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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Magistrát má k dispozícii stále veľa voľných bytov. Nedostane ich ale každý. Petícia proti výstavbe
ropovodu cez Petržalku sa nafúkla o ďalších pár stoviek podpisov. Miestny úrad v Novom Meste
postriekali grafiťáci. Hrozí im za to niečo? Viac sa dozviete v Správach Televízie Bratislava.
Ak máte trvalý pobyt v Bratislave a poberáte 1,2-násobok životného minima, máte možnosť získať
mestský byt. Magistrát pridelil ďalších 27 bytov. Dostali ich mladé rodiny v hmotnej núdzi a seniori,
ktorí splnili kritériá celomestského projektu - Dom pre starších občanov."
Redaktorka:
"Hlavné mesto má k dispozícii 925 mestských bytov, z toho 155 je určených pre mladé rodiny
a 244 slúži na ubytovanie seniorov."
Daniela RODINOVÁ, vedúca referátu mediálnej komunikácie magistrátu:
"Primátor postupoval na základe odporúčania sociálnej a bytovej komisie mestského
zastupiteľstva. Všetci noví nájomcovia boli vybraní zo zoznamu žiadateľov, pričom hlavné mesto
eviduje viac ako tisíc takýchto žiadateľov o mestský byt."
Redaktorka:
"Samospráva môže prednostne vyhovieť tým žiadateľom, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide
o matky s deťmi ubytované v krízových centrách. O pridelených bytoch sa dozviete na webovej
stránke mesta. Primátor základné informácie predkladá každý štvrťrok poslancom zastupiteľstva."
D. RODINOVÁ:
"V dvanástich prípadoch bol byt pridelený v rámci projektu podporujúceho bývanie mladých rodín,
sedem malometrážnych garsónok získali bratislavskí seniori, tí však museli spĺňať kritériá
celomestského projektu Dom pre starších občanov, v ktorom teraz bývajú. V ostatných prípadoch išlo
o jednoizbové byty, ktoré má slovenská metropola vo svojom vlastníctve."
Redaktorka:
"Žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v meste minimálne po dobu piatich rokov a jeho
mesačný príjem je vyšší ako 1,2 násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom,
respektíve nájomcom iného bytu či domu. Všetky zmluvy sú uzatvárané iba na dobu určitú, maximálne
na tri roky, aby sa zabránilo pochybnému obchodovaniu s bytmi. Každý nájomca je pred podpisom
zmluvy zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Súčasťou zmluvy je aj
notárska zápisnica, ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov
a to v prípade, ak si nájomca neplní svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné."
R. ILIEV:
"Aktivistom sa už proti výstavbe ropovodu do Schwechatu podarilo vyzbierať 5000 podpisov.
Iniciatívu Stop ropovodu v Petržalke rozbehli 18. júla. Do konca leta by chceli vyzbierať dvojnásobok.
Petíciu následne posunú vláde a ministrovi hospodárstva. Zaoberať by sa ňou malo aj mestské
zastupiteľstvo. Podpisy zbierajú členovia občianskeho združenia Mladá Petržalka a to na
frekventovaných miestach Bratislavy. Ľudia ich môžu spoznať podľa žltej dodávky s nadpisom Stop
ropovodu v Petržalke! Proti výstavbe cez Petržalku je aj šéf mestskej časti Vladimír BAJAN.
Bratislavské chodníky a budovy budú čistejšie vďaka grafitom. Znie to možno neuveriteľne, ale je
to tak. Portál Odkaz pre starostu rozbehol projekt, v rámci ktorého budú dobrovoľníci čistiť verejné
priestranstvá technikou reverzných grafitov."
Redaktorka:
"Portál Odkaz pre starostu chce touto kampaňou povzbudiť ľudí, aby boli vnímavejší k svojmu
okoliu. Bratislavské chodníky, budova či múry pri cestách budú zdobiť reverzné grafity. Ide o techniku
čistenia povrchu pomocou vody, vysokotlakového čističa a makiet s rôznymi motívmi."
Mária BULKOVÁ, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť:
"Voda vlastne ako keby vyčistí to, čo je v tej šablóne. Takže bude vidieť to čistejšie."
Redaktorka:
"Grafity nevznikajú len nepopulárnym sprejovaním. Vo všeobecnosti ide o zásah do verejného
prostredia, a to sa dá robiť napríklad aj, laicky povedané, kreslením do špiny. Pomôcť prišli aj mladí
umelci z Košíc."
