letnej sezóne. Súkromná
škola pre Intelektovo nadané deti,
stredná odborná škola podnikania
a petržalská samospráva počas
dvojdňovej brigády vyčistili za-
nedbaný mestský športový areál
na Strečnianskej ulici. 
Zahanbiť sa nedali ani dobrovoľ-
níci zo Spolku ochrancov vody
Octopus, ktorí vyčistili časť jaze-
ra Malý Draždiak. Na akcii sa
zúčastnilo osem členov spolku a
za viac ako päť hodín vyzbierali
asi tri kubíky rôzneho odpadu.
„Žiaľ, jazero je mimoriadne zne-
čistené odpadom, je to doslova

smetisko pod vodou. Výrazné
znečistenie sme zaznamenali na
strane od chatového pásma. Ide
hlavne o nebezpečný stavebný
odpad,“ opísal stav jazera predse-
da spolku Tomáš Rácz. 
Od 12. októbra do 9. decembra
rozmiestňuje mestská časť veľko-
kapacitné kontajnery postupne v
deväťdesiatich lokalitách, pristaví
ich vždy v stredu a odvezie v pia-
tok. Začína sa aj obdobie vhodné
na výsadbu stromov a projekt
Petržalské predzáhradky. Tento
rok vyčlenila samospráva 15-tisíc
eur na vybudovanie malých zele-
ných oáz pred panelákmi. (pe)

Petržalka je zase o niečo krajšia,
čistili ju všetci - školáci aj dospelí

Počas behu

môžete vysadiť

šípky či gaštany
PETRŽALKA
Občianske združenie Presadí-
me organizuje projekt Marsi-
lius, ktorý prispieva ku skrášle-
niu životného prostredia. Minu-
lý rok vytýčili relaxačno-športo-
vú trasu po „zelenej časti“ Petr-
žalky v smere sever – juh. Beh a
prechádzka spojili areál
Základnej školy na Pankúcho-
vej 4 s areálom Základnej školy
na Turnianskej 10.V oboch ško-
lách zasadili dva krásne plata-
ny, ktoré dnes robia radosť
Petržalčanom.
Tento rok (12. novembra) sa
účastníci združenia zamerali na
ulice Dudova, Hrobákova, Osu-
ského, Starohájska (okolie dosti-
hovej dráhy a posledných zvyš-
kov pôvodných lužných lesov a
ramien Dunaja). V programe
bude vyhlásenie detskej výtvarnej
súťaže zameranej na návrh sôch,
z recyklovaných materiálov, hľa-
danie pokémonov a v blízkosti
kaviarničky na Osuského ulici
odštartujú malé bežecké preteky s
trasou po okolí lesíka a dostihovej
dráhy. Beh je organizovaný zá-
bavnou formou, jeho účastníci na
nenáročnej trati  vysadia šípky či
gaštany. V kaviarni bude možné
skontaktovať sa s tvorcami jedi-
nečných a originálnych  hand
made výrobkov a v predstihu rie-
šiť darčeky pre najbližších na Via-
noce. (ts)

BRATISLAVA 4, BRATISLAVA 5

Najviac prvákov

narátali v škole

Pri kríži
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka priví-
tala v štyroch základných ško-
lách, v ktorých je zriaďovate-
ľom, 297 prváčikov. Najväčší
záujem je už niekoľko rokov o
Základnú školu Pri kríži.
Preto počas leta v tejto škole zre-
konštruovali a upravili priestory.
Základná škola Nejedlého dostala
nové svetlá, rekonštruovali sa aj
toalety a veľkou prestavbou sa
zvýšila kapacita školy o dve trie-
dy. Na začiatku nového školského
roku dostali prváci farbičky a pre
bezpečnosť aj reflexnú pásku.
Počty prvákov v jednotlivých
dúbravských školách: ZŠ Beňov-
ského: 59, ZŠ Nejedlého: 75,
ZŠ Pri kríži: 104, ZŠ Sokolíko-
va: 59. (lm)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE

Mestská časť Bratislava 

Devínska Nová Ves 

vyhlasuje
verejnú obchodnú súťaž:

OVS na predaj pozemku 

registra „C“ KN parc.č. 2678/2, 

OVS na predaj pozemku 

registra „C“ KN parc.č. 2679 

a OVS na predaj pozemku 

registra „C“ KN parc.č. 2878/732.

