Dobré noviny pre Petržalku

10. novembra rozhodujete o 1,6 miliarde eur.
O tejto sume budú nasledujúce štyri roky rozhodovať poslanci za Petržalku.

Čo sa nám za štyri roky podarilo
a čo pre vás chystáme
Milí susedia, štyri roky sme ako poslanci miestneho zastupiteľstva
kontrolovali úrad a dohliadali na verejné financie, teda i Vaše peniaze. Aj vďaka zastaveným zlodejinám a prísnemu dohľadu na
hospodárenie ostalo viac prostriedkov na investície, ktoré vidíte
v uliciach. Sú to tzv. poslanecké priority, ktoré sme sa snažili do
rozpočtu zapracovať. Ich výsledkom môžu byť obrovské investície, na ktorých sa zhodne väčšina poslancov, ale aj drobné veci,
ktoré nám spríjemnia prostredie a život v Petržalke. Azda najviac
sme pyšní na dokončenie rekonštrukcie materskej školy na Vyšehradskej, ktorá mohla tento rok prijať až 165 detí. Najväčšia
investícia tohto volebného obdobia sa podarila a do novučičkej
škôlky už nastúpili naši malí Petržalčania.
Z menších investícií sa vďaka našim prioritám urobili nové lavičky vo vnútroblokoch, vysadili nové stromy, či zrekonštruovala
Kapicova ulica. V Kopčanoch sme osadili nové koše (v spolupráci s Ulitou) a nové hracie prvky pre malých i veľkých (work
out). Spoločnými prioritami všetkých poslancov mestskej časti
bola obnova škôl a škôlok, do ktorých sme investovali približne
3 milióny eur. V našich obvodoch sme trvali na bežeckej dráhe na ZŠ Nobelovo námestie, zateplení MŠ Iljušinova, ihrisku
na ZŠ Gessayova a výmene povrchu na basketbalovom ihrisku
Andrusovova. Na „Nobelku“ pribudli tiež dve ihriská – detské
a multifunkčné. V niekoľkých areáloch materských škôl sme presadili výmenu asfaltového povrchu, aby na nich mohli vzniknúť
funkčné dopravné ihriská pre našich najmenších. Okrem toho
pravidelne každý rok investujeme do zlepšenia technického
stavu našich škôl, rekonštrukcie osvetlenia, hygienických zariadení a školských kuchýň. Po dokončení cyklu bezpečnostných
a akútnych technických opráv sme naplánovali zlepšenie ich
energetickej náročnosti.
Prispeli sme k podpore športu z rozpočtu mestskej časti. Zle navrhnutý vzorec sme opravili tak, aby sme podporili športujúce
deti vo všetkých športových odvetviach. Kluby si už tento rok
rozdelia skoro 160 tisíc eur.

V zastupiteľstve sme iniciovali prípravu vzorových projektov
pre novú športovú halu a mobilnú detskú škôlku. Ďalšie miesta
v škôlkach potrebujeme, ale zároveň vieme, že za niekoľko rokov
sa situácia otočí a oveľa väčší nápor bude na služby pre seniorov.
Zmyslom mobilnej škôlky je relatívne lacná transformácia objektu na iný účel, napríklad na stacionár pre seniorov.
Nový domov pre seniorov Petržalka zúfalo potrebuje, ten súčasný má malú kapacitu a je v nevyhovujúcom stave. Budeme žiadať, aby sa nový domov pre seniorov stal ďalšou veľkou prioritou
do nasledujúceho obdobia. Spoločnou prioritou je aj nová športová hala.
Z ostatných priorít spomeňme opravu chodníkov, ihrisko na loptové hry pre obyvateľov Starej Petržalky, ihrisko pre väčšie deti
na Pečnianskej, či riešenie havarijného stavu športovej haly na
Prokofievovej.
Vaši poslanci Peter Cmorej, Ján Karman, Alica Hájková, Vlado Chaloupka a Vlado Dolinay

Čo sa podarilo
 nové stromy a lavičky
 bežecká dráha na ZŠ Nobelova
 ihriská na ZŠ Nobelova
 ihrisko ZŠ Gessayova
 nový povrch na Andrusovovej
 work out Kopčianska
 detské ihrisko Kopčianska
 zrekonštruovaná Kapicova
 priechod pri Chorvátskom ramene
 zrekonštruovaný podchod Záporožská
 zateplenie MŠ Iljušinova
 škôlka Vyšehradská
 peniaze pre šport
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Detské ihrisko a work out v Kopčanoch.

Za pekným industriálnym plotom bude detské ihrisko. Dodávateľ
je vysúťažený, s realizáciou sa čaká asi až po voľbách.

Tu bude ihrisko pre veľké deti (vnútroblok Pečnianska). Napríklad takéto.

Na Vilovej by obyvatelia starej Petržalky privítali multifunkčné ihrisko.
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Najrozbitejší chodník v Petržalke je vo
vnútrobloku na Pečnianskej.
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V živote aj v politike je dôležité
vedieť sa brániť
Uplynulé štyri roky som kolegom viac krát pomáhala s ich prácou. Naposledy sme spolu stáli pred kamerami kvôli kauze Petržalských novín. Zmluva medzi mestskou časťou a zhotoviteľom
vypovedala o tom, že starosta konal v rozpore so záujmami Petržalčanov a všetkým nám bola spôsobená škoda.
Pomoc advokáta potrebovali kolegovia aj počas kauzy petržalského parkovania, pri posudzovaní protestov prokurátora, či bránení záujmov občanov prostredníctvom správnych žalôb. Za štyri
roky písali nejeden podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, či
Najvyšší kontrolný úrad. V týchto voľbách som sa ako Petržalčanka rozhodla aktívne zapojiť do komunálnej politiky a pomôcť tak
kolegom mojimi skúsenosťami advokátky. Po štyroch rokoch sledovania práce mojich kolegov už viem, že moje skúsenosti ako
poslankyňa určite využijem pre dobro Petržalčanov.

