Vlastníci petržalských pozemkov musia mať poriadok, inak im hrozí
pokuta
(25.05.2014; www.sme.sk; Bratislava - Petržalka, 14:14, s. -; sita)

Vlastníkov pozemkov, ktorí porušujú všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku,
zverejňuje Petržalka na svojej internetovej stránke.
PETRŽALKA. Miestny úrad bratislavskej Petržalky vyzval od začiatku roka vlastníkov 24
pozemkov, aby miesta vo svojom vlastníctve vyčistili a zabezpečili na nich poriadok. Desať vlastníkov
svoje pozemky vyčistilo, ďalší traja tak urobili až po začatí správneho konania.
Vlastníci, ktorí svoj pozemok ešte nedali do poriadku, môžu dostať pokutu. Petržalská samospráva
zatiaľ udelila pokutu v jednom prípade. Informovala o tom petržalská hovorkyňa Michaela
Platznerová.
Samospráva v Petržalke bojuje s majiteľmi pozemkov, ktorí porušujú všeobecne záväzné
nariadenie o čistote a poriadku aj tým, že ich zverejňuje na svojej internetovej stránke. Z čiernej listiny
môžu ľudia zistiť, komu zanedbaný, teda napríklad nepokosený alebo neuprataný pozemok patrí.
Obyvatelia rovnako môžu zistiť, či majiteľovi pozemku už petržalský miestny úrad poslal výzvu na
odstránenie nedostatkov, kto ju uposlúchol, kto nereagoval a aj to, voči komu začali správne konanie
o uložení pokuty. Zoznam dopĺňajú fotografie pre lepšiu a jednoduchšiu identifikáciu pozemkov.
"Som rád za každý podnet od obyvateľov. Svedčí to o záujme ľudí o ich okolie. Niekedy ma však
mrzí, že obyvatelia všetku vinu hádžu na samosprávu a pritom je zodpovednosť na niekom inom. Radi
by sme upratali a vyčistili celú Petržalku, ale samospráva na to jednoducho nemá financie," povedal
starosta Petržalky Vladimír Bajan k požiadavkám obyvateľov o pokosenie či vyčistenie pozemkov.
Ako dodal, samospráva sa stretla s nevôľou niektorých Petržalčanov aj v prípadoch, keď upratali
cudzí pozemok.
Neupratané časti Petržalky môžu so sebou podľa samosprávy prinášať aj sprievodné problémy.
Ide predovšetkým o poletujúce alergény, neporiadok môže spôsobiť tiež šírenie zápachu a
rozmnožovanie hlodavcov.
Ak Petržalčania vedia o neudržiavanom mieste a nie je zverejnené na stránke mestskej časti, môžu
úrad kontaktovať e-mailom na adrese staznosti@petrzalka.sk.