Bližšie informácie 

o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk
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štvrtok 20. októbra
�10.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky, Bi-
biana, Panská 14
� 10.00 - Kadiaľ do Afriky,  Bi-
biana, Panská 14
� 19.00 - B. Ahlfors: Pani plukov-
níkova, Divadlo na Jezerce, Divad-
lo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - J. Fiske: Skaza Titaniku,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - J. Suchý, J. Šlitr: Kdyby
tisíc klarinetú, divadlo Ívery, Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
�19.00 - D. Hevier, K. Vosátko, R.
Geri: Frida, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1

piatok 21. októbra
� 9.30 - A. P. Čechov: Medveď a
pytačky, divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova 25
�11.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�19.00 - D. Hevier, K. Vosátko, R.
Geri: Frida, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - J. Griškovec: Na výcho-
de nič nové, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - J. Nvota: Kemping
story, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Divadlo Tower Stage, Pribinova 25
� 19.30 - Caffe RozKokoš II.,
Medzinárodné divadlo Meteorit,
Čulenova 3
� 20.00 - Morčatá na úteku, Gro-
biani, Primitívi, Randal Club,
Karpatská 2

sobota 22. októbra
� 14.30 - K. Bendová, M. Zaku-
ťanská: Opice z našej police, Bra-
tislavské bábkové divadlo, divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7
� 15.00, 19.00 - A. L. Webber:
Mačky, divadlo Nová scéna, Živ-
nostenská 1

� 16.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie
Eugena Suchoňa
� 18.45 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, MET Opera Live in HD,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Hudobné improvizácie,
víkendový workshop pre dospe-
lých, Staromestské centrum kul-
túry a vzdelávania, Gaštanová 19
� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský, Plné vrecká peňazí,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

nedeľa 23. októbra
� 10.00, 14.30 - K. Bendová, M.
Zakuťanská: Opice z našej police,
Bratislavské bábkové divadlo,
divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 15.00 - G. Tóth: Popoluška,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 16.00 - Koncert bez bariér, Slo-
venský komorný orchester, Kon-
certná sieň SF, Námestie Eugena
Suchoňa
� 16.00 - J. Satinský: O Drakovi
Bakuľovi, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Folklórne zrkadlenie –
lebo mi chleba daj, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Neřež, koncert, Stredislo
kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Zrkadlová sieň Primaciál-
neho paláca, Primaciálne nám. 3
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Honest John Plain (The
Boys), Degradace, Randal club,
Karpatská 2 

pondelom 24. októbra
� 10.00, 19.00 - A. de Saint-Exu-
péry: Malý princ, Divadlo Z Pasá-

že, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjá vu, Ticho a spol., Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - A. Baricco: Novecento –
Legenda o pianistovi, Loď – Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - P. Valentine: Medzi
nebom a zemou,. divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 25. októbra
�10.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, divadlo Malá scéna
STU,  Dostojevského rad 7
�19.00 - F. Zeller: Pravda, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

streda 26. októbra
�10.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 11.00 - K. Bendová, M. Zaku-
ťanská: Opice z našej police, Bra-
tislavské bábkové divadlo, divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - W. Russel: Shirley
Valentine, Loď – Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - R. Capucon, husľový
virtuóz, Veľký evanjelický kostol,
Panenská 28

� 19.00 - M. Leiren-Yong: Shy-
lock, divadlo Astorka-Korzo´90,
Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
sladký socík, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 19.30 - Dalibor Jenis, Koncert-
ná sieň SF, Námestie E. Suchoňa

štvrtok 27. októbra
�9.00 - K. Bendová, M. Zakuťans-
ká: Opice z našej police, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�10.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. B. Moliére: Mizan-
trop, divadlo Ticho a spol., Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Otvárací koncert 68.
koncertnej sezóny, Slovenská fil-
harmónia, Koncertná sieň SF,
Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - J. Barč-Ivan: Matka,
Divadla bez groša, Národné osveto-
vé centrum, V-klub, Nám. SNP 12

piatok 28. októbra
� 19.00 - V. Janoušková: Zdanlivo
slepá ulička, divadlo Ticho a spol.,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Otvárací koncert 68.
koncertnej sezóny, Slovenská fil-
harmónia, Koncertná sieň SF,
Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky,  Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov - Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - K. Vosátko: Jeden za
všetkých, všetci do neba!, La
Komika, Michalská 5

sobota 29. októbra
� 14.30 - M. Zakuťanská: Zlaté

prasiatko, Bratislavské bábkové
divadlo, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - G. Thijs: Starí majstri,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

nedeľa 30. októbra
� 10.00, 14.30 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 16.00 - Margarí Margarú, Bi-
biana, Panská 41
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, divadlo Malá
scéna STU,  Dostojevského rad 7
�19.00 - R. Thomas: Mandarínko-
vá izba, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - G. Thijs: Starí majstri,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

pondelok 31. októbra
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, divadlo Malá
scéna STU,  Dostojevského rad 7
�19.00 - O. Wilde, R. Ross: Lordi,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov -
Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.00 - September 2015,  Divad-
lo DPM, V-klub, Nám. SNP 12
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

