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O. GÖRNER, moderátor:
"300 obyvateľov bratislavskej Petržalky protestuje petíciou proti výstavbe prvej verejnej plavárne
v mestskej časti. Mala by stáť v jej centre, pri bývalom Luduse. Obávajú sa ešte väčšieho nedostatku
parkovacích miest a hluku zo vzduchotechniky plavárne. Mestská časť však o zmene jej umiestnenia
neuvažuje."
M. KATUŠKA, redaktor:
"Notorický problém s parkovaním v Petržalke sa výstavbou plavárne ešte zhorší, myslia si to
niektorí obyvatelia z okolitých panelákov. Takmer 300 z nich už podpísalo petíciu, aby ju postavili na
inom mieste. Peter MAJERČÁK z petičného výboru."
P. MAJERČÁK:
"Už teraz na tomto priestore je parkovisko, kde je 50 áut, je tam zelená plocha, cesty medzi
barákmi sú úplne preplnená autami a tým sa ešte zhorší daná situácia."
M. KATUŠKA:
"Podľa neho objekt plánujú postaviť na parkovisku s 50-timi miestami, ktoré podľa predpokladov
nahradia len 27-mimi. Reaguje hovorkyňa mestskej časti Petržalka Mária GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ."
M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:
"Plaváreň zatiaľ nebola umiestnená v rámci územného konania, hovoriť preto teraz, že zaberie x
parkovacích miest je zavádzajúce. Snahou mestskej časti bude zastavať predovšetkým nevyužívanú
plochu."
M. KATUŠKA:
"Oslovili sme aj ďalších ľudí žijúcich v okolí. Všetci odpovedali, že s parkovaním je síce problém
v celej Petržalke, no na plaváreň sa tešia."
Anketa:
"S parkovaním je tu určite veľký problém, ale mne osobne to nevadí, ja tu privítam plaváreň."
"Bolo by to dobré."
"To by bola paráda, vynikajúce keby to bola pravda."
M. KATUŠKA:
"Približne tri stovky nespokojných sa obávajú aj hučiacej vzduchotechniky plavárne. Zástupkyňa
regionálneho hygienika v Bratislave Jindra HOLÍKOVÁ upozorňuje, že rizikovou hladinou zvuku je 80
decibelov."
J. HOLÍKOVÁ:
"Pokiaľ ten hluk prekračuje až 80 decibelov, ucho predčasne starne, prestane počúvať zvýšené
tóny."
M. KATUŠKA:
"Vedenie mestskej časti však hovorí o použití moderných technológií, ktoré sú vhodné aj do
obytných zón."

