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1. Ohľadne témy parkovania ste v júnovej online diskusii uviedli, že "v najbližších dňoch 
vycestujú naši kolegovia do Viedne, Brna a Prahy, kde chceme osloviť ich odborníkov, aby 
nám pomohli do jesene pripraviť určitú koncepciu riešenia". Môžem sa opýtať, či už máte 
nejaké konkrétne výsledky, je už pripravená koncepcia, resp. kedy bude a aké budú jej 
kľúčové body? Bude tam zahrnutý systém rezidenčného parkovania, myslím, že to je dôležitý 
bod riešenia tejto otázky? Systém jeden byt - jedno rezidenčné miesto by dal základný nárok 
domácim. 
Budeme musieť ísť do stavby garážových domov, bez toho to nepôjde. Niekde bude teda 
treba aj za parkovaciu službu aj zaplatiť. Ale bude to za službu, nie za parkovanie ako také. 
Plánujeme aj diferencovať o aké alebo koľké auto v domácnosti ide, či ide o auto rezidenta,  
obyvateľa s trvalým pobytom v našej mestskej časti, alebo firemné auto. Podľa doterajších 
úvah, zvažujeme možnosti odstupňovania ceny resp. poplatku. 
Do problematiky riešenia statickej dopravy sa pustilo aj hlavné mesto, ktoré sa rozhodlo 
pripraviť koncepciu parkovania pre celú metropolu. Nechceme robiť duplicitnú prácu, preto 
s našimi riešeniami ešte čakáme aj na  mestskú koncepciu statickej dopravy. 
Ak by však v najbližšom čase  mesto nepredostrelo konkrétne riešenia, v ďalších mesiacoch 
za Petržalku tak urobím ja a predostriem návrhy na riešenia na území MČ našim poslancom 
na rokovaní Miestneho zastupiteľstva. 
 
2. Ešte k téme parkovania.  Medzi bytovými blokmi Fedinova 10-24 sa zapĺňa medzera 
výstavbou nového 14 posch. polyfunkčného objektu, v ktorom bude 72 bytov a 6 ateliérov. 
Spolu so stavbou sa má vybudovať 76 parkovacích miest. Viete mi povedať koľko reálne 
PRIBUDNE parkovacích miest? Nebudú to len úprava miest, ktoré už aj teraz čiastočne 
využívajú obyvatelia na parkovanie a výsledok bude ako obvykle, že celková sitácia sa 
stavbou nového objektu zhorší? Namiesto toho by sa malo tlačiť na developerov aby pre 
každý nový byt boli vytvorené NOVÉ 2 parkovacie miesta. 
V rámci polyfunkčného objektu bude vybudovaných na Fedinovej 33 kolmých parkovacích 
státí (z toho 27 je už skolaudovaných), ktoré nahradili 11 pôvodných pozdĺžnych a na 
predĺžení parkoviska z Prokofievovej sa vybuduje nových 43 miest. Teda pribudne 65 
parkovacích státí. Podľa mňa išlo o zlé rozhodnutie predošlého Miestneho zastupiteľstva, 
tento dom tam nemal čo robiť.  
 
3. Prosím Vás, pán starosta, viete mi povedať (prípadne zistiť do budúceho mesiaca), koľko 
pokút pre psíčkarov sa udelí ročne za nedodržiavanie nariadení? Ja mám pocit, že keby som 
sa prechádzal po Petržalke ,tak by som nestíhal vyberať pokuty. Psy voľne pobehujúce bez 
vôdzky (často aj veľké), psie výkaly na každom kroku a pod. Alebo čakáme až sa stane 
nešťastie a až potom začneme konať? 
Kontrou dodržiavania VZN č. 1/2008, ktorým s bližšie upravujú niektoré podmienky držania 
psov na území mestskej časti vykonáva  Mestská polícia, ktorá  udeľuje  vyše 100 pokút 
mesačne to je cca 1200 pokút ročne. Priestupca, ktorý odmietol zaplatiť pokutu je riešený na 
mestskej časti.  Tento rok sme riešili 44 priestupkových spisov a uložili pokuty v celkovej 
výške 1470.- € 
V budúcom roku plánujeme posilniť kontrolu aj v tejto oblasti. Zároveň však budem 
odporúčať zmenu národnej legislatívy. 