utorok 1. novembra
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

streda 2. novembra
� 18.00 - Philharmonie der Ani-
mato Stiftung, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - Baby na palube, Loď –
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Herečky,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
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Chcete jednoducho zažiť viac? Projekcia SUPERSCREEN znamená veľ-
kolepý obrazový zážitok, premietanie na plátno z dvoch projektorov záro-
veň a viacrozmerný 128 kanálový zvuk Dolby Atmos – v súčasnosti naj-
dokonalejší zvuk v kine, aký existuje. Príďte si vychutnať dokonalé spo-
jenie obrazu a zvuku v modernej 465 miestnej kinosále s projekciou
SUPERSCREEN, iba v Cinema City, Aupark v Bratislave. U nás zažijete
viac aj počas októbra! Na SUPERSCREEN si aktuálne môžete pozrieť
film Inferno s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. 20. 10. k nám potom
dorazí Tom Cruise v pokračovaní akčného hitu Jack Reacher 2. �

Radi chodíte do kina? Chcete svoje obľúbené filmy vidieť ešte 
v lepšej obrazovej kvalite, na väčšom plátne a s lepším zvukom?



V druhej polovici októbra 1998
Bratislavčania tešili, že čosko-
ro im otvoria Grassalkovicho-
vu záhradu, potešilo ich aj opä-
tovné otvorenie toaliet pri
Avione a chystalo sa aj polože-
nie základného kameňa budo-
vy, ktorej vtedajší pracovný
názov bolo Centrum obchodu
a služieb – v skratke Polusu...
Nové Mesto sa chválilo skvelou
kvalitou vody v Kuchajde a
slovenskí architekti vyhlásili za
najzaujímavejšiu stavbu roka
1998 Kráter na Vysokej ulici.
Obyvateľov hlavného mesta
však nahnevalo zničenie pitnej
fontánky pred Bibianou a vte-
dajší minister životného pro-
stredia J. Zlocha vyhlásil, že
nechce podzemné garáže pod
Hviezdoslavovým námestím.

Obrysy nálezu

brány budú 

aj v dlažbe
V súvislostí s nálezom pozostat-
kov Laurinskej brány pred
budovou DPOH na Laurinskej
ulici sa objavila úvaha o sprí-
stupnení archeologických vyko-
pávok verejnosti. 
Ako uviedol starosta Starého
Mesta A. Ďurkovský, na základe
odborných posudkov archeoló-
gov a pamiatkarov sa mestská
časť rozhodla pre istú formu pre-
zentácie histórie nášho mesta
priamo  v dlažbe Laurinskej ulice.
Obrysy pôvodnej Laurinskej
brány by mali byť v dlažbe zvý-
raznené a doplnené malou infor-
mačnou tabuľou s údajmi o tomto
vzácnom náleze.

Minister je

proti garážam

v podzemí
Od roku 1995 bolo na území
Bratislavy vyrúbaných vyše 5-
tisíc stromov. Najviac – takmer
tisíc – v okrese Bratislava 2,
kam patria Ružinov, Vrakuňa a
Podunajské Biskupice.

Informácie poskytol minister
životného prostredia Jozef Zlocha
s tým, že v súvislostí s medializá-
ciou niektorých nezákonných
výrubov bolo potrebné uskutoč-
niť stretnutie predstaviteľov
ministerstva, štátnej správy,
samosprávy a bratislavských
enviromentálnych organizácií.
Minister Zlocha v tejto súvislosti
vyjadril počudovanie nad tým, že
pod Hviezdoslavovým námestím
by mali byť vybudované podzem-
né garáže pre 400 vozidiel. Podľa
neho je nepochopiteľné, načo
potrebuje hotel Carlton také veľké
parkovisko. Pán minister zrejme
zabudol na to, že tieto garáže by
výrazne odbremenili okolité
ulice, kde v súčasnosti už naozaj
niet kde zaparkovať auto.

Prezidentskú

záhradu otvoria

v decembri
Práce na obnove Grassalkovi-
chovej záhrady v týchto dňoch
finišujú. Dokončuje sa obnova
fontány uprostred parku, par-
kové komunikácie a výsadba
trávnatého povrchu.
Celkový vzhľad záhrady vo fran-
cúzskom štýle by mal po dokon-
čení rekonštrukcie zodpovedať jej
podobe z roku 1876. S rekon-
štrukciou záhrady, ktorá bude roz-
delená na dve časti, na tzv. prezi-
dentskú a verejnú, sa začalo v
novembri minulého roku. Obe
časti záhrady bude od seba odde-

ľovať plot. Prezidentská časť
záhrady je prakticky dokončená,
v druhej, verejnej časti, sa robí
výsadba trávnika. V záhrade pri-
budli nové lipové aleje. 

