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Zuzana STRAKOVÁ WENZLOVÁ, moderátorka:
"Zdravie ohrozujúce, aj tak by mohli byť označené viaceré terasy a schodiská v bratislavskej
Petržalke, ktoré sú v katastrofálnom stave. Takáto situácia je na najväčšom slovenskom sídlisku už
niekoľko rokov a zatiaľ sa vo väčšine prípadov nič nezmenilo."
Tomáš KOSTELNÍK, reportér TA 3:
"Petržalčania každodenne využívajú takéto schodiská, na ktorých sa rozpadáva betón, trčia z nich
železné tyče, či chýba na nich zábradlie, Dôvodom sú vo väčšine prípadov nevysporiadané majetkové
vzťahy."
Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Petržalka:
"Vlastnícke práva sú veľakrát vlastne také nejasné, časť patrí, je zverená teda do správny mestskej
časti, časť patrí mestu, veľa tých schodísk a terás je súkromných rukách."
Tomáš KOSTELNÍK:
"Kým sa však kompetentní nevedia dohodnúť, obyvatelia Petržalky sú denne vystavení viacerým
nebezpečenstvám. Niektoré schody sú v takom dezolátnom stave, že pri nich môže ísť doslova o
život."
Ladislav GEMERSKÝ, obyvateľ Petržalky:
"Rozídené schody premenené na prach, len roxory trčia, vôbec nepoužiteľné pre vozičkárov,
starších ľudí, deti a podobne. Dokonca na Jasovského presne pred dvoma rokmi jedno schodisko
samovoľne odpadlo."
Michal MAŤAŠ, advokát, (telefonát):
"V prípade, že občania sú nespokojní s technickým stavom terasy, tak majú možnosť sa obrátiť na
príslušný stavebný úrad so svojím podnetom a v tom prípade stavebný úrad je povinný túto vec riešiť."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Petržalka sa týmto problémom zaoberá už dlhodobejšie, naozaj komunikujeme veľmi často s
mestom, samozrejme apelujeme aj na tých súkromníkov, ktorí majú tieto schodiská, respektíve terasy
vo vlastníctve, aby teda ľuďom vyhoveli."
Tomáš KOSTELNÍK:
"Právnik radí, že čiastočnou nápravou by mohlo byť aspoň predídenie prípadnému zraneniu."
Michal MAŤAŠ:
"Je vlastník povinný minimálne to nebezpečenstvo riadne označiť."
Tomáš KOSTELNÍK:
"Problém chce riešiť aj samotná mestská časť a pripravuje plán opráv, ktoré by sa mali týkať aj
týchto nebezpečných priestorov."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Dúfam, že ich bude čo najviac, ak sa nám podarí teda čo najviac z nich opraviť."
Tomáš KOSTELNÍK:
"Veľká časť stavieb je ale v rukách súkromných vlastníkov a preto je len na nich, či chátrajúce
schodiská opravia alebo nie."

