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V ktorej lokalite radnica vysadí novú zeleň, do ktorého schodiska k terasám investuje či ktoré 
športovisko zrevitalizuje - o peniazoch mestskej časti počas posledných troch týždňov hlasovali 
Petržalčania. Za 30.000 eur v rámci participatívneho rozpočtu tak radnica tento rok obnoví ihrisko aj 
schodisko na Jasovskej ulici a na Dolnozemskej zase vysadí javory.  

"Zapojiť obyvateľov do rozhodovania samosprávy sa miestni poslanci rozhodli aj vzhľadom na 
finančné možnosti mestskej časti, ktoré jej nedovoľujú realizovať všetky zámery popri nevyhnutných 
investíciách," vysvetlila Michaela Platznerová z kancelárie petržalského starostu. Počas troch 
týždňov tak Petržalčania hlasovali na webovej stránke samosprávy a vyberali vždy jednu lokalitu z 
troch športovísk, troch schodísk a štyroch miest, kde mestská časť vysadí novú zeleň. Celkovo prišlo 
podľa Platznerovej 1033 hlasov.  

Za projekty športovísk hlasovalo celkovo 327 ľudí, z toho najviac 137 získala oddychová zóna na 
Jasovskej ulici 17. "Pribudne tak verejné športové ihrisko s rozlohou 625 štvorcových metrov, ktoré je 
v súčasnosti bez športových prvkov a iných zariadení a aj preto tam mládež väčšinou hráva iba 
futbal," uviedla Platznerová. Mestská časť okrem výmeny asfaltového povrchu podľa slov 
Platznerovej ihrisko doplní o basketbalové konštrukcie, malé bránky vhodné na futbal aj hokejbal, o 
zriadenie na volejbal, nohejbal i tenis a označí herné plochy. Do ihriska plánuje investovať 23.000 eur.  

V oblasti schodísk najviac hlasov získal nadchod nad cestou Jasovská 2, zo 492 ľudí zaň hlasovalo 
239. "Samospráva tak prioritne zrealizuje opravu nadchodu, ktorý prepája terasu pri bytovom dome 
Jasovská 2 až 8 s terasou pri bytovom dome Krásnohorská 1 až 3," priblížila Platznerová. Pri 
rekonštrukcii samospráva opraví schodiskové stupne, rampu pre kočíky a spodný povrch nadchodu. 
Cena opravy by sa mala vyšplhať asi na 4500 eur.  

Za novú zeleň hlasovalo spolu 214 ľudí, najviac, 88 hlasov, získala Dolnozemská ulica. Na tej v 
jeseni podľa plánov radnice pribudne 18 javorov a jedna japonská čerešňa v celkovej hodnote 
približne 3500 eur.  

Platznerová pripomenula, že priority, ktoré určili obyvatelia, nie sú jedinými investíciami, ktoré má 
samospráva na rok 2013 v pláne. "Začíname rekonštrukciu ihriska na Topoľčianskej, v priebehu roka 
opravíme aj ďalšie na Mánesovom námestí, Medveďovej a Bradáčovej. V týchto dňoch sa 
rekonštruuje aj schodisko na Pečnianskej a pokračovať sa bude aj s väčšími investíciami terás na 
Mlynarovičovej a Rovniankovej," vymenovala s tým, že v pláne je aj obnova terasy na Fedinovej a 
schodiska na Blagoevovej.  

Rekonštrukciou už prešli toalety v Dome kultúry Lúky, v pláne radnice je aj výmena okien, oprava 
elektroinštalácie a tiež strechy Domu kultúry Zrkadlový háj. "V priebehu tohto roka Petržalka investuje 
aj do niektorých škôl, pôjde o výmenu svetiel, rekonštrukciu toaliet, opravu vstupných priestorov či 
rekonštrukcie striech," uzavrela Platznerová.  

 