Pitnú fontánku

pred Bibianou

zničili vandali
Vandali v staromestskej pešej
zóne sa skutočne činia. Po rane-
nom Čumilovi nechali svoje
stopy počas kultúrneho leta aj
na sochách inštalovaných v
priestore pešej zóny. V týchto
dňoch sa zase stala obeťou
pitná fontánka pred Bibianou.
Korpus fontánky je prasknutý,
cirkulácia vody nefunguje podľa
pôvodného zámeru. Voda steká
na okolitú dlažbu. VEPOS zabez-
pečí opravu v rámci záručnej
lehoty, no keďže ide o násilné
poškodenie, opravy bude musieť
uhradiť mestská časť. Podľa všet-
kého poškodenie fontány spôso-
bilo ťažké nákladné vozidlo. 

V novom Polus

Centre nájdete

„všetko“
Už v novembri bude položený
základný kameň Centra
obchodu a služieb, ktoré bude
stáť na parkovisku pred šta-
diónom Interu. 
Veľkolepá stavba Polus Centra
má byť dokončená už v roku
2000 a v menšom by mala pripo-
mínať Shopping City vo Viedni.
Stavba, ktorá sa pripravuje dva a
pol roka, by mala v 1. etape stáť
3,5 miliardy korún, teda 100
miliónov dolárov. Len kapacita
podzemného parkoviska bude 1
600 miest, v objekte budú
obchody, kancelárie a ďalšie
zariadenia. Na prízemí budú
veľké supermarkety, na prvom
poschodí malé obchody, butiky,
ktoré doplnia kiná, reštaurácie,
kaviarne, fitness centrá...

Bratislavské noviny, 
22. októbra 1998,  krátené 
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Vykŕmené husi

mali niekedy 

aj osem kíl
V októbri vrcholila hubárska
sezóna. Vo výletných hostin-
coch sa konali bohaté hubár-
ske hody z krásnych a dob-
rých jesenných húb. Sezónu
kúpania vystriedalo babie
leto, v niektorý rok kratšie, v
iný zase dlhšie, večery sa pre-
dlžovali a boli chladnejšie.
V polovici októbra popchali gaz-
diné husi a kačice do cárkov.
Začali ich vykrmovať, do gágo-
rov im pchali šúľky zo zošroto-
vanej kukurice a vysmädené
robotou popíjali burčiak.
Všetky prešporské slávnosti,
parády, sprievody a podujatia
konané pod šírym nebom sa
končili dňom svätého Martina.
Ten mal priniesť na kopytách
svojho koňa prvý sneh, čo pre
Prešporok a jeho okolie zname-
nalo, že budú aj martinské
kačaco-husacie hody. Ak svia-
tok svätého Martina nepripadal
na nedeľu, konali sa hody nie-
kde v nedeľu pred Martinom,
inde nedeľu po ňom. Bolo to
múdre a prezieravé rozhodnu-
tie, lebo vidiečanky z okolitých
obcí mohli celé dva týždne
chodiť do Prešporka vynuko-
vať domácim paniam obrovské,
aj osemkilové vykŕmené husis-
ká. Ich žltulinké pečienky neraz
vážili aj vyše kila a takmer sa
nevmestili na tanier. Chudob-
nejšia rodina si kúpila tučnú
kačku, zámožnejšia mastnú
hus. Hodovalo sa v domácnos-
tiach, aj v krčmách, kaviarňach
a vo vinárňach, mesto už nevo-
ňalo zaváraním, ale burčiakom
a pečenou hydinou.
Počasie v devätnástom storočí
bývalo v Prešporku poriadnej-
šie ako dnes. Keď prišiel Mar-
tin na bielom koni, obyčajne
snežilo, keď ulice zaplavilo
množstvo štedrých svätých
Mikulášov, reťazami lomozia-
cich diablov a panensky hanbli-
vých nežných anjelov, nechá-
vali za sebou stopy na snehom
poprášených chodníkoch.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

NA RUSOVECKEJ CESTE
48-ročný Viliam L. z Bratisla-
vy vošiel do priestorov poboč-
ky banky ozbrojený krátkou
strelnou zbraňou. Pod hrozbou
použitia zbrane požadoval od
pracovníkov banky peniaze,
ktoré mu vložili do pripravenej
igelitovej tašky. S približne
5 630 eurami odišiel z banky,
pričom k zraneniu osôb nedo-
šlo. Polícia ho o niekoľko dní
zadržala a momentálne je vo
väzbe. 
NA ŽARNOVICKEJ ULICI
ukradol neznámy páchateľ z
neuzamknutej chodby na de-
viatom poschodí dva detské
horské bicykle a kolobežku.
Krádežou spôsobili škodu pri-
bližne 250 €.
PRED OBCHODNÝM DO-
MOM V LAMAČI 40-ročný
Pravoslav z Bratislavy slovne
napadol 24-ročnú ženu somál-
skej národnosti čiernej farby
pleti, ktorá mala v tom čase na
hlave šatku. Keď k poškodenej
pristúpil, snažil sa jej stiahnuť
šatku z hlavy, kričal na ňu v
slovenskom jazyku, že šatka tu
neexistuje, hidžáb sem nepatrí,
na čo žena pred ním cúvala a
skryla sa za kamarátku. Muž
ustúpil až v okamihu, keď
žena požiadala o pomoc vedľa
stojaceho neznámeho muža,
ktorý mal Bratislavčanovi
dohovoriť. Páchateľ z miesta
činu odišiel, policajti ho však
vypátrali a obvinili z prečinu
výtržníctva spáchaného z oso-
bitného motívu.
NA ULICI JÁNA SMREKA
v skorých ranných hodinách
jeden z dvoch neznámych
páchateľov na parkovisku v
blízkosti obytného domu fyzic-
ky napadol 21-ročnú ženu.
Druhý jej následne z peňažen-
ky, ktorú mala poškodená v
kabelke, zobral 30 €. Žena
utrpela zranenia, z ktorých sa
liečila tri dni. (mm)

