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Andrea DRAGOŠEKOVÁ, moderátorka:  

"Parkovanie je čoraz väčšou nočnou morou nielen v centre Bratislavy, ale aj na sídliskách. 
Len Petržalke chýba vyše 20-tisíc miest. Každá samosprávy rieši problém po svojom. Jedna 
stavia nové miesta, druhú uprednostňuje budovanie garážových domov. Oba varianty však 
majú spoločného menovateľa - zaplatiť to musia samotní vodiči."  

Henrieta KONDRLÍKOVÁ, redaktorka:  

"V bratislavskej Karlovej Vsi sa osvedčil projekt svojpomocného budovania parkovísk. 
Z ekologických dlaždičiek si obyvatelia zhotovia parkovacie miesto sami alebo zaplatia za 
jeho výstavbu 550 eur. Využívať ho môžu štyri roky. Potom musia platiť 166 eur. ročne. 
Záujemcov je dosť."  

Iveta HANULÍKOVÁ, starostka MČ Bratislava - Karlova Ves:  

"My by sme mohli tých parkovísk vybudovať, keby bolo priestranstvo obrovské množstvo. 
Ľudia majú veľký, veľký záujem."  

H. KONDRLÍKOVÁ:  

"Na parkoviskách v Karlovej Vsi možno spoplatniť polovicu miest. V Petržalke len desať 
percent. Na relatívne malej ploche tu žije veľké množstvo ľudí. Parkovacie miesta teda 
problém neriešia. Často sa vám stáva, že nemáte kam zaparkovať auto?"  

Anketa:  

"Často, každý deň."  

"Všade je to prepchaté v dvoch radoch, bez bŕzd. Teda nedajú tam ručnú brzdu a posúva sa 
to."  

H. KONDRLÍKOVÁ:  

"Aj vodič tohto auto zaparkoval na chodníku bez toho, aby tam nechal poldruha metra voľný 
priestor. Hrozí mu pokuta 60 eur, v správnom konaní aj stovka. Nespokojní sú aj majitelia 
garáží. Ustavične im zatarasia vchod dnu."  

Majiteľ garáže:  

"Nonstop. Policajti tu chodia ako na klavír."  

H. KONDRLÍKOVÁ:  

"Východiskom v Petržalke je stavba garážových domov. Miestna samospráva už vytipovala 
šesť lokalít. Pozemky však patria mestu."  

Mária GREBEŇOVÁ - LACZOVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:  

"Žiadame hlavné mesto, aby zablokovalo tieto pozemky, aby sa tam nedalo niečo iné stavať, 
respektíve, aby sa tieto pozemky nepredávali."  



H. KONDRLÍKOVÁ:  

"Mesto je ochotné pozemky poskytnúť, či už formou predaja alebo dlhodobého prenájmu."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"My sme skôr za dlhodobý prenájom, aby sme držali určitú kontrolu nad tým samotným 
procesom výstavby. Čiže sme pripravení."  

H. KONDRLÍKOVÁ:  

"Petržalka chce vybudovať aj záchytné parkoviská, kde môžu vodič odstaviť a nastúpiť na 
prostriedky verejnej dopravy."  

 