Lenka Jakubčová, kandidátka
na mestskú poslankyňu za Petržalku

Práca s ľuďmi a pre ľudí má
zmysel
Som učiteľ. Celý profesijný život sa snažím viesť žiakov k spoločensky zodpovednému správaniu a pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu. Nejde len o triedenie odpadu do správnych košov
alebo obmedzovanie spotreby, ale najmä o aktívnu účasť na
spoločenskom vývoji a záujem oň v širšej perspektíve. Snažím
sa, aby žiaci napredovali nielen v akademických znalostiach, ale
poznali aj súvislosti zo svojho bezprostredného okolia, vedeli, po
akej osobnosti a prečo je tak pomenovaná ulica, na ktorej bývajú
alebo stojí ich škola.
Do regionálneho pôsobenia v Petržalke som vstúpil pred vyše
9 rokmi ako aktivista - s iniciatívou „Vráťme dôstojnosť Sadu Janka
Kráľa“, ale už počas strednej školy som sa u saleziánov na Daliborovom námestí venoval príprave aktivít na zmysluplné využívanie voľného času mládeže. Neskôr sme s manželkou založili malé
komunitné centrum, ktoré dnes pomáha rodičom s inkluzívnou
edukáciou detí so znevýhodnením a v aktuálnom projekte Kalab
sa snažíme o neformálne vzdelávanie smerom k pochopeniu postavenia menšín.
Spoločnosť potrebuje aktívnych občanov a naša mestská časť
angažovaných Petržalčanov. Ďakujem Vám za možnosť reprezentovať Váš hlas štyri roky v miestnom zastupiteľstve, kde sa nám
aj napriek jeho zloženiu podarilo zastaviť nezmyselnú parkovaciu politiku, či presadiť zelené parkovisko na Röntgenovej ulici.
Jedna z vecí, ktorú málokto považuje za dôležitú, sú pomenovania ulíc. Ide o mestotvorný prvok. V tomto smere sa mi podarilo
presadiť pomenovávanie ulíc nie podľa farieb, ako tomu bolo v
minulom volebnom období, ale podľa významných osobností
našej histórie ako napríklad Ján Lajčiak, Andrej Hadik či Zuzana

Chalupová. Rád by som vo svojej práci pokračoval - strážil efektivitu vynaložených verejných zdrojov, dokončil stratégiu transparentného procesu prijímania detí do materských škôl, sprístupnil
školské športoviská verejnosti, ale tiež inšpiroval aktívnych ľudí
vstúpiť do politického života.
Nech je z Petržalky ešte lepšie miesto pre život.

Vlado Dolinay, kandidát
na mestského a miestneho
poslanca (volebný obvod č. 1)

Pre Petržalčanov chcem novú
športovú halu
Pred štyrmi rokmi som sa prvýkrát uchádzal o dôveru občanov vo
voľbách a dnes, bohatší o veľa skúseností, tak činím znova. Pevne verím, že som túto dôveru počas môjho pôsobenia nesklamal.
Snažím sa pomôcť zlepšeniu života v Petržalke ako prispievaním
k lepším zásadným rozhodnutiam o tom, ako ju budeme spravovať, tak aj drobnou činnosťou na lokálnej úrovni.
Medzi tie prvé, dôležité, rozhodnutia patrí najmä odpor voči zriadeniu parkovacej politiky v Petržalke pod taktovkou spoločnosti
EEI po čudesnom výberovom konaní. Ďalej som prispel k odmietnutiu stavby kontroverzného parkovacieho domu na Röntgenovej a navrhol som nastavenie poplatku za rozvoj v Petržalke na
najvyššiu zákonom povolenú hranicu, čo nám do rozpočtu prinesie v najbližších rokoch významné prostriedky pri stavbách developerských projektov.
Na lokálnej úrovni som zariadil drobné opravy v našom treťom
obvode, ako napríklad odstránenie schátraných betónových
konštrukcií, na ktorých sa grupovali bezdomovci alebo opravu
havarijného stavu schodiska z terasy. Presadil som do rozpočtu
rekonštrukciu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Gessayova a angažoval sa pri záchrane známej plastiky Strom Života na Furdekovej ulici.
Okrem práce v zastupiteľstve a jeho komisiách som aj členom rady
školy a taktiež pomáham pri prevádzke Petržalskej plavárne z pozície člena dozornej rady spoločnosti Športové zariadenia Petržalky.
Práve s touto pozíciou, ktorú vykonávam bez nároku na honorár,
sa zároveň spája najväčšia vízia, ktorú pre moje ďalšie pôsobenie v zastupiteľstve mám. Pevne verím, že v Petržalke nám chýba jedno zásadné športové zariadenie – moderná viacúčelová
hala. Hala, ktorá by slúžila nielen na tréningy mládeže a športové
zápolenia na najvyššej úrovni, ale aj na organizáciu kultúrnych
a spoločenských podujatí.
Verím, že takáto hala by jedného dňa mohla vyrásť na mieste, kde
by nezasahovala negatívne svojou prevádzkou do každodenného života obyvateľov blízkeho okolia – buď v lokalite pri čističke alebo na tzv. pápežskej lúke a priniesla by nám do Petržalky
ako ďalšiu možnosť pre zmysluplné a aktívne trávenie času detí
a mládeže, tak aj kvalitné podujatia – či už športové alebo napríklad aj koncerty hudobných hviezd.
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Ak dostanem dôveru obyvateľov Petržalky znova, pokúsim sa priblížiť túto víziu bližšie realite a zároveň budem pokračovať v drobnej každodennej práci pre dobro všetkých nás – Petržalčanov.

Vlado Chaloupka, kandidát
na poslanca za volebný obvod č. 3

Už dvadsať rokov pracujem
pre vás
Som dopravná inžinierka a v Petržalke bývam 31 rokov. Už
20 rokov pracujem v samospráve v oblasti dopravy. Od roku
2010 zastávam mandát poslankyne miestneho zastupiteľstva
v Petržalke. Podporila som vybudovanie športového areálu JAMA
na Šášovskej ulici, vybudovanie výbehu pre psov na Rusovskej
a Vyšehradskej ulici, zvyšovanie kapacít materských škôl. S viacerými poslancami sa nám podarilo zastavenie podvodu podpísaním nevýhodnej zmluvy s parkovacou spoločnosťou EEI. Podporila som projekt obnovy zavlažovacích rozvodov na polievanie
sídliskovej zelene. Ako členka rady fondu statickej dopravy som
spolu s viacerými poslancami docielila vytvorenie väčšieho počtu parkovacích miest zjednosmernením ulíc.
Ako človek z praxe, znajúc legislatívu (niekedy aj bezzubú), nechcem sľubovať veci, ktoré sa nedajú splniť. Vždy budem proti zahusťovaniu územia pri posudzovaní investičných zámerov, nevýhodnému predaju majetku mestskej časti, či reklamnému smogu.
Som zástanca rezidenčného parkovania a budem ho, ak budem
opätovne zvolená, naďalej podporovať. Rada by som vo väčšej
miere podporila obnovu vnútroblokových chodníkov a cestičiek
pre peších, ktoré sú v zlom technickom stave (vytváranie výmrazkov - bublín na asfalte) a sú nebezpečné pre starších občanov,
aj pre malé deti. Rada podporím vybudovanie nových cyklotrás,
ale nie na úkor ostatných účastníkov cestnej a pešej premávky.
Chcem ochraňovať záujmy nás, Petržalčanov, aby sa nám tu dobre žilo!

