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Boris URBANČÍK, moderátor:
"Asi tristo obyvateľov bývajúcich pri petržalskom cintoríne nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Bratislavský magistrát sa však chystá preveriť, či je výstavba možná. A hoci mesto pred časom
avizovalo rozšíriť kanalizačnú sieť, Bratislavská vodárenská ju zatiaľ v tejto oblasti neplánuje.
Dotknutým obyvateľom však odkazuje: "Nie ste jediná časť hlavného mesta bez kanalizácie."
Matej BARÁNEK, redaktor:
"Hoci stoja rodinné domy v okolí Nábrežnej ulice pri petržalskom cintoríne len niekoľko minút od
centra mesta, nemajú verejnú kanalizáciu. Ide totiž o bývalú záhradkársku oblasť, kde v posledných
rokoch vyrástli obytné domy. Jednému z obyvateľov Lukášovi HARGAŠOVI sa ale nevidí, aby ľudia
žijúci v hlavnom meste boli bez kanalizácie a namiesto toho mali obyčajnú žumpu."
Lukáš HARGAŠ:
"Každý rok sa tu stavajú kvázi nové domy na starých záhradkárskych pozemkoch, ktoré ľudia
rozpredali a zároveň kúpili nanovo. Zopár domov iba po hlavnej ulici a pri cintoríne majú kanalizáciu,
ale celý stred tejto štvrti, kde sa nachádza to gro tých domov, je bez kanalizácie a fungujú na princípe
žúmp."
M. BARÁNEK:
"Obrátil sa teda na miestnu samosprávu. Petržalka ho však odkázala na mesto s odpoveďou, že
výstavba kanalizácie patrí do kompetencie magistrátu a Bratislavskej vodárenskej. Podľa hovorcu
Bratislavy Stanislava ŠČEPÁNA, mesto preverí, či je výstavba kanalizácie v lokalite možná.
Dotknutým obyvateľom však veľkú nádej nedáva."
Stanislav ŠČEPÁN:
"Pravdou však je, že ide o malú intenzitu zástavby, kde sa ďalšia už nepovoľuje a v minulosti sa
vôbec ani s vybudovaním kanalizácie nepočítalo."
M. BARÁNEK:
"Bratislavská vodárenská nám potvrdila, že v blízkej budúcnosti nemá v úmysle vybudovať
v lokalite kanalizáciu. Obyvateľom však odkazuje, že častí kde nie je, je v Bratislave viac. Hovorca
Zenon MIKLE."
Zenon MIKLE:
"Nie je to úplne výnimočná situácia, pretože existuje ešte niekoľko lokalít v hlavnom meste, ktoré
nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu. Napríklad časť Podunajských Biskupíc, časť Mierovej ulice
v Prievoze a tak isto mestská časť Vajnory. Výstavbu kanalizácie v týchto lokalitách rieši príslušná
samospráva."
M. BARÁNEK:
"Petržalka však tvrdí niečo iné. Podľa nej sa s kanalizáciou počítalo už v minulosti. Hovorkyňa
Michaela PLATZNEROVÁ."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Mestská časť Petržalka požiada mesto o zaradenie vybudovania kanalizácie na tomto území do
plánu v čo najkratšom možnom horizonte."
M. BARÁNEK:
"Matej BARÁNEK, RTVS."

