Zmena v parkovaní, nová plaváreň, opravy ihrísk...
(12.01.2013; Nový Čas; s. 6, 7; rami)

Sľuby starostov mestských častí na rok 2013.
BRATISLAVA - Majú smelé plány! Väčšina ľudí si dáva na začiatku roka veľké predsavzatia.
Výnimkou nie sú ani starostovia bratislavských mestských častí. Nový Čas zisťoval, aké priority si
kladú a čím by chceli potešiť obyvateľov. Takmer všetky mestské časti budú bojovať s opravou škôl a
ciest, veľa peňazí pôjde aj do výsadby zelene a riešení parkovania. Ľudí by mali potešiť aj novou
plavárňou či nájomnými bytmi.
***
Staré Mesto
Táňa Rosová
1. Nový systém parkovania by mal platiť od druhej polovice roka. Rezidenti budú parkovať na
parkovacie karty, návštevníci podľa zón.
2. Pripravujeme prestavbu nebytových priestorov na byty a na Dobšinského ul. chceme postaviť
nájomný dom.
3. Obnova parkov, ihrísk a zanedbaných verejných priestorov.
***
Petržalka
Vladimír Bajan
1. Vypísanie súťaže na dodávateľa systému rezidenčného a krátkodobého parkovania, výstavba
parkovacích domov.
2. Obnova ihrísk a výstavba plavárne pre verejnosť.
3. Rekonštrukcia DK Zrkadlový háj a DK Lúky.
***
Ružinov
Dušan Pekár
1. Chceme sa posunúť v príprave územných plánov zón okolo Štrkoveckého jazera.
2. Budeme sa venovať systému parkovania.
3. Rekonštrukcia detských ihrísk, oprava ciest a chodníkov, obnova školských areálov.
***
Nové Mesto
Rudolf Kusý
1. Rekonštrukcia a zateplenie škôl a škôlok.
2. Vybudovanie nového ihriska a rekonštrukcia starších ihrísk.
3. Kúpa multifunkčného vozidla na zber psích exkrementov či posýpanie soľou.
Dúbravka
Ján Sandtner
1. Otvoria sa dva veľkoobchody.
2. Vytvárať nové triedy v MŠ.
3. Očakávame, že hlavné mesto nás zaradí na realizáciu rekonštrukcie električkovej trate.
Devínska Nová Ves
Milan Jambor
1. Revitalizácia Istrijskej ulice za 480-tisíc eur, v cene je zeleň aj detské ihrisko.
2. Oprava šatne na futbalovom štadióne za 250-tisíc eur.
3. Rekonštrukcia škôl a škôlok.
Karlova Ves
Iveta Hanulíková
1. Výmena okien na základnej škole a materských školách.
2. Vybudovať nové parkovacie plochy, pribudnúť by malo 70 miest.
3. Revitalizácia tzv. Školského námestia na Dlhých dieloch.
Rača

Peter Pilinský
1. Dokončenie rekonštrukcie škôl a škôlok.
2. Rekonštrukcia ciest.
3. Celoročný zberný dvor.
Podunajské Biskupice
Alžbeta Ožvaldová
1. Odkanalizovanie 22 ulíc s úpravou vozoviek.
2. Stavba detských ihrísk.
3. Vylepšenie kamerového systému.
Vrakuňa
Ľudmila Lacková
1. Oprava komunikácií za 130-tisíc eur.
2. Na web dostať zoznam majetku, ktorý vlastní mestská časť.
3. Chystáme parkovaciu zónu, najmä v okolí Dolných honov.
Čunovo
Gabriela Ferenčáková
1. Zateplenie budovy MÚ, revitalizácia parku.
2. Pokračovanie v príprave dokumentácie na obnovu kaštieľa a sýpky.
3. Majetkovoprávne vysporiadanie obecného majetku.
Devín
Ľubica Kolková
1. Sme v nútenej správe a nemôžu sa uskutočňovať žiadne investície.
2. Oprava materskej školy.
3. Oprava základnej školy.
Lamač
Peter Šramko
1. Otvorenie Spoločenského centra.
2. Dokončenie rekonštrukcie jazierka Na barine.
3. Rozšírenie parkovacích miest.
Vajnory
Ján Mrva
1. Revitalizácia Parku pod lipami.
2. Rekonštrukcia Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici.
3. Zamedziť iniciatívu o zlúčenie mestských častí.
Záhorská Bystrica
Jozef Krúpa
1. Oprava ciest a výstavba objazdov.
2. Zrekonštruovať jedáleň pri základnej škole a triedu v škôlke.
3. Zastrešenie hokejbalového ihriska a príprava dokumentácie na športovú halu.
Rusovce
Dušan Antoš
1. Vybudovanie kanalizácie a oprava vozovky.
2. Dobudovať tzv. krátku Keltskú ulicu.
3. Riešiť udržateľnosť 17 mestských častí v rámci hlavného mesta.
Jarovce
Pavel Škodler
1. Oprava chodníkov.
2. Rekonštrukcia zdravotného strediska.
3. Orientačný systém a osvetlenie cintorína.

