O peniazoch Petržalky opäť môžu rozhodnúť aj občania
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Obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti sa budú môcť opäť zapojiť do rozhodovania o
tom, kam pôjde časť peňazí z pokladnice Petržalky. Vyberať si pritom môžu z troch skupín projektov,
ktoré zahŕňajú opravu schodísk, dobudovanie športovísk a úpravu zelene. Tento rok je na
participatívny rozpočet vyčlenených 43.500 eur, informovala TASR hovorkyňa Petržalky Michaela
Platznerová.
Za opravu schodísk vedúcich na pochôdzne terasy hlasovali Petržalčania aj minulý rok. Prednosta
miestneho úradu Miroslav Štefánik vysvetlil, že mestská časť robí tieto opravy nad rámec svojich
povinností. "Spoločné terasy sú buď vo vlastníctve hlavného mesta a teda ono má povinnosť sa o ne
starať, alebo sú za ne spoluzodpovední vlastníci bytov a nebytových priestorov. V Petržalke sú tiež
schodiská, ktoré nemajú doriešené vlastnícke vzťahy," priblížil.
Pri výbere schodísk do hlasovania v participatívnom rozpočte samospráva podľa prednostu
zohľadňovala okrem technických možností opráv a stavu schodísk aj ich využitie. "Zamerali sme sa
pritom na schodiská vedúce k verejným inštitúciám," podotkol Štefánik. Petržalčania tak môžu
vyberať zo štyroch schodísk - na Námestí hraničiarov, na Beňadickej, Holíčskej a Vígľašskej ulici.
V druhej oblasti môžu obyvatelia hlasovať za športovisko, ktoré samospráva dobuduje. Do
hlasovania Petržalka zaradila tri - na Budatínskej, Hrobákovej a na Bzovíckej ulici. Podľa prednostu
pritom zohľadňovala aktuálny stav, termín revitalizácie, lokalitu, veľkosť, funkciu, typ a intenzitu
využívania.
Tretia oblasť hlasovania pokrýva úpravu zelene, tento rok vo vnútroblokoch. Do hlasovania
mestská časť zaradila plochy vhodné na revitalizáciu zelene, pričom brala podľa prednostu do úvahy
predovšetkým vlastnícke vzťahy, potrebu dosadenia stromov, kríkov, trvalkových záhonov spolu s
lavičkami a odpadkovými košmi, ako aj celkový prínos upravenej plochy. "Tak, aby zeleň okrem
biologickej a estetickej funkcie plnila aj funkciu rekreačnú a odpočinkovú," priblížil Štefánik. Hlasujúci
môžu vyberať z vnútroblokov na Budatínskej, Ambroseho alebo v lokalite na uliciach
Vígľašská-Šášovská.
Petržalčania môžu hlasovať prostredníctvom internetu na webovej stránke mestskej časti
www.petrzalka.sk/participativny-rozpocet od pondelka 3. februára. Počas troch týždňov možno v
každej oblasti zahlasovať len jedenkrát. Hlasovanie skončí 23. februára 2014.