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4. Čistota. Chorvátske rameno je oblasť, kde chodieva veľa ľudí, viem, že na starosti to nemá 
len petržalský magistrát ale aj správca kanálu. Nie je možné venovať tomuto priestoru ešte 
viac pozornosti, aby tam bol väčší stupeň čistoty? Viem, že ste urobili nejaké opatrenia, ktoré 
mali viesť k zvýšeniu čistoty, bohužiaľ za seba musím povedať, že som si nejaký rozdiel 
nevšimol. Máte nejaké konkrétny výsledky zlepšenia čistoty, ktoré viete preukázať? 
MČ pravidelne organizuje Jarné čistenie Chorvátskeho ramena, takéto brigády sú 
organizované aj slovenským rybárskym zväzom a o čistotu sa stará správca CHR  
Vodohospodársky podnik, ktorý je zodpovedný aj za pravidelnú údržbu vo forme kosenia a 
čistenia. Nie som však celkom  spokojný s čistotou tohto územia a hoci nejde o náš majetok, 
chceme v budúcom roku pre MP VPS kúpiť čln na zabezpečenie priebežného čistenia. Avšak 
aj občania by si mali uvedomiť, že napr. kovový nákupný kôš na kolieskach nepatrí do 
Chorvátskeho ramena. 
Výsledky práce vidieť vždy, keď sa lokalita vyčistí, avšak takýto stav nevydrží dlho. Jednak 
kvôli veternému počasiu, ktoré sem priveje papierový a igelitový odpad zo širokého okolia, 
ale dlhodobo tu chýbajú odpadkové koše. Výberové konanie na smetné koše bolo uzavreté, 
vyhodnotené a v najbližšom čase budeme osádzať nové koše aj do lokality pozdĺž 
Chorvátskeho ramena. Verím, že aj týmto sa situácia v čistote v tomto území zlepší. Okrem 
toho, aj v ďalších rokoch na jar ( pravdepodobne aj na jeseň) budeme pokračovať 
v dobrovoľníckych aktivitách zameraných na čistenie okolia ramena, do ktorého sa môže 
zapojiť ktokoľvek z nás.  
 
 
5. Dobrý deň, 
páči sa mi, že Petržalka je za posledný rok čistejšia, než kedykoľvek predtým. Ako sa vám to 
podarilo? A čo je podľa vás najväčším problémom, ktorý treba vyriešiť, aby bola ešte 
čistejšia, aby sa nehromadil odpad pri kontajneroch a aby boli všetky plochy pokosené? 
Soňa Mačeková 
Problém s kontajnerovými stanovišťami  riešime priamo so správcovskými spoločnosťami, 
ktoré spravujú bytové domy, kde sa konkrétne kontajnerové stanovište nachádza. Mestská 
časť pomáha riešiť problematické kontajnerové stanovištia tým, že poskytuje dotáciu na 
postavenie nového stanovišťa tam kde nie je, alebo  rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie 
existujúceho stanovišťa.  
Plochy, ktoré nie sú v správe a údržbe mestskej časti pravidelne kontrolujeme. V prípade, že 
sú miesta nepokosené alebo sa nich vyskytuje odpad anorganického pôvodu, vlastníka 
pozemku vyzveme na zabezpečenie nápravy. Ak vlastník nezabezpečí nápravu do 
stanoveného termínu, udelíme mu pokutu. V tomto roku máme 90 % úspešnosť na vykonanie 
nápravy už po zaslaní výzvy vlastníkovi pozemku. Tým,  ktorí nereagovali na výzvu, bola 
uložená pokuta a po nezaplatení pokuty bola vec postúpená exekútorovi.  
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6. Oceňujem to, keď na uliciach, chodníkoch  a trávnatých plochách vidím bežne ľudí s 
oranžovými vestami, ako upratujú, kosia, hrabú, zametajú odnášajú „bodrel“. Myslím si, že 
by na čistenie okolia prišli aj obyvatelia okolitých domov, ale treba im takúto aktivitu 
ponúknuť, popohnať ich - určite pôjdu. plánuje úrad vyhlásiť nejaké brigády? 
Ondrej Sadloň 
Každoročne organizujeme čistenie Chorvátskeho ramena na jar (tohto roku to bol už 14. krát). 
Tohto roku sme okrem toho vyzývali prostredníctvom webu, Petržalských novín a inej tlače, 
tiež prostredníctvom internetových médií a sociálnej siete aj na ďalšie akcie: letné upratanie 
a upravenie zelene v Bráne do života a na septembrovú dvojdňovú dobrovoľnícku akciu so 
zameraním na vyčistenie petržalskej prírody. Konkrétne sme čistili chránené územia 4. stupňa 
ochrany v Hrabinách, Sovom lese a v časti Chorvátskeho ramena. Dokopy na všetkých 
akciách sa zúčastnilo takmer 330 dobrovoľníkov nielen z Petržalky a nielen zo Slovenska. 