Podzemné garáže minister nechcel

PA R K E T Y
Brúsenie a lak, vosk, olej

už za 13€/m2 s DPH
tel: 0907 446 727 

0911 555 251
www.stolarstvokohut.sk Založené v roku 1998 v Bratislave

Kompletný archív novín nájdete
na www.bratislavskenoviny.sk
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vyjdú o 2 týždne
3. novembra 2016

Bábkové divadlo

ponúkne hru

Zhavranelí
STARÉ MESTO
Známy rozprávkový príbeh o
sestre, ktorá vďaka veľkej
láske a obetavosti vyslobodí
svojich siedmich bratov z pre-
kliatia pod názvom Zhavranelí
dostal v najnovšom predstave-
ní Bratislavského bábkového
divadla originálnu podobu.
Prostredníctvom podmanivých
spevov, tancov a rituálov prene-
sie divákov do staroslovanských
čias plných tajomnej mágie.
Spolu s Bohdankou sa budú
môcť vydať na osamelú púť cez
hory a lesy k opustenému hniez-
du, kde žijú jej bratia premenení
na havrany. Neľahká úloha, na
ktorú sa Bohdanka podujme, aby
vrátila bratom ľudskú podobu, ju
takmer stojí život. Do príbehu
zasiahne láska, ktorá všetko ešte
viac zamotá. Predstavenie je urče-
né divákom od šiestich rokov. In-
scenácia vznikla na podklade ver-
šovanej hry Jozefa Mokoša. Je
zároveň divadelnou poctou
významnému slovenskému báb-
karovi, dramatikovi, dramaturgo-
vi, básnikovi a pedagógovi a
jeho životnému jubileu. (mf)

STARÉ MESTO
Už len do konca októbra je
prístupná výstava z umelec-
kých prác rómskych výtvar-
níkov v priestoroch Zichyho
paláca na Ventúrskej ulici,
ktorú usporiadalo občianske
združenie Romano kher –
Rómsky dom v spolupráci s
ďalšími inštitúciami.
Výstava je dôkazom rómskej
tvorivej kreativity podmienenej
ich láskou k prírode, jej preme-
nám, k životu a voľnosti, ktorú
k svojmu životu potrebujú.
Dominantným motívom ich
umeleckých prejavov je hlavne
vidiek, dedinské domčeky a prí-
rodná scenéria, ktoré najvýstiž-
nejšie vyjadrujú vo svojich maľ-
bách Tibor a Dušan Oláhovci.
Tibor Oláh je verný pravdivé-
mu zobrazovaniu prírodných
scenérií, zaujíma ho svetlo, kto-
rému dáva zvláštny zlatožltý
medový nádych. Krajinu pozo-
ruje ako skúsený fotograf a
zobrazuje ju v každom ročnom
období. 
Niekedy si dovolí aj jemnú šty-
lizáciu, čím potvrdzuje svoj
obdiv k moderným umeleckým
trendom začiatku 20. storočia. 
Dušan Oláh je inšpirovaný die-
lami umelcov, akými boli S.
Dalí, I. Weiner-Kráľ, ale aj A.
Brunovský. Fantazijné prvky
umiestňuje do fiktívne otvore-
ných dverí, čím dosahuje dyna-