Alica Hájková, kandidátka na
poslankyňu za volebný obvod č. 6

Petržalka potrebuje
Petržalčanov
Prvý kôš a prvé body v živote som dal v Petržalke v klube Iskra
Matador. Bolo to už pred 38 rokmi, keď postavili náš dom a za
ním školu. V basketbale som pokračoval na gymnáziu a aj na
Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského.
V súčasnosti som trénerom Interu Bratislava a aj naďalej bývam
v Petržalke.
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Chcem pomôcť vyriešiť problém s parkovaním. Myslím si, že
nielen v Petržalke, ale v celej Bratislave by sa malo začať najprv
s rezidenčným parkovaním od 18,00 do 6,00 ráno. Vtedy by mali
nárok parkovať pred svojimi domami najmä Petržalčania a Bratislavčania. Podobné riešenie navrhujem aj pre materské škôlky
a domovy dôchodcov, kde by mali mať prednosť v prvom rade
seniori a deti z bezprostredného okolia a až potom ostatní.
Mimoriadnu starostlivosť si zaslúži Petržalský lesík s jeho neopakovateľnou, ale zanedbanou kaplnkou, horárňou a zeleňou. Chýbajú v ňom lavičky, osvetlenie i bezpečnosť a v zime údržba pre
športovú činnosť.
Základným problémom Petržalky je nedostatok financií spôsobený nespravodlivým prerozdeľovaním podielových daní. Mnoho takzvaných Petržalčanov síce v Petržalke býva, ich dane však
odchádzajú tam, kde majú trvalý pobyt. Je preto potrebné využiť
postavenie Petržalky ako de facto tretieho najväčšieho slovenského mesta v rámci ZMOS a tento problém vyriešiť.
Za peniaze, na ktoré má Petržalka právo, by bolo možné dostavať materské škôlky, denné stacionáre pre seniorov a športovú
infraštruktúru. Dali by sa využiť aj pre školstvo a zveľaďovanie povedomia mladých Petržalčanov o ich rodnej mestskej časti. Petržalka potrebuje Petržalčanov.

Roman Ivan, kandidát na poslanca
za volebný obvod č. 4

Iba v Petržalke som naozaj doma
Vyrastal som v Petržalke, kde som navštevoval materskú a neskôr
aj základnú školu na Haanovej ulici. Detstvo som trávil všetkými
možnými športovými aktivitami, najmä hraním futbalu, hokeja
a basketbalu, ktorému som sa neskôr venoval aj profesionálne.
Ako športovec som mal možnosť precestovať veľa krajín a v niektorých aj pár rokov pôsobiť, no iba Petržalka je miesto, kde som
naozaj doma.
Mojím cieľom je zachovanie a zveľaďovanie zelených plôch
v Petržalke, aby u nás developerské stavby nenahradzovali vyrúbané stromy. Prajem si, aby naše deti vyrastali v zelenom prostredí, a aby mali viac športových možností, či už v podobe ihrísk alebo telocviční. Chcem riešiť situáciu s materskými školami
a jasľami. Mojím najčastejším dopravným prostriedkom je bicykel a potrebu budovania cyklistických trás pokladám za veľmi
dôležitú pre rozvoj našej Petržalky. Otázka parkovania sa musí
vyriešiť okamžite a s vašou pomocou urobím všetko pre to, aby
sa veci konečne pohli tým správnym smerom.

David Toya, kandidát na poslanca
za volebný obvod č. 4
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Bývalé škôlky v Petržalke sú
ruinami a počet neprijatých detí
neklesá

vlastní spoločnosť consult s.r.o., ktorá ju aj s pozemkami dostala
výmenou za 3 rodinné domy v Dunajskej strede a 1 rodinný dom
v Bernolákove. Za výmenu sa môžeme poďakovať Ministerstvu
práce, na ktoré prešla správa objektu z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.

Keď som sa v roku 2016 venoval téme zanedbaných budov v Petržalke a spisoval príbeh bývalej škôlky na Krásnohorskej, sám som
mal pochybnosti, či to dotiahnem do šťastného konca. Vtedajší
župan Frešo dokázal bez hanby prísť na Petržalské zastupiteľstvo,
búchať sa do pŕs a hovoriť o záchrane budovy, nikdy však tie kvetnaté reči nepodložil aktivitou. Toľko premlátenej slamy bolo snáď
už iba pred samotnými voľbami do VÚC. Vtedy sa priam učebnicovo vyvolala hystéria, že sa iná schátraná budova na Znievskej
ide predať a namiesto nej tam vyrastú bytovky. To poslúžilo na
zvolanie protestov a zakladanie petícií poslancami, ktorí si Znievsku ulicu najprv museli vygoogliť, aby tam vôbec trafili.

S napätím očakávame, akým spôsobom využije spoločnosť consult s.r.o. svoj čerstvo nadobudnutý majetok. Jediným limitom je
aktuálne platný územný plán, výšková regulácia by nemala presiahnuť 4 podlažia. Aj vďaka aktivite poslanca MČ Petržalka Pavla
Šestáka a záujmu obyvateľov, ktorí svoj názor vyjadrili v petícii
proti výstavbe na Tematínskej 1, budeme, aj keď s obmedzenými
možnosťami, za zachovanie funkčného využitia objektu, t.j. oblasti školstva alebo služieb sociálneho charakteru.