Plánujeme v takýchto aktivitách pokračovať a verím, že ľudia prídu aj o rok. Tým, kotrí tohto 
roku pridali ruku k dielu chcem ešte raz poďakovať. Otázkou zostáva, či organizovať takéto 
akcie v piatok alebo sobotu, pretože niektorým vyhovuje pracovný iným víkendový deň.  
Doteraz sme sa orientovali na piatok, ale všimli sme si, že aj v sobotu bol záujem. Neviem 
však, či myslíte upratovanie verejných priestorov alebo okolia bytoviek. Bol by som veľmi 
rád, keby s aktivitou prichádzali aj správcovia bytových domov a spolu s obyvateľmi by sme 
mohli robiť krátkodobé – párhodinové brigády. Alebo mestská časť by mohla technicky 
participovať cez MP VPS na brigádach, ktoré by si zorganizovali celé bytové domy alebo 
bloky.  Za iniciatívu a pozitívny prístup k svojmu okoliu by sme vyhodnotili najúspešnejšiu 
lokalitu, kde by sme poskytli novú zeleň alebo inak pomohli vo vnútrobloku alebo 
zorganizovali športovo-zábavný turnaj. Zároveň by mohla vzniknúť zaujímavá tradícia 
sídliskových turnajov, ktorá by podporila ľudské spolunažívanie a susedské vzťahy. 
 
7. Dakujem za odpoved - uz len jeden dodatok. 
To ze MC nema vo vlastnictve mnohe z predmetnych pozemkov je iste fakt, avsak obyvatel 
Petrzalky potrebuje prave MC aby ho v tomto zastupovala a zabezpecovala potreby a narok 
na dostojne byvanie v nasej MC. 
Neporiadok nam nerobia mimozemstania, robia ho rozni nevychovani ludia- castokrat aj 
neprisposobivi obcania. Zamestnany clovek nema ako zavadzat zmenu u zmyslania tychto 
obcanov,moze len ziadat o MC, aby zabezpecila napr. cistotu, ci zgrupovanie sa 
neprisposobivych skupin pri alkohole na verejnych priestoroch. 
Na lavickach sa pred domami na Gessayovej ul. opakovane zgrupuju rozni nepracujuci ludia, 
popijaju, nechavaju za sebou neporiadok. Ja osobne castokrat volam MP pokial piju alkohol - 
avsak tito ich nikdy nevyzvu a nedohliadnu, aby si kopu odpadkov po sebe upratali... 
Chorv.rameno - ma mizivy pocet odpadkovych kosov, cize odpadky nevyhnutne musia byt. 
verim ze vami spominane planovane aktivity pomozu skraslit tuto inak prijemnu oddychovu 
zonu  Dakujem   zuzana L. 
OS MsP Bratislava Petržalka v období od 1. 1. 2011 do dnešného dňa  priamo na Gessayovej 
ul. riešila  celkom 29 priestupkov  po problematike  VZN č. 2/97 - požívanie alkoholických 
nápojov na verejnosti. Z tohto počtu bolo 6 oznamov od občanov a zostávajúcich 23 
priestupkov bolo riešených vlastnou vyhľadávacou činnosťou. Na Gessayovej ul. sme ďalej 
riešili 40 priestupkov podľa VZN č. 1/01 - znečisťovanie verejného priestranstva.  Z tohto 
počtu evidujeme  tri priestupky, ktoré boli riešené na podnet občana  a zostávajúcich 37 
priestupkov bolo zistených vlastnou vyhľadávacou činnosťou policajta.   Pokiaľ by som sa 
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mal vyjadriť k dodržiavaniu čistoty neprispôsobivých skupín občanov môžem konštatovať, 
že so zadokumentovaním tohto priestupku sú značné problémy.  Občania  z radov 
bezdomovcov sa v žiadnom prípade nehlásia k nájdeným veciam, prípadne fľašiam a 
neporiadku, ktorý sa v ich blízkosti nachádza. Z priameho výkonu máme skúsenosti, že takýto 
občania odmietajú robiť poriadok s odôvodnením, že oni na tomto mieste neporiadok 
neurobili  a po nikom ho ani nebudú upratovať.  Pokiaľ mal pisateľ na mysli znečisťovanie 
verejného priestranstva výkalmi bezdomovcov  musím konštatovať, že v Petržalke absentujú 
verejné VC. No i napriek tomu   snahou MsP je takéto osoby  najmä z priestorov  okolo škôl  
a škôlok  kontrolnou činnosťou  vytlačiť, kde by neboli na očiach deti a okoloidúcich 
občanov.   Že  tejto problematike venujeme zvýšenú pozornosť môžu potvrdiť aj riaditelia 
jednotlivých  škôl,  vrátane ZŠ na Gessayovej.  MsP nemá žiadne  možnosti, ani 
 kompetencie  zabrániť  zgrupovaniu sa   neprispôsobivých občanov na verejných 
priestranstvách, vrátania vysedávania na lavičkách a pod.    