Jaro, grafity umelec z Košíc:

"Striekame s vapkou, čistíme špinavé steny a vytvárame obrazce zaujímavé, odkazy pre starostu."
Redaktorka:
"Prvé grafity vznikli na budove a chodníkoch miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto."
M. BULKOVÁ:
"Viac-menej sú to také príjemné motívy, možno takej tej zelene, ktorá niekedy v meste chýba,
takže sú to rôzne kvety, stromy a takéto podobné prírodné výjavy."
Redaktorka:
"Tvorcovia projektu veria, že každé miesto má šancu na pozitívnu zmenu a niekedy na to ani
netreba veľa. Reverzné grafity budú zdobiť napríklad chodníky na Kamennom námestí či autobusovú
stanicu. Do budúcnosti by sa mali rozšíriť do viacerých mestských častí, v lepšom prípade aj mimo
hlavného mesta."
R. ILIEV:
"Repelenty, hnojivá, jed na potkany, šampóny či mydlá. Aj to láka malé deti. Takýmto spôsobom sa
však nechtiac môžu priotráviť. Lekári v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave za
posledný rok ošetrili na urgentnom príjme 48 detí vo veku od jedného do siedmich rokov. Ak dieťa
náhodne užije prostriedky bežne používané v domácnosti, lekári odporúčajú vytrieť ústa a nevyvolávať
zvracanie, nepodávať tekutiny ani jedlo. Dieťa treba hneď previezť na vyšetrenie v sede alebo
v polosede. Ako prevenciu lekári odporúčajú skladovať pracie, čistiace či iné prostriedky mimo dosahu
detí.
V Starom Meste pribudne trhovisko. Domáci farmári či predajcovia ovocia a zeleniny sa čoskoro
vrátia na trhovisko pri Medickej. Miestny úrad už vyhlásil verejné obstarávanie na jeho vybudovanie v
predpokladanej sume do 47 000 eur."
Redaktorka:
"Staromestský úrad sa o otvorenie trhu na Poľnej ulici snaží už po druhýkrát. V minulosti sa mu
totiž prvá súťaž nevydarila, nikto sa do nej neprihlásil. Samospráva je však presvedčená o tom, že tam
trhovisko patrí."
Alexandra OBUCHOVÁ, referát komunikácie s verejnosťou MÚ Staré Mesto:
"A v rámci projektu je naplánovaných spolu 14 stánkov, 13 otvorených a jeden uzatvorený.
Súčasťou by mali byť aj nové lavičky a koše a zámerom mestskej časti je to, aby priestor na trhovisku
dostali najmä domáci farmári a pestovatelia zeleniny a ovocia."
Redaktorka:
"Vybudovanie trhoviska zhltne asi 47 000 eur. Obnovu zaplatí Staré Mesto."
A. OBUCHOVÁ:
"Trhovisko na Poľnej by malo začať fungovať na jar 2014, zámerom mestskej časti je však ukončiť
práce tak, aby bola pilotná prevádzka spustená už v období Adventu formou malého vianočného trhu."
Redaktorka:
"Staré Mesto už má skúsenosti s organizovaním podobných trhov. Na jar to bolo pokračovanie
Dobrého trhu na Panenskej a Jakubovom námestí, ďalší chystá na september, a to opäť na
Panenskej ulici. Trhovisko na Žilinskej ulici má v rukách súkromník, preto mestská časť vlani v marci
zriadila alternatívny trh, takzvanú Staromestskú tržničku na Kýčerského ulici."
R. ILIEV:
"Po ukážke bojových umení a prednáške o japonskej architektúre bude japonský týždeň
pokračovať netradičným kulinárskym podujatím. V piatok 16. augusta o 17-ej sa na nádvorí Zichyho
paláca uskutoční ukážka prípravy japonských jedál v podaní šéfkuchára - veľvyslanca Japonska
v Slovenskej republike. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so Starým Mestom.
Most SNP sa opäť raz premení na galériu. Bratislavský okrášľovací spolok od 21. augusta
pripravuje výstavu originálnych fotografií z rokov 1968 až 1970. Priamo na stenu mostného chodníka
pre peších ich nalepia viac ako 50. Historické snímky zachytávajú obdobie výstavby mosta, aj búranie
bratislavského podhradia. Fotografie doteraz nikto nevidel a ak vás téma zaujala, výstavu si môžete
pozrieť do polovice októbra.
Kúpalisko na Búdkovej toto leto nebolo samozrejmosťou. Pozrieme sa na to v Metre dnes."

