Petržalka si to môže dovoliť
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Z hľadiska hospodárenia patrí Petržalka medzi tie šťastnejšie mestské časti. Samospráva si
vytvorila celkom slušný rezervný fond a tento rok bude vo veľkom investovať."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Petržalka bude v tomto roku vo veľkom investovať. Samospráva môže ísť do viacerých projektov
najmä vďaka dobrému hospodáreniu."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Predovšetkým nedá sa nepochváliť, že sme hospodárili napriek veľmi ťažkému roku veľmi dobre
s tým, že sme urobili prebytok cez 1,8 milióna eur, čo znamená, že je to výborná východisková pozícia
pre ďalšie zastupiteľstvo, ktoré po nás príde a zároveň nám ešte vytvorilo priestor, aby sme mohli ešte
časť týchto peňazí minúť na poriadok, čistotu a niektoré veci, ktoré potrebujme v rámci mestskej časti
urobiť, či už opravu kultúrneho domu alebo opraviť a zatepliť bytový dom na Medveďovej, nové
lavičky, nové koše, nový kosiaci stroj."
Ján Bučan, poslanec Petržalky:
"Tá pozitívna správa je, že pokračujeme v oprave športovísk, pokračujeme v oprave škôl,
rozširujeme kapacity materských škôl, investujeme peniaze do kultúrnych zariadení, čiže myslím si, že
všetky tieto priority sú pokryté a občan môže byť spokojný."
Alexandra Važanová:
"Spokojný však nie sú všetci poslanci. Niektorí z nich majú pocit, že sa v každom volebnom obvode
Petržalky neinvestuje rovnako."
Vladimír Bajan:
"Každá časť Petržalky má svoj volebný obvod, svojich poslancov. Záleží na aktivite miestnych
poslancov, akým spôsobom sa angažujú v území. A ak majú pocit, že niektorí sa angažujú viac, tak to
nie je chyba vedenia, ale skôr si myslím, že na zamyslenie do vlastných radov."
Daniela Lengyelová, poslankyňa Petržalky:
"Ja nemám pocit, že by Lúky ťahali za kratší koniec, ale tam je stále ten ťahavý problém
nevysporiadaných pozemkov. Takže tam ľudia môžu trpieť týmto pocitom. Proste je tam stále inak
pokosená tráva, inde sa dávajú lavičky a u nich sa nedávajú lavičky a všetky tieto problémy sa dajú
odvodiť od toho vlastníctva."
Vladimír Bajan:
"Možno nás ľudia vidia častejšie na Dvoroch, na iných častiach Petržalky, čo sa týka kosenia
a podobne, problém je ten, že Lúky VII, VIII. má vlastnícky zapísané súkromník, ktorý jednoducho
úplne kašle, dovoľte mi tento výraz, na poriadok a kosenie. Snažíme sa to riešiť pokutami, ktoré nám
vracia krajský súd, ale snažíme sa, keďže vidíme márnosť toho konania, tak aspoň v tých najhorších
situáciách tam posielame našu VPS, aby aspoň tí naši chlapi tam urobili aspoň elementárny
poriadok."
Alexandra Važanová:
"Jeden z projektov, ktorý má väčšinovú podporu poslaneckého pléna, je výstavba verejnej
plavárne. Tá vyrastie v lokalite medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou. Projekt za celkovo 4 milióny
200-tisíc eur má stavebné povolenie a dokončiť by ho mali v marci 2015."