 
 
8. Vaz. p. starosta, opakujem svoju otazku z juna t.r.: Kedy sa obyvatelia Dvorov IV - ul. 
Macharova, Pifflova a Wolkrova - konecne dockaju zrusenia 5-rocnej najomnej zmluvy s 
firmou CAR TOWING v zmysle rozhodnutia petrzalskeho zastupitelstva z augusta 2010 ? 
Udajne sa MČ  nedari najst vhodnu nahradnu lokalitu pre tuto sukromnu odtahovku (pozn. - 
zle zaparkovane auta odtahuje vylucne z centra Bratislavy pred nase okna na parkovisko 
Macharova). Z najomnej zmluvy takato povinnost pre Petrzalku nevyplyva.  
S pozdravom J.Tosecka  
Som presvedčený, že tá služba na parkovisko nepatrí. Myslel som si, že vypovedanie zmluvy 
bude oveľa jednoduchšie, ale žiaľ po preskúmaní dvoma nezávislými právnickými 
kanceláriami vyzerá byť zmluva veľmi „dobre“ riešená. Napriek tomu som rozhodnutý urobiť 
všetko preto aby sa táto činnosť na parkovisku ukončila. V prvej fáze ponúkneme firme  tzv. 
dobrovoľné ukončenie  nájomnej zmluvy. V prípade, že nebude ochota zo strany firmy, 
budem hľadať alternatívny spôsob vypovedania zmluvy možno aj na hrane porušenia iných 
zákonov. Mrzí ma to, že  je to v tomto stave, ale ani uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
z minulého obdobia mi nepomáhajú, lebo boli veľmi alibistické. 
 
 
9. DOKEDY SA BUDÚ RÚBAŤ ZDRAVÉ  40-50-60 ROČNÉ STROMY V PETRŽALKE - 
KDE JE NEDOSTATOK ZELENE, OBROVSKÁ PRAŠNOSŤ V DOSLEDKU 
DESAŤTISÍCOV ÁUT, KDE TAKMER KAŽDÝ DRUHY OBYVATEĽ MÁ ROZNE 
ALERGIE / HLAVNE NA PRACH !!! / ...To keď si nejaký pako zmyslí, že mu zavadzia pri 
dome strom, a uteká hneď na MÚ so žiadosťou, tak sa mu hneď vyhovie !!!TO STE KDE 
VIDELI, V KTOREJ KRAJINE, ABY SA TAKTO RÚBALA ZELEŇ ????????????? 
Bratislava je oficiálne najšpinavejším mestom v strednej Európe a tu klčujú stromy, ba i celé 
parky, len aby sa ,,vyhovelo,, DEVELOPEROM - samozrejme za patričné ,,všimné,, ........ aby 
mohli nastavať tie obrovské skleneno-železo-betónové  OPACHY - a mohli ryžovať na 
prenájmoch !!!!!!!!!To Vás vôbec netrápi, pán Bajan ???????A čo vôbec proti tomu robíte, 
aby sa tu neklčovala zeleň - aby sa tu dalo vôbec dýchať ....     Peter N. 
Výrub stromov, ktorý sa  realizuje na území Petržalky je najmä z dôvodu tienenia bytovým 
jednotkám. Tieto výruby sú vykonávané na základe žiadostí obyvateľov. Každý výrub je 
prehodnotený aj občianskymi združeniami, ktorých cieľom je ochrana prírody a krajiny a 
starostlivosť o životné prostredie. Za každý vyrúbaný strom sa uskutočňuje náhradná výsadba 
tak isto vo forme nových mladých stromov, ktoré sú vysadené na miestach v blízkom okolí 
miesta výrubu, tak aby netienili a neboli umiestnené na inžinierske siete. Tým že sa stromy 
nahrádzajú za nové, nedochádza k úbytku zelene.  


