
Petržalčania odhlasujú, kde sa vysadia nové stromy 
(18.04.2013; www.bratislavskenoviny.sk; s. -; TASR) 

V ktorej lokalite bude vysadená nová zeleň, do ktorého schodiska k terasám sa investuje a ktoré 
športovisko zrevitalizuje. Aj o tom môžu rozhodnúť Petržalčania. V rámci participatívneho rozpočtu 
majú možnosť odhlasovať, kde a ako bude použitých 30.000 eur z rozpočtu najväčšej mestskej časti.  

"Zapojiť obyvateľov do rozhodovania samosprávy sa poslanci rozhodli aj vzhľadom na finančné 
možnosti mestskej časti, ktoré jej nedovoľujú realizovať popri nevyhnutných investíciách všetky 
zámery, plány a predstavy," vysvetľuje Michaela Platznerová z kancelárie petržalského starostu. 
Poslanci participatívny rozpočet schválili vlani v decembri. Pôvodne naň vyčlenili 20.000 eur, ako 
podotkla Platznerová, sumu však nakoniec mestská časť navýšila o 10.000 eur.  

Petržalčania môžu už teraz rozhodnúť o lokalite, kde bude vysadená nová zeleň v rámci 
náhradnej výsadby za odstránené stromy, do ktorého schodiska k terasám samospráva investuje a 
rovnako, ktoré z ďalších športovísk zrevitalizuje. Hlasovať môžu do 5. mája na webovej stránke 
www.petrzalka.sk/participativny-rozpocet, v každej z troch oblastí vždy len jedenkrát. "Práve 
obyvatelia budú tí, ktorí rozhodnú, do ktorých projektov sa Petržalka pustí prioritne," podotkol 
petržalský starosta Vladimír Bajan.  

Pri náhradnej výsadbe Petržalčania vyberajú zo štyroch lokalít - Dolnozemská, 
Poloreckého-Mamateyova, Mamateyova-Medveďovej a Lachova. Podľa Platznerovej pri ich výbere 
samospráva zohľadnila vlastnícke vzťahy, pretože samospráva môže výsadbu realizovať na 
pozemkoch zverených do jej správy a aj to len so súhlasom vlastníka, a tiež inžinierske siete. "Tie 
výrazne zredukovali možnosti výsadby, pretože v ich blízkosti sa stromy sadiť nesmú," poznamenala. 
Mestská časť posudzovala aj vzdialenosť od obytných domov. "Čoraz častejšie sa totiž stretávame s 
požiadavkami od obyvateľov o výrub stromov, ktoré boli vysadené v minulosti bez súhlasu správcu a 
dnes im uberajú zo svetla na trávnatých plochách, ale i v bytoch," priblížila Platznerová s tým, že 
rozhodujúca pri výbere lokality bola ešte aj veľkosť plochy.  

Aj pri výbere schodísk museli odborníci brať do úvahy rôzne kritériá ako technické možnosti 
opravy, ich stav či využitie schodiska, vysvetľuje prednosta petržalského miestneho úradu 
Miroslav Štefánik. Petržalka navrhla tri schodiská - nadchod nad cestou Jasovská ulica číslo 2, 
schodisko na Námestí hraničiarov číslo 13, schodisko a rampa na Mánesovom námestí číslo 1. "Tieto 
opravy robí mestská časť nad rámec svojich povinností. Schodiská sú totiž vybudované na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a za ich stav zase zodpovedajú vlastníci bytov a 
nebytových priestorov," podotkol Štefánik.  

V tretej oblasti dáva Petržalka obyvateľom možnosť hlasovaním vybrať jedno zo športovísk, ktoré 
chce v súčasnosti zrevitalizovať. Obyvatelia môžu vyberať z troch lokalít - Budatínska 25, Lachova 18 
alebo Jasovská 17. Pri výbere ihrísk opäť zohrali podľa Platznerovej úlohu kritériá ako aktuálny stav 
športoviska a intenzita ich využívania samotnými obyvateľmi.  

 