mizmus celej kompozície. Väč-
šinou ide o dve postavy, muž a
žena, idúce akýmsi vybájeným
krajom po ceste života k pred-
určenému cieľu. Celý obraz
vyžaruje poetické napätie a
tichú baladickú náladu.
Podobnú atmosféru majú aj
maľby Jozefa Cichého, ktorý sa
tiež inšpiroval surrealistickou
maľbou S. Dalího, ale objavil v
sebe aj hlboký vzťah k zobra-
zovaniu ľudskej podoby.
Okrem vizionárskej motivácie,
ktorú uplatnil v psychologic-
ko-filozofickej štruktúre obrazu
Vízia, sa zaujíma o konkrétne-
ho človeka a jeho osobný
vzhľad, študuje jeho náladu a
vytvára charakterové portréty.
Kaleja-Januv Martin je žiakom
známeho učiteľa výtvarnej
výchovy v najväčšej osade na
Slovensku v Jarovniciach. Ve-
nuje sa symbolickejším róm-
skym sociálnym témam, napr.
obraz Chlapec v dedine, kde na
monochromatickom bielo-mod-
rom pozadí znázornil fajčiaceho
rómskeho mladíka v expresív-
nej červeno-čiernej farebnosti.
Kontrastom farieb tak dosiahol
dramatickejší a emotívnejší
účinok celého deja.
Život Rómov sa stal veľkou inš-
piračnou motiváciou aj pre Jána
Berkyho. Obsahy s rómskymi
zvykmi a tradíciami, ale aj so
sociálne orientovanými témami

sa stávajú cieľom jeho umelec-
kých diel. Používa rôzne
maliarske techniky. 
Z prostredia starých rómskych
bájí a povestí čerpá maliarsky
prejav Bélu Kokényho. V
obraze Posledný vládca stepi
využíva svoj ilustrátorský
talent. 
Jemnú detailne riešenú kresbu
dopĺňa sýtou modrou a zelenou
farbou, čím zvyšuje tajuplnosť
historického deja.
Jozef Fečo je z kolekcie vysta-
vujúcich maliarov najmladší. Je
to ambiciózny maliar, ktorý
intenzívne vníma podnety zo
svetového a z domáceho súčas-
ného výtvarného umenia a ich
prostredníctvom vytvára vlast-
ný umelecký štýl. Zaujíma ho
mimika ľudských tvárí, ich
výpovedná hodnota a typická
osobnostná črta.
Študuje podobizne známych
osobností politického (J. Kiska,
Pápež), ale aj kultúrneho a spo-
ločenského života (Ch. Chaplin,
E. Redžepova, A. Einstein).
J. Fečo ich dotvára špecifickou
situačne detailnou farebnosťou.
Vznikajú živé, expresívne po-
ňaté portréty a ich význam sa
nanovo znásobuje špecifickým
Fečovým umeleckým podaním. 
Výstava sa nachádza na prvom
poschodí v priestoroch Zichy-
ho paláca a potrvá do 30. októb-
ra. (mk)

Rómski výtvarníci v Zichyho paláci
pozorujú najmä okolitú prírodu
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Nároky na technológie používané v bytoch
neustále rastú. Aj v Bratislave preto koneč-
ne rastú prvé smart byty ponúkajúce ich
budúcim majiteľom spojenie pokročilých
systémov, ktoré uľahčujú a zefektívňujú
celé riadenie bývania, s použitými materiál-
mi či základnou orientáciou stavby, ktoré
spoločne znižujú náklady na bývanie. Pro-
jekt Zlaté Krídlo je v lokalite hlavného
mesta unikátom a príkladom, ako by mali
vyzerať moderné byty tretieho tisícročia.
Čo je to smart bývanie?
Myšlienka smart bývania je u nás relatívne
nová. Jej význam sa nesie najmä v dvoch

základných rovinách. A to výstavbe, ktorej
výsledkom má byť čo najšetrnejšie bývanie
voči hospodáreniu s energiami, a teda aj finan-
ciami a implementácii systémov na jednodu-
ché riadenie všetky procesov z jedného miesta.
Navyše, z dôvodu neustále pribúdajúcich
noviniek vo svete technológií musia byť smart
byty pripravené na ich implementáciu aj o nie-
koľko rokov. To môže byť zabezpečené len
systémom projektovania a výstavby nehnuteľ-
nosti v štýle skladačky LEGA, kde nie je žia-
den problém kedykoľvek pripojiť ďalší diel
celej stavebnice.
Projekt bytov Zlaté Krídlo, ktorý aktuálne ras-
tie v lukratívnej lokalite v bratislavskej Rači, je
navrhnutý a stavaný práve v súlade so základ-
nými myšlienkami smart bývania. Rovnako, v
dvoch rovinách.
Efektívna produkcia tepla a eliminácia jeho
strát pre čo najnižšie mesačné náklady