Dobrá správa – Na Krásnohorskej už zarezávajú prví žiaci
Môj pokus previesť budovu Krásnohorskej z VÚC na mestskú časť
Petržalka za symbolické euro s cieľom vybudovania novej škôlky
žiaľ nebol úspešný. Vyslovene proti tomuto návrhu hlasovali aj súčasní kandidáti na post starostu Petržalky Oliver Kríž a Ján Bučan.
Bratislavský kraj teda musel hľadať iné riešenie a tým bol dlhodobý prenájom budovy s povinnosťou jej rekonštrukcie. Verejnú
obchodnú súťaž vyhrala základná škola FELIX a časť priestorov
bola sprístupnená už od začiatku tohto školského roka. Do areálu
sa vrátil život.

Znievska čaká na príčetného primátora
Mal by to byť ľahší oriešok ako v prípade Krásnohorskej. Pozemok
patrí mestu, to však dlhodobo nereaguje ani na žiadosti o prevedenie, nereflektuje ani na pokusy o zámenu a vysporiadanie.
V novembri 2016 bol na základe indikovaného záujmu predložený návrh na predaj budovy cez obchodnú verejnú súťaž. Výsledok
(a hlavne výherca) však nenaplnil očakávania a materiál bol poslancami na komisiách zmietnutý zo stola. Aj napriek tomu nádejní
kandidáti do VÚC Kusý, Bučan a Demel využili Znievsku na predvolebnú kampaň a strašili ľudí hroziacou výstavbou bytoviek.
V apríli 2017 bol na Petržalskom zastupiteľstve schválený môj návrh, aby mestská časť kúpila od BSK budovu za 1 euro za účelom
zriadenia materskej školy. Žiaľ, starosta Bajan toto uznesenie nepodpísal a zmaril snahu časti poslancov. Mimochodom, hádajte,
kto opäť takýto návrh nepodporil? Bučan a Kríž.
Dobrou správou je, že aktuálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi záujemcami o prenájom priestorov s tým, že by si ich
aj kompletne zrekonštruovali. Samozrejme vysporiadanie pozemku s mestom je naďalej potrebné, preto dúfam, že Bratislava
bude mať konečne poslancov a primátora, ktorý bude mať silu
i vôľu riešiť veci v prospech obyvateľov. Stále je v hre i kompletná rekonštrukcia priestorov v réžii BSK a vybudovanie domova
sociálnych služieb, čo by bolo skutočne dobrým počinom župy
v Petržalke.

Tematínska sa po rokoch dostala do rúk súkromného vlastníka
Opustenú bývalú škôlku ste si urcite všimli v blízkosti Draždiaka,
je ohraničená ulicami Starhradská a Tematínska. Budovu čerstvo

Komplikované vlastnícke vzťahy a potreba spolupráce medzi samosprávami
Tieto tri bývalé škôlky s rôznymi príbehmi nie sú v Petržalke raritou. Zatiaľčo chátrajúce budovy upozorňujú na seba svojím
vzhľadom, podstatu problému už možno šípite, pokiaľ ste sa
dočítali až sem. Spravidla sa jedná o nevysporiadané majetkové vzťahy medzi dvomi vlastníkmi a neschopnosť ich vzájomnej
dohody. Doplácajú na to nielen budovy, ale napríklad aj ihriská
vo fungujúcich školách. Zatiaľčo budovy stredných škôl spravuje
Bratislavský kraj, pozemky sú častokrát vo vlastníctve Hlavného
mesta Bratislava a školy, keby aj chceli, zo zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku. Nepeknou vizitkou Magistrátu sú
zanedbané časti školských areálov, ich oplotenie a v niektorých
prípadoch i celé budovy.
Príbeh Krásnohorskej je dobrou motiváciou pre ďalšie aktivity. Pozornosť si pýtajú aj chátrajúca Hálova, Černyševského,
či Hrobákova. V Petržalke bolo tento rok do materských škôl
neprijatých 616 detí v dôsledku nedostatočných kapacít. Mám
teda minimálne 616 dôvodov hľadať spôsoby, ako to ide.

Ján Karman, kandidát
na mestského a miestneho
poslanca (volebný obvod č. 2)

Čo bude s nebezpečnou
križovatkou na Rusovskej ceste?
Križovatku Rusovská / Lenardova isto mnohí poznáte. Odbočenie
doľava, či už zo sídliska alebo zo starej Petržalky, je v špičke skoro
nemožné. Na križovatke je množstvo nehôd a škody sú nie len na
majetku, ale bohužiaľ aj na zdraví. Na prechode pre chodcov vám
ide o život. Vyriešenie nebezpečnej križovatky som mal vo volebnom programe už pred štyrmi rokmi. Dnes ešte stále nemáme
nevyhnutné povolenia a prekážkou je žiaľ nefungujúci magistrát.
Napriek tomu, že Nesrovnal vyhlásil križovatku za svoju prioritu a mesto na ňu v rozpočte vyčlenilo 1,2 milióna, jeho úradníci
z oddelení dopravy a územného plánovania odmietajú vydať súhlasné stanovisko. Ako je možné mať až tak nefungujúci magistrát?
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Viac ako dva roky sme sa stretávali v pracovných skupinách, kde
sa všetky zainteresované strany zhodli, že okrem križovatky sa
musí urobiť aj nebezpečné ľavé odbočenie na hraničný priechod
Berg. Na tomto mieste je rovnako veľké množstvo nehôd, navyše
v smere na Berg sa ráta so zvyšujúcou sa intenzitou dopravy, kvôli
výstavbe v zóne Matador. Dve 400 metrov vzdialené križovatky je
preto rozumné riešiť spoločne. Na mieste je naplánovaný kruhový objazd, pre ktorý sa bude musieť spevňovať násyp, čo náklady
celého projektu dvoch križovatiek zvyšuje až na 2 milióny eur.
S riešením súhlasili policajti, mestská časť aj dopravní inžinieri.
V rozpočte sa našli peniaze. Výsledok desiatok pracovných stretnutí blokuje partia „rebelov“ na magistráte , ktorá si pod vedením
Nesrovnala robí zjavne, čo chce. Pevne dúfam, že po 10. novembri nastúpi do Primaciálneho paláca schopnejší primátor, ktorý
viac nedovolí takto hazardovať so zdravím a majetkom občanov.
Primátorovi to pripomeniem najneskôr, keď sa stane na niektorej
z križovatiek ďalšia smrteľná nehoda.
Bezpečná Rusovská cesta je mojou najvyššou prioritou.

