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V blízkosti zdevastovaných bytov v Petržalke sa stavajú nové  

BRATISLAVA - V tesnej blízkosti problémového modrého domu na Čapajevovej ulici v Petržalke 
majú vyrásť nové nájomné byty. S jeho problematickými nájomníkmi by sa však mestská časť mala 
vyrovnať skôr, ako bude nový dom stáť. Inak hrozí, že do nových bytov sa nebude chcieť nikto 
nasťahovať.  

Petržalčania sa sťažujú, že sa v blízkosti objektu, ktorý z väčšej časti obývajú neplatiči, necítia 
bezpečne. Dôvodom je neporiadok, narkomani a prostitútky. Mestskí policajti kedysi museli každý deň 
sprevádzať poštára a v noci sa tu povaľovali injekčné striekačky.  

Hovorca mestskej polície Peter Pleva vraví, že v poslednom čase tu veľa zásahov nemali a 
nájomníci sa "umravnili".  

Riešením je aj zbúranie  

Starosta Petržalky Vladimír Bajan však nie je spokojný. "Myslím si, že takéto zariadenie by 
nemalo stáť v centre sídliska. Preto mestská časť hľadá iné možnosti riešenia tohto problému," 
uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Bajan. Jedným je aj zbúranie modrého domu.  

Do prípadného búrania má čo hovoriť aj magistrát, keďže má dispozičné právo na 10 z 52 
malometrážnych bytov v dome hrôzy. Podľa riaditeľa kancelárie primátora Ľubomíra Andrassyho sú 
niektoré z bytov v neužívateľnom stave.  

Jedným z riešení je podľa neho nájsť inú lokalitu, kde by vybudovali sociálne byty. "Modrý dom by 
sme potom odstránili. To je však ešte na diskusiu," uviedol Andrassy.  

***  

Nové byty dokončia o rok  

Hneď vedľa už vyrastá nový deväťposchodový dom so 48 bytmi, z toho 32 bytov bude 
dvojizbových. Dokončené by mali byť v júni 2014. Generálnym investorom je hlavné mesto Bratislava, 
náklady na výstavbu sa vyšplhajú na 1 953 000 eur.  

Texty k obr.:  

Nebezpečné susedstvo: Kto sa nasťahuje do nových bytov, ktoré stavajú pri modrom dome?  

Domáci: Našou návštevou neboli nadšení.  

"Vybývané": Takto vyzerajú niektoré z bytov.  

 