Použité stavebné materiály a zariadenia určené
na vykurovanie efektívne hospodária s teplom.
Inteligentné kotolne a výmenníkové stanice v
každom byte vyprodukujú len také množstvo
tepla, aké je v skutočnosti potrebné. Vďaka
pasívnemu štandardu, a to dvojnásobnej izolá-
cii stien a strechy než v bežných domoch a
trojsklám na oknách z priestorov neunikne
žiadne teplo, a preto je všetko využité. Celko-
vé mesačné náklady na bývanie v Zlatom
Krídle sú preto vypočítané len na 1,60€/m2
obytnej plochy.
Hybridná kabeláž pre dnešné aj potenciálne
budúce systémy riadenia bývania z jedného
miesta
Druhý pilier smart bývania, a to inteligentné
technológie, sa do bytov v Zlatom Krídle
dostávajú prostredníctvom univerzálnej
hybridnej kabeláže. Na ňu je možné pripojiť
zariadenia sprostredkujúce centrálne riadenie

kúrenia, chladenia,
ale aj osvetlenie, tie-
nenie či bezpečnosť.
A to ako tie dnešné,
tak aj tie, ktoré sa na
trhu objavia trebárs
aj o desiatku rokov.
Moderné systémy sa
dostali tiež do sprá-
vy celého objektu, preto bude môcť byť reali-
zovaná aj na diaľku. To vytvára predpoklad na
promptné riešenie akýchkoľvek komplikácií aj
bez toho, aby na miesto musel vyraziť technik.
Samozrejme, smart prvkov v prvých smart
bytoch v Bratislave je oveľa viac. Ak sa s nimi
chcete zoznámiť priamo na mieste, neváhajte a
využite možnosť obhliadky priamo v Zlatom
Krídle.

www.zlatekridlo.sk
www.doas.sk                      �

Byty so smart technológiami rastú už aj v Bratislave

Komunitné centrum prilákalo desiatky záujemcov
NOVÉ MESTO
Kurz nemeckého jazyka, joga,
ľudový tanec či kurz maľby
pre deti. To všetko je len zlo-
mok z ponuky, ktorú mohli
otestovať Novomešťania počas
dňa otvorených dverí v komu-
nitnom centre na Ovručskej. 

Cieľom podujatia bolo dostať
centrum do širšieho povedomia
ľudí z okolia a propagácia jeho
služieb. Nový priestor na stretá-
vanie komunity zaujal desiatky
Novomešťanov. V troch veľ-
kých priestoroch a v kuchynke,
kde si môžu uvariť kávu alebo

zohriať jedlo pre deti, sa stretá-
vajú rôzne generácie - od mami-
čiek s deťmi po seniorov. Komu-
nitné centrum poskytuje sociál-
ne, odborné a komunitné služby,
ako aj poradenskú činnosť
napríklad pre rodiny s deťmi s
poruchou autistického spektra.

Komunitné centrum dokončili
začiatkom tohto roka. 
„Išlo o súčasť veľkého projektu
rekonštrukcie, v rámci ktorej
sme za 10 mesiacov opravili
deväť škôl a škôlok, obnovili
dva parky, pričom nám pomohli
prostriedky z eurofondov,” pri-

pomína starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. 
Rekonštrukcia centra stála dves-
todvadsať tisíc eur. Na celkovú
obnovu základných a mater-
ských škôl, rekonštrukciu dvoch
parkov a komunitné centrum šli
štyri a pol milióna eur. (ts)
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Hudobná Lýra

opäť ožíva 

aj v Ružinove
RUŽINOV
V Ružinove podporia pôvodnú
hudobnú tvorbu. Tradícia, kto-
rá má viac ako 50 rokov, ožije v
podobe Ružinovskej lýry. 
Jediný festival pôvodnej tvorby v
rámci Bratislavy bude 3. decemb-
ra. Interpreti môžu zasielať do 15.
novembra jednu súťažnú demo-
nahrávku. Piesne a texty posúdi
odborná komisia, ktorá vyberie
10 finálových piesní. Podmien-
kou súťažnej piesne je, aby bola
slovenská a text a hudba pred
súťažou nezverejnené. Počas fi-
nále súťažiaci odspievajú piesne
za sprievodu big bandu. (ts)

Vedľa tratí bude

hlučnejšie, 

opravujú koľaje
NOVÉ MESTO
Dopravný podnik upravuje
koľajové trate na Vajnorskej,
Radlinského a Račianskej ulici.
Pracuje sa v nočných hodinách od
ukončenia dennej premávky elek-
tričiek do začiatku dennej pre-
mávky električiek - približne v
čase 00.30 – 04.00 h. Ide o odstra-
ňovanie tzv. vlnkovitosti a drob-
ných nedostatkov koľajníc, ktoré
spôsobujú zvýšenú hlučnosť a
vibrácie pri jazde električkových
vozidiel. Pracuje sa brúsiacim
zariadením, ktoré sa pohybuje po
koľajniciach, čo sa nedá robiť
počas riadnej premávky. (ts)