Peter Cmorej, kandidát
na mestského a miestneho
poslanca (volebný obvod č. 1)

Kde nájsť peniaze
Takmer nikto nedokáže žiť v Bratislave väčšinu roka bez toho, aby
používal auto alebo mestskú hromadnú dopravu. Spoplatnenie
parkovania ako aj cena za mestskú hromadnú dopravu sú nástroje, ako môže mesto motivovať ľudí prehlásiť si trvalý pobyt. Ak
by parkovanie v celej Bratislave bolo spoplatnené sumou 2 eurá
za hodinu iba pre mimobratislavských, tak by na nich žiadny mimobratislavčan neparkoval. Ak by hodinový cestovný lístok stál
štyri eurá a iba Bratislavčania by ho mali za jedno euro, bola by to
pre mimobratislavských dostatočná motivácia prehlásiť si trvalý
pobyt.
Preto, ak chceme získať viac peňazí, mali by sme presvedčiť tých,
ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale väčšinu roka tu žijú a pracujú,
aby si ho sem prehlásili. Ak tak neurobia, mali by sme od nich
pýtať peniaze za parkovanie či mestskú hromadnú dopravu ako
náhradu za ušlé príjmy z podielových daní od štátu.
Cieľom mesta by však nemalo byť trestať ľudí, ktorí sem z času na
čas musia alebo chcú prísť. Bratislava je hlavné mesto a navštevujú ho ľudia z celého Slovenska. Sú tu všetky ministerstvá, úrady,
rôzne štátne inštitúcie ako aj špecializované nemocnice. Takisto
sú tu najviac koncentrované kultúrne a športové podujatia. Navrhované navýšenie poplatku za parkovanie ako aj hromadnú
dopravu by sa preto nemalo týkať ľudí, ktorí ho potrebujú menej
ako 20 dní v roku.

Dopravný podnik Bratislava

Mám plán A pre Bratislavu.
Petržalčan nemôže byť občanom
druhej kategórie.
V živote, ako aj v komunálnej politike rýchlo pochopíte, že ak chcete meniť veci k lepšiemu, tak vždy budete potrebovať peniaze.
Ak nemáte peniaze, väčšina z toho, čo chcete spraviť, sú len sny
a nesplniteľné sľuby. Čím ste šikovnejší, tým viac dokážete spraviť
za tie isté peniaze a naopak. O čo viac rozumiete, ako celý systém
funguje a ktoré veci sa ovplyvňujú, tým lepšie viete identifikovať,
čo je dôležité a navrhnúť, či zrealizovať potrebné kroky k náprave.

Nespoplatnenie Bratislavčanov
Bratislava má nedostatok peňazí, lebo v nej žije takmer raz toľko
ľudí, na koľko dostáva peniaze. Predstavte si, že máte domácnosť
so štyrmi dospelými ľuďmi, kde všetci štyria zarábajú, ale prevádzku bytu platia dvaja (Bratislavčania) a dvaja neplatia (nebratislavčania). Je iba otázkou času, kedy bude byt v zanedbanom
stave a bude potrebné nájsť ďalšie zdroje peňazí. Všetci sa zhodneme, že pýtať ešte viac peňazí od tých, čo nájomné platia, je
v takejto situácii nespravodlivé.
Keď obyvateľom takto zanedbaného bytu sľúbite kompletnú rekonštrukciu a nové vybavenie, budú vám radostne tlieskať. Ak
však zistia, že to chcete zaplatiť z ich peňazí, cez výrazné navýšenie nájomného, tak to už veľmi nadšení nebudú. A ak zvýšenie
nájomného bude rovnaké pre tých, ktorí nájom platili, ako aj pre
tých, ktorí nájom neplatili, tak to určite spôsobí vážny konflikt.
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Ako príklad môžem uviesť Dopravný podnik Bratislava (DPB),
ktorý má ročné náklady na svoju prevádzku vo výške približne
110 miliónov eur. Z tejto sumy tvorí priama dotácia mesta 55 miliónov eur (cca 50 %). Ak teda platíme za lístok 1 euro, tak jeho
reálna cena (náklady) sú eurá dve. Keď ročná električenka stojí
250 eur, tak jej cena je 500 eur. Polovicu z tejto sumy zaplatí Dopravnému podniku mesto z daní Bratislavčanov. Preto je logické,
že Bratislavčania platia “dotovanú” cenu 1 euro resp. 250 eur za
električenku. Prečo ale DPB dotuje cestovné aj nebratislavčanom,
ktorí tu celý rok žijú, ale podielové dane za nich chodia do iného
mesta?
V Bratislave žije a pracuje odhadom 370 tisíc ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt (240 tisíc žije a 130 tisíc denne do Bratislavy
prichádza). Ak by si títo všetci prehlásili trvalý pobyt do Bratislavy, mesto by získalo každoročne o takmer 100 miliónov eur viac.
Táto obrovská suma by prišla zo štátu a predstavovala by nárast
podielových daní takmer o 50 %. Z takejto sumy by bolo možné
riešiť veľa problémov Bratislavy, od kvalitnejšej MHD, parkovacích domov, záchytných parkovísk alebo cyklotrás. Takto získanú
sumu by zaplatil štát z daní a nie obyvatelia zo svojich rozpočtov.

