Rok 2014 bol v Petržalke obdobím investícií, tvrdí Bajan
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Po osemdesiatich rokoch sa Petržalke podarilo obnoviť rozárium v Sade Janka Kráľa, zvýšiť
kapacity v materských školách, rozpracovaná ostala otázka efektívnosti nakladania s bytovým fondom
mestskej časti.
BRATISLAVA. Rok 2014 bol v bratislavskej mestskej časti Petržalka podľa starostu Vladimíra
Bajana obdobím investícií do služieb potrebných pre ľudí.
"Začali sme s výstavbou prvej petržalskej plavárne, ktorá bude slúžiť verejnosti. Výrazne sme
posunuli aj otázku parkovania a dali základy k riešeniu celej statickej doprave, čo sa ukáže v reálnych
krokoch už v nasledujúcom roku," povedal pre agentúru SITA Vladimír Bajan.
Ako uviedol, úspešným dialógom s investorom je z bývalého divadla Ludus namiesto schátranej
budovy okupovanej bezdomovcami moderné bowlingové centrum. V Petržalke sa podarilo vybudovať
prvý oplotený výbeh pre psov spolu s cvičiskom, zrekonštruovať námestie, chodníky a komunikácie.
Rozárium
"Po osemdesiatich rokoch sa nám podarilo obnoviť rozárium v Sade Janka Kráľa. Vrátili sme
obyvateľom parkovisko na Macharovej a vybudovali ďalšie na Wolkrovej. Po našom tlaku mesto
vybudovalo prepojenie Žehrianskej ulice, kde vzniklo ďalších vyše 30 parkovacích miest," hovorí
starosta.
Parkovacích kapacít by podľa neho mohlo pribudnúť aj viac, ale pri každej z troch možných
investícií na stavbu garážového domu vznikla petícia obyvateľov proti takejto výstavbe, ktorá ich
zablokovala. "Prebudovali sme prvý školský areál na verejné športovisko s modernými cvičiacimi
prvkami aj s vynovenou športovou plochou. Rovnako sme výrazne podporili šport u mládeže,
konkrétne opravami mnohých športovísk pre staršiu mládež," pokračuje.
Za minulý rok sa Petržalke podarilo aj zvýšiť kapacity v materských školách, zmodernizovať
osvetlenie na základných školách, ktoré nielen šetrí náklady ale aj zdravie petržalských školákov.
"Investovali sme do opráv budov materských a aj základných škôl a okrem takýchto hmatateľných
krokov sa nám podarilo dobre a efektívne hospodáriť s financiami i s majetkom, čo znamená, že
mestskú časť sme nezadlžili. Naopak, dokázali sme ušetriť najmä na vnútornej prevádzke a tým
investovať do kapitálových výdavkov," doplnil Bajan.
Modrý dom nedoriešený
"Mestskej časti sa zatiaľ nepodarilo dotiahnuť do konca otázku Modrého domu na Čapajevovej
ulici, aj keď pripravila dobrú východiskovú situáciu," povedal Vladimír Bajan.
Kúpnu zmluvu uzatvorila mestská časť s investorom v januári tohto roka. Po zbúraní Modrého
domu a výstavbe nového bytového domu má spoločnosť predať mestskej časti späť do jej vlastníctva
päť jednoizbových a päť dvojizbových bytov v budove za jedno euro. Ich reálna kúpna cena pritom
mala byť 850 eur za štvorcový meter.
Petržalskí poslanci zároveň odhlasovali, že mestská časť má prednostne ponúknuť získané byty
mladým učiteľom základných škôl. Bytový dom by mal mať po dostavaní 63 bytov a bude k nemu
prislúchať 79 parkovacích miest. Tlačová tajomníčka Miestneho úradu Petržalka Michaela
Platznerová doplnila, že konečné riešenie zatiaľ nemá presný termín.
"Ďalej sme mohli byť aj v otázke statickej dopravy, ale zablokovanie spoločného postupu zo strany
mestského zastupiteľstva nás pribrzdilo," podotkol petržalský starosta. Ako uviedol, rozpracovaná
ostala aj otázka efektívnosti nakladania s bytovým fondom mestskej časti, na ktorú sa zameralo
bývalé zastupiteľstvo. "Je to ale určite beh na dlhé trate a nie je to otázkou jedného volebného
obdobia,"
ukončil
starosta
Petržalky
Vladimír
Bajan.
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