Cestu opravil súkromný investor
RUŽINOV
Cesta na Nových záhradách I v
Ružinove je opäť ako nová.
Súčasťou rekonštrukcie jej
povrchu bolo aj odvodnenie s
novými kanalizačnými vpustmi
a navyše tu pribudli opravené
chodníky. O všetko sa postaral
súkromný investor, ktorý na
ulici Nové záhrady I postavil
byty pre svojich zamestnancov.
Na Nových záhradách I pribudol
ešte odbočovací pruh na Mierovú
ulicu, ochranné ostrovčeky pre
peších a ďalší zrekonštruovaný
chodník zo strany Mierovej ulice.
Na ceste vybudovali aj betónový
spomaľovač a obyvateľom ulice
vybudovali v rámci zrekonštruo-
vaných chodníkov s bezbariéro-

vými zjazdami aj nové vjazdy do
domov. Celkovo sa do týchto prác
investovalo približne 80 000 eur.
Ďalší súkromný investor tento rok
pomohol vybudovať detské ihris-
ko pre škôlkarov z Vietnamskej.
Na tento detský raj získala mest-
ská časť dotáciu z bratislavskej
župy, ktorá však nepokryla všetky
náklady. Vďaka súkromnému
investorovi, ktorý na susednej
ulici Na križovatkách staval byto-
vý dom, na detskom ihrisku pri-
budli pieskoviská, lavičky, smet-
né koše a altánok. „Aj v minu-
losti niektorí súkromní investori,
ktorí stavali v Ružinove, dobro-
voľne pomohli napríklad so zlep-
šením verejných priestranstiev,
opravou ciest a chodníkov či zre-

konštruovaním Parku Andreja
Hlinku. Takéto skrášlenie okolia
stavieb bude v budúcnosti riešiť
zákon o miestnom poplatku za
rozvoj,“ objasnil starosta Ružino-
va Dušan Pekár. 
Zákon nadobudne účinnosť od
novembra. Je v ňom presne sta-
novené, na aké stavby sa poplatok
vzťahuje a na čo musia byť takto
vybrané peniaze použité. 
Tento výnos musí samospráva
investovať napríklad do miestnej
komunikácie, parkovacích miest
či parkov. 
Na zavedenie poplatku za rozvoj
je potrebné prijať všeobecne
záväzné nariadenie, v ktorom si
obec určí aj jeho sadzbu a špeci-
fiká. (st)
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Je to neuveriteľné, ale ten plot tam stojí
už viac ako desať rokov. Je to vlastne
tak dlho, že už si ani nepamätáme, ako
vyzeralo námestie predtým bez plota.

Platnosť zmluvy americkej ambasády o
prenájme pozemkov na Hviezdoslavovom
námestí sa mala skončiť pred dvoma
mesiacmi, v auguste 2016. Keby ambasá-
da nepožiadala pár mesiacov predtým o
ďalšie predĺženie a zmluva by sa riadne
skončila, železný plot, ktorý špatí námestie
už celé desaťročie, by tam dnes nestál a ja
by som nepísal tento článok. Hviezdosla-
vovo námestie by opäť vyzeralo tak ako
predtým - bez železnej „opachy“. Tak ako
má vyzerať historické, promenádne
námestie v centre hlavného mesta akejkoľ-
vek krajiny. No nestalo sa. Plot na námestí
stojí aj naďalej... Pýtate sa, ako je to
možné?

Právny vzťah ambasády 
k pozemkom je už neplatný
Po tom, čo ambasáda požiadala o predĺže-

nie zmluvy o prenájme, väčšina poslancov
mesta túto žiadosť podporilo. Protesty
moje a niekoľkých ďalších poslancov, naše
argumenty, že to bude znamenať zároveň
ďalšie zotrvanie plota na námestí, nepadli

na úrodnú pôdu. Predĺženie zmluvy bolo
na zasadnutí zastupiteľstva v júni schvále-
né. Potom však prišlo k „drobnej“ chybe
na americkej strane - predĺženie malo vstú-
piť do platnosti po podpise dodatku, lenže

ten ambasáda doručila hlavnému mestu až
po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste
2016. Tým sa vlastne nájomný vzťah stal
neplatným. V súčasnosti už teda ambasáda
nemá k pozemku, na ktorom stojí plot,
právny vzťah! 

Nová nájomná zmluva 
hlasovaním neprešla
Na poslednom, septembrovom zasadnutí
zastupiteľstva sa mala odsúhlasiť nová
nájomná zmluva, tá však už hlasovaním
poslancov neprešla. A tak tu máme ko-
nečne reálnu šancu vrátiť Hviezdosla-
vovmu námestiu späť jeho tvár bez že-
lezného plota. A ja len dúfam, že kompe-
tentní, ktorí do toho majú čo povedať, si
teraz naplno uvedomia svoju zodpoved-
nosť k tomuto mestu a jeho obyvateľom
a túto šancu už nenechajú premrhať!

Martin Borguľa
poslanec mesta 

za mestskú časť Staré Mesto
a predseda KLUBU 

pre BRATISLAVU �

Zbavíme sa konečne plota pred americkou
ambasádou na Hviezdoslavovom námestí?