Nespravodlivé prerozdeľovanie v rámci Bratislavy
Okrem nedostatku peňazí pre Bratislavu vzniká značná nespravodlivosť pri delení financií aj medzi mestskými časťami. Päť mestských
častí (Vrakuňa, Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Podunajské Biskupice), v ktorých žije takmer polovica Bratislavčanov, dostávajú
výrazne menej ako zvyšných dvanásť mestských častí.
Toto nelogické a nesystémové delenie peňazí spôsobuje problémy napríklad pri prevádzkovaní materských škôl. V školskom
roku 2017/2018 bolo v Bratislave neprijatých 2309 detí z toho
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najviac 634 (27 %) práve v Petržalke. Pritom do rozpočtu mesta
príde zo štátu dosť peňazí na deti v materských školách. Bohužiaľ,
tieto nekončia tam, kde by mali.
Aktuálny systém prerozdeľovania daní v meste je nastavený tak,
že čím viac miest v materských školách mestská časť prevádzkuje, tým viac peňazí na úkor iných činností ju to stojí a naopak.
Čím sa počet miest zníži, tým viac peňazí mestskej časti ostane
na iné činnosti. Takto nastavený systém nie je pre obyvateľov, ale
pre neštátnych prevádzkovateľov. To má za následok, že takmer
každé tretie dieťa nemá miesto v štátnej škôlke, čo spôsobuje nemalé finančné problémy hlavne mladým rodinám. Primátor Ivo
Nesrovnal a mestskí poslanci o tomto vedia minimálne od septembra 2017 a napriek tomu to nemali záujem zmeniť.
Ľudia a médiá radi porovnávajú, kto čo dokázal v ktorej mestskej
časti. Ale pri tomto porovnaní zabúdajú na to, že všetci nemajú
rovnaké podmienky a finančné prostriedky. Byť starostom Vrakune je skôr za trest ako za odmenu. Máte okrajovú mestskú časť, čo
má výrazný vplyv na zlú dopravnú obslužnosť obyvateľov. Máte
najmenej peňazí na obyvateľa. Máte Pentagon, ktorý to obyvateľom tejto mestskej časti ešte viac znepríjemňuje.
Rovnako nie je výhrou byť starostom Dúbravky. Nemáte síce
Pentagon a na rozdiel od Vrakune máte električku, ale ste vo vyššej nadmorskej výške, máte viac členitý terén, z čoho vyplývajú
vyššie náklady na zimnú a letnú údržbu. Byť starostom Karlovej
Vsi, Podunajských Biskupíc a Petržalky tiež nie je najväčšia výhra.
Máte síce trochu viac peňazí ako Vrakuňa a Dúbravka, ale ľudia
od vás očakávajú porovnateľné služby ako v Ružinove, Novom
Meste a v Starom Meste. To je ale prakticky nemožné, lebo rozdiel vo vašich príjmoch a možnostiach je oproti týmto mestským
častiam priepastný.

domosti a schopnosti jednotlivých kandidátov. V politike, aj v tej
komunálnej, často stačí, že niekto dobre vyzerá a má príjemné
vystupovanie. Stačí, že sľubuje to, čo chcú ľudia počuť, alebo že
ho odporučí nejaká celebrita.
Pracovať dlhodobo a systematicky sa v politike nevypláca a čím
viac sa venujete prezentácii svojej práce, tým menej času vám
ostáva na ďalšiu robotu v prospech ľudí. Len hovorením (písaním) o nespravodlivosti voči Bratislave sa zákony nezmenia. Každý, kto hlása spravodlivosť pre Bratislavu, by nemal zabúdať na
spravodlivosť pre samotných obyvateľov bez ohľadu na príslušnosť k mestským častiam. Ako Bratislavčania by sme sa narodením alebo bývaním v niektorej mestskej časti, nemali stávať jej
druho- alebo treťo- triednymi obyvateľmi.

Ján Hrčka, kandidát na starostu
Petržalky a na mestského poslanca

Peter Osuský
podporuje Jana Hrčku
O Janovi niečo viem. Štyri roky sme vedľa seba drali stoličky
v mestskom zastupiteľstve a stojím si za názorom, že občania nemali zvoleného lepšieho zástupcu, ako bol Jano Hrčka. Necúvajúci, neúplatný, neúprosný v zápase o správnu vec.

Čo zmenia voľby
Voľby, bohužiaľ, nie sú výberovým konaním na základe schopností kandidátov. Dôvod, pre ktorý sa tak veľa neschopných ľudí
točí v (komunálnej) politike je, že neviete odmerať ozajstné ve-

Právna poradňa
Lenky Jakubčovej
Nezákonný odťah
Dobrý deň, na sídlisku parkujem v zákrute a občas na chodníku, môžu mi odtiahnuť vozidlo?
Dobrý deň, podľa ust. § 43 ods. 4 a nasl. zákona o cestnej premávke (ďalej len „ZoCP) je možné vykonať odtiahnutie vozidla
bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa vozidla len za splnenia zákonných podmienok, ak je na mieste, kde tvorí prekážku
cestnej premávky, na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným
postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené, bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej

Peter Osuský, poslanec NR SR
a bývalý mestský poslanec

povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na
viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď
netvorí prekážku cestnej premávky. Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku
4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. Také
vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor
alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo
tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla rozhodne policajt, ak tak neurobil
skôr ten, kto prekážku spôsobil, alebo správca cesty.
V ust. § 25 ods. 1 ZoCP je uvedený taxatívny výpočet, kedy vodič
vozidla nesmie zastaviť a stáť, a to napr. v neprehľadnej zákrute
a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania
cesty, na ňom a za ním, na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
na chodníku okrem zastavenia alebo státia vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, na cestnej zeleni
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a inej verejne prístupnej zeleni, na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach
vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.
Ak by došlo k odtiahnutiu vozidla v rozpore so zákonom, tzn. nebola splnená ani jedna z vyššie stanovených podmienok, takýto
odťah vozidla by bolo možné považovať za protiprávne odňatie
veci. V praxi sa stáva, že prevádzkovatelia odťahových služieb
tvrdia opak a vozidlo odmietajú vydať. Zádržné právo môže mať
však iba taká osoba, ktorá dostala hnuteľnú vec do svojej faktickej moci zákonným spôsobom.
Uvedené potvrdzuje aj súdna prax, ktorá v tomto smere uvádza
„Odstránenie vozidla bez súhlasu jeho prevádzkovateľa je vážnym
zásahom do vlastníckych práv, ktorý je prípustný len na základe
zákona. Takéto opatrenie, vzhľadom na povahu vzťahu, v rámci
ktorého má k nemu dôjsť, je oprávnená vykonať buď obec sama,
alebo právnická osoba ňou pre tento účel založená alebo zriadená (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. februára 2004 sp. zn. 3Cdo 70/2003). Právomoc správcu komunikácie
(t. j. ani rozhodovanie o odstránení vozidla, ani oprávnenie na
jeho odstránenie) nie je možné zmluvou preniesť na tretí subjekt.
Takúto zmluvu je potrebné považovať za absolútne neplatnú
pre rozpor so zákonom (§ 39 Obč. zák.). To znamená, že vozidlo
v danom prípade nebolo odstránené (odtiahnuté) správcom komunikácie, ani subjektom, ktorý bol na to oprávnený. Spoločnosť
preto vykonala odtiahnutie vozidla v rozpore so zákonom. Keďže
v danom prípade nebolo možné previesť na spoločnosť právomoci správcu komunikácie, táto spoločnosť nebola oprávnená
odtiahnuť vozidlo žalovanej. Žalobca preto nemá nárok požadovať od žalovanej náhradu nákladov za tento úkon.“ (Uznesenie
Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.06.2012 sp. zn. 2MCdo 11/2011).
V prípade, že podľa Vás ide o nezákonný odťah, máte možnosť
obrátiť sa na štátne orgány, ktoré v prípade porušenia udelia tomuto subjektu sankciu; v prípade nevydania vozidla odporúčame podanie žaloby na vydanie veci a zodpovednosti za škodu (ak
vznikla) v dôsledku nezákonného odťahu.
Na záver si dovoľujem uviesť, že výška pokuty (nie poplatok za
odťah) záleží na policajtovi, z tohto dôvodu odporúčam sa k policajtovi správať úctivo a slušne.

Obťažovanie hlukom
Dobrý deň, jeden zo susedov v paneláku púšťa hudbu tak
nahlas, že nepočujem vlastného slova, je možné s tým niečo
robiť?
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej
len „OZ“) vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu
stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie
na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi,
svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá
vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej
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ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Z uvedeného vyplýva, že vlastník (sused) je povinný zdržať sa takého konania, ktoré by vo veľkej miere, či intenzitou obťažoval
iného alebo ktorým by ohrozoval výkon práv iného. Musí ísť ale
o taký zásah do práv iného vlastníka (suseda), ktorý nie je spojený
s bežným užívaním veci, nakoľko bežné užívanie musia vlastníci
(susedia) strpieť. Rozdielom medzi obťažovaním a ohrozovaním
výkonu práva je v tom, že obťažovanie nebráni výkonu práva, ale
ako také ho robí obťažnejším a vážne ohrozovanie sa týka priamo
výkonu práva, resp. jeho existencie.
Najčastejšou formou obťažovania, a teda zásah do vlastníckych
práv sú tzv. imisie - hluk, prach, popolček, dym, plyn, para, pach,
pevné a tekuté odpady, svetlo, tienenie a vibrácie. Vlastník (sused) veci nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať
iných vlastníkov (susedov). Samozrejme treba mať na zreteli, že
pri určení, čo sa považuje za zásah nad mieru primeranú pomerom, je potrebné vychádzať z dennej doby, ročného obdobia, ako
aj z miestnych pomerov.
Čo sa týka priamo obťažovania spôsobeného hlukom, tak ochrana sa poskytuje nielen vlastníkom (susedom), ale aj nájomcom
bytov, ktorí sa stávajú súčasťou susedských vzťahov. Otázka, či
je hluk nad mieru primeraný pomerom, je potrebné vychádzať
z jeho inzenzity, t.j. intenzity hluku, ako aj to, či sa jedná o jednorazový, opakovaný hluk a dôvody spôsobeného hluku, popr. či
je hluk spôsobený úmyselne. Maximálnu intenzitu hluku upravuje Vyhláška č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá
stanovuje prípustné hodnoty hluku, infrazvuku, vibrácie, ako aj
požiadavky na objektivizáciu hluku, či infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Na tomto mieste poukazujem na skutočnosť, že ak niekto spôsobuje hluk činnosťou pre seba (hranie na klavíri, púšťanie hudby,
spievanie, pílenie, atď.) a dodržuje primeranosť, tzn. že tak nečiní
celý deň, je možné povedať, že takáto činnosť je primeraná pomerom. Ak by však boli tieto činnosti vykonávané neustále alebo
pre iných, môže sa jednať o obťažovanie nad primeranú mieru.
Hluk môžu vytvárať tiež rôzne rozhlasové, televízne a iné zvukové
zariadenia alebo zariadenia a stroje.
Pre ochranu svojich práv sa môžete obrátiť sa na útvary policajného zboru (v prípade priestupku/trestného činu), obec, alebo sa
môžete domáhať ochrany na súde. Za priestupok je považované napr. rušenie nočného kľudu, hrubé správanie, atď. V prípade
obrátenia sa na obec (najmä v súvislosti s imisiami), tá môže nezákonný zásah predbežne zakázať/uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Osoba, ktorá je obťažovaná sa môže na súde domáhať
ochrany svojich práv žalobou, v ktorej uvedie konkrétne konanie, ktorým je obťažovaný/obmedzovaný a navrhne, aby súd
uložil vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. V prípade vykonateľného rozsudku, vlastník veci neprestane
s neoprávneným zásahom, môže sa obťažovaná osoba obrátiť
na exekútora. V prípade nebezpečenstva škody, súd môže uložiť
povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie
hroziacej škody.
Lenka Jakubčová, advokátka
poradna@jakubcova.eu
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Kandidáti strany
Kandidáti na mestských poslancov

Mgr. Ing. Peter CMOREJ

Mgr. Lenka JAKUBČOVÁ

Ing. Ján KARMAN

finančný analytik, kandidát na
miestneho a mestského poslanca

advokátka, kandidátka
na mestskú poslankyňu

stavebný inžinier, kandidát na
miestneho a mestského poslanca

Kandidáti na miestnych poslancov

Mgr. Vlado CHALOUPKA

Ing. Alica HÁJKOVÁ

sociológ, volebný obvod č. 3

dopravná inžinierka,
volebný obvod č. 6

Mgr. Roman IVAN

Bc. David TOYA

profesionálny športovec,
volebný obvod č. 4

lektor anglického jazyka,
volebný obvod č. 4
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Vyrastať v Petržalke bolo veľké
dobrodružstvo
„Ak si vyrastal v Petržalke,
zostane ti láska k peknej
Petržalke navždy v srdci“
tvrdí hrdo nezávislý kandidát na primátora Ján
Mrva, ktorý býval v jednom z prvých panelákov
v Petržalke. V Ovsišti sa
naučil plávať a na mieste
dnešného Technopolu padať do piesku.

„Narodil som sa vo Vajnoroch, ale z detstva si pamätám najmä Petržalku. Pre
starých Petržalčanov to boli
smutné časy. Končila éra
mestečka, ktoré sa z lužných
lesov hrdo pozeralo na „obrátený stôl“ na druhej strane Dunaja.
Boli tu malé domčeky, dodnes ich mám pred očami, aj tých smutných ľudí, ktorým vzali domov. Keď som prišiel za Dunaj, mal som
sedem rokov. Do starého kina Iskra som chodil ešte aj ja, myslím
že to bolo na Záporožskej, most SNP vtedy ešte nemal pripojenie
na estakáde, ale len zjazdové rampy a cez železnicu sa chodilo
priecestiami cez rampy. Nostalgia. Moja pani učiteľka z druhej
triedy, volala sa Kováčiková, učila ešte v starej Petržalke,“ začína
svoje rozprávanie Mrva.
„Keby ste prišli do Petržalky vtedy, len ťažko by ste ju spájali s
dnešnou podobou. Ja som z generácie, ktorá prišla do panelákov

Ján Mrva ako mladý futbalista Petržalky, dolný rad druhý sprava
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ako prvá. V septembri 1977 na zelenej lúke, teda skôr uprostred
lužných lesov, skolaudovali prvé štyri paneláky v časti Zrkadlový
háj. Presťahovali tam ľudí z Pozemných stavieb a Meopty. Technopol vtedy ešte nestál. Pamätám si, že všade boli kopy blata a
moji rodičia boli z toho nešťastní. Ja, ako malý fagan, som bol prirodzene celý bez seba. Keď som išiel do školy na vtedajšiu Bierutovu 17, prišiel som doslova ako po zápasoch v blate,“ smeje sa.
„Vyrastať vtedy v Petržalke bolo pre malého chlapca nekonečné
dobrodružstvo. Všade pohodený stavebný materiál, vysokánske
stavby, žeriavy. Doteraz žasnem, že sa nám v tom nebezpečnom
prostredí nič nestalo. Na žiadnu bezpečnosť sme vtedy nedbali
ani my, ani robotníci na stavbe. Mal som tuším dvanásť rokov, keď
nám partia stavbárov za školou požičala buldozér na jazdenie. No
môže sa toto stať dnešným deťom?“ pýta sa Mrva.
„Nechápem ľudí, ktorí tvrdia, že Petržalka bola a stále je nejaký
Bronx alebo „králikáreň.“ Títo ohovárači tu isto nikdy nežili a nepoznajú ju. Mám len príjemné spomienky. V Ovsišti na Dunaji nás
s bratom otec učil plávať. Mama pritom tŕpla a skoro omdlela.
Petržalka, to boli stavby, lesy a voda. Pod poschodovým parkoviskom vedľa Technopolu bol ešte zvyšok ramena Dunaja a mal som
ho priamo pod mojím balkónom. Volali sme ho vtedy Barina, lebo
tak aj vyzeralo a plavili sme sa po ňom na polystyrénoch. Fakt sa
čudujem, že sme ako fagani-loptoši prežili všetko v zdraví. Počas
kampane stretávam spolužiakov-kamošov, s ktorými sme spolu
liezli na pieskovce na mieste dnešného Technopolu. Tie dnes už
nevidno, ale Technopol stojí na pieskovom podloží. Rád spomínam na svojich spolužiakov, parťákov, kolegov a známych, ktorí
stále žijú v Petržalke,“ dopĺňa Mrva, ktorý tu vyštudoval aj gymnázium na Einsteinovej (vtedy Makarenkovej) ulici. V roku 1991 sa
však kvôli manželke a synovi Marekovi odsťahoval do Dúbravky.
Do Petržalky chodí často a rád aj dnes, keď je už úspešným starostom vo Vajnoroch a aktívnym mestským poslancom. Na Markovej ulici žije jeho mama, ktorú možno stretnúť na každodenných
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Ján Mrva s rodinou
prechádzkach popri Chorvátskom ramene smerom k Draždiaku.
Na Lúkach žije jeho brat Maroš s rodinou. „Najradšej chodím na
prechádzky okolo Veľkej a Malej Šutrovky (tak sme to volali my),
to znamená okolo oboch Draždiakov. Niekedy sem prídem na bicykli alebo zabehať si. Vidím a počúvam ľudí, ktorí sa sťažujú na
zlé parkovanie, nedotiahnutú električku, veľa špiny na uliciach,
ale aj zahusťovanie obydlí rôznymi nezodpovednými developermi,“ hovorí o aktuálnych témach v mestskej časti.
„Ja tvrdím, že ak si vyrastal v Petržalke, zostane Ti láska k peknej
Petržalke navždy. Dokonca som za petržalské farby hrával futbal.
Bolo to v klube Iskra Matador, ktorý mal v tom čase veľký rešpekt.
Zdravo sme si konkurovali s chalanmi zo ZŤS Petržalka a dýchali
sme na krk Slovanistom a Interistom. Keď som začínal, mal som
deväť rokov. Moja futbalová kariéra skončila v dvadsiatke. Pravidelne chodievam okolo našich ihrísk, keď idem z TV Bratislava a
je mi vždy smutno, čo z nich zostalo. Spomínam si, ako sme v nedeľu povinne s otcom chodili na prvoligový futbal v Petržalke a
potom sme sa peši ponáhľali domov na obed. V kampani ma stre-

tol bývalý spoluhráč a poslal mi aj fotku nášho dorasteneckého
družstva. Silno som premáhal emócie, keď mi hovoril, ako sledujú
moju kariéru, že ma volili a aj budú voliť, lebo ma poznajú a vedia,
že sa nezapredám developerom. S chalanmi z mužstva sme sa
dohodli, že po kampani dáme pivo. V spomienkach som sa vrátil
na cestu, po ktorej sme chodili na štadión pešo z novej Petržalky
cez tú starú. So spoluhráčmi sme si často privodili bolenie brucha, lebo sme sa prejedli tých najlepších marhúľ vo vesmíre, ktoré
rástli popri plotoch veľkých záhrad a sadov. Kto by im odolal? Žiaľ,
kvôli sídlisku sa zlikvidovali. Preto ako primátor chcem znovu zabojovať aj za petržalské farby. Myslím najmä na dotiahnutie električky a parkovanie, škôlky a športoviská – školské dvory pre deti
a rekreačných športovcov. O tom mi Petržalčania hovoria najviac.
Nedám ich finančným skupinám a žralokom, ktoré by najradšej
zastavali každý meter. Mám skúsenosti a viem, ako rýchlo priniesť
riešenia“ uzavrel Mrva.
Viac informácií: www.janmrva.sk

5 pilierov programu Jána Mrvu
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