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hlasov do Mestského zastupiteľstva
v Bratislave

V PETRŽALKE SA STAVAŤ NEBUDE !
Určite nie v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého. Rozhodlo
o tom na môj návrh mestské zastupiteľstvo s podporou viac ako 4 000 Petržalčanov
podpísaných pod petíciu proti tejto výstavbe.

Náhradné nájomné byty a zástavba v Petržalke

Pozemok v lokalite Mamateyova/Polereckého, kde sa zabránilo
výstavbe.

Ako nový poslanec som počas svojej predvolebnej kampane sľúbil, že v
Petržalke nepodporím ďalšiu zástavbu, pretože už tej terajšej je nadmieru. Ako
je teda možné, že v Petržalke vyrastajú ďalšie budovy? Problém spočíva v tom,
že pozemky, na ktorých tieto budovy vyrastajú, boli predané súkromníkom
pred rokom 2014, resp. boli predmetom rôznych zámen pozemkov, aby sa
zachránil ešte cennejší pozemok v hlavnom meste (napr. Kráľova hora).
Popri tom musí mesto riešiť problém s náhradnými nájomnými bytmi, ktoré
zapríčinil štát a ktorý je dôsledkom zmeny režimu a vlastníckych vzťahov po
roku 1989. Problém s týmito bytmi ešte viac prehĺbila nekvalitná legislatíva
prijatá parlamentom v roku 2011, na základe ktorej mesto nie je schopné
postaviť náhradné nájomné byty inak ako na svojich pozemkoch, a tak si
primátor vyhliadol na tieto účely dva mestské pozemky nachádzajúce sa v
lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého.

Špekulatívna zmena územného plánu

Funkčné využitie oboch pozemkov dotknutých potenciálnou výstavbou
náhradných nájomných bytov v týchto lokalitách bolo v roku 1977
zadefinované ako stabilizované územie, keď bol vydaný územný generel
mestskej časti Petržalka, podľa ktorého boli tieto pozemky zónami
určenými na zeleň, oddych, detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť.
Z nejasných a zrejme špekulatívnych dôvodov boli tieto pozemky v roku
2012 v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy prekvalifikované
a vymedzené ako stavebné parcely. Je preto nevyhnutné, aby boli tieto
pozemky opäť zadefinované ako stabilizované územie, kód 1110 (funkcia
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy). Takto to požadovali v petícii
obyvatelia Petržalky a v tomto duchu som aj vypracoval návrh uznesenia,
ktorý vo februári 2017 schválilo mestské zastupiteľstvo.

Čudný prístup primátora

Pozemok v lokalite Haanova/Pankúchova, kde sa
zabránilo výstavbe.

O zámere postaviť v Petržalke niekoľko ďalších bytoviek pre viac ako 200 ľudí zo Starého Mesta sa mohli mestskí poslanci aj verejnosť
dozvedieť len z informačného materiálu primátora v júni 2016, ktorí na mestskom zastupiteľstve ani nebol prerokovaný. Vedenie
mesta dalo vypracovať realizačnú štúdiu za niekoľko tisíc eur a v návrhu rozpočtu na rok 2017 a ďalšie roky boli naplánované
výdavky na výstavbu. Bolo zrejmé, že ak sa nikto voči tomuto zámeru neohradí, stavať sa bude. Preto som oslovil obyvateľov z
bytových domov v okolí plánovanej výstavby a keď som na základe ich reakcií zistil, že nikto si výstavbu neželá, začal som ako
mestský poslanec za Petržalku konať a žiadal som primátora, aby sa s ľuďmi v Petržalke stretol, čo sa primátor snažil oddialiť a
nakoniec na stretnutie ani neprišiel (poslal za seba viceprimátorku Ivetu Plšekovú).
Primátor sa nestretol ani so zástupcami petičného výboru, po spísaní úspešnej petície si však uvedomil, že jeho zámer výstavby
náhradných nájomných bytov v daných lokalitách Petržalky nie je vhodný a tak od neho upustil. Na mestské zastupiteľstvo v marci
2017 predložil na schválenie návrh uznesenia, ktoré jednak nezohľadňovalo požiadavku z petície na zmenu pozemkov dotknutých
výstavbou zo stavebných parciel na stabilizované územie a tiež nešťastne zaútočil priamo v uznesení na starostu Petržalky, čím sa
jeho návrh uznesenia stal v mestskom zastupiteľstve nepriechodným. Ak by som v tom čase nespracoval vlastný materiál, ktorý v
plnej miere zohľadňoval požiadavky Petržalčanov uvedené v petícii a ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo, výstavba by zastavená
nebola a pozemky by naďalej zostali ako stavebné bez požiadavky na zmenu ich funkčného využitia. Je úplne nepochopiteľné,
že toto uznesenie primátor vetoval a jeho veto sme museli ako poslanci na mestskom zastupiteľstve prelamovať, aby mohlo
nadobudnúť účinnosť!

X

Petícia a aktívni Petržalčania

Zastavenie výstavby by sa nepodarilo, pokiaľ by sme proti nej nespísali petíciu,
pod ktorú sa podpísalo viac ako 4 000 Petržalčanov. Tí žiadali nielen upustiť
od všetkých krokov vedenia mesta, ktoré by smerovali k výstavbe náhradných
nájomných bytov, ale tiež vykonať zmenu funkčného využitia dotknutých
pozemkov v územnom pláne mesta zo stavebných parciel na stabilizované
územie. Najaktívnejší z nich sa aj podpísali pod materiál proti výstavbe (Z.
Banci, A. Kotúčová, R. Kvasňovský, J. Sedmák, K. Sklenková a S. Tomanová), ktorý
nakoniec mestské zastupiteľstvo schválilo. Spolupredkladateľmi materiálu boli
spolu so mnou takmer všetci mestskí poslanci za Petržalku. Poslanci O. Križ a Ľ.
Farkašovská sa pod materiál o zastavení výstavby odmietli podpísať. Celá akcia
bola hodnotnou skúsenosťou a poznaním, že občianska angažovanosť má aj v
dnešnej dobe zmysel, pretože ak slušní ľudia neurobia nič, zlo zvíťazí.

Ukážka zo štúdie v lokalite Haanova/Pankúchova, ako mala
plánovaná výstavba vyzerať. (autor štúdie: arc.h s.r.o.)

Odpočet predvolebných sľubov (01.2016 - 06.2018)
PETRŽALSKÝM TERASÁM SVITÁ NA LEPŠIE ČASY
Mestské zastupiteľstvo na základe môjho návrhu schválilo novú dotačnú schému, podľa ktorej hlavné
mesto prispeje na opravu terás ročne až 200 000 eur.

Katastrofálny stav pochôdznych terás v Petržalke

Pochôdzne terasy, ktoré sú definované ako stavby vstavanej občianskej vybavenosti alebo
stavby pristavanej technickej vybavenosti, predstavujú zložitý právny, ekonomický i spoločenský
problém, ktorý sa týka nielen mestskej časti Bratislava – Petržalka, kde je tento problém
najviditeľnejší, ale aj ďalších mestských častí (napr. Rača, Ružinov), a teda ho možno vnímať ako
celomestský problém. Stav niektorých terás a ich súčastí ohrozuje životy a zdravie osôb, najmä
obyvateľov Bratislavy, poškodzuje majetok a nepôsobí esteticky.

Hlavné mesto sa zobudilo

Doterajší prístup hlavného mesta k problematike terás bol založený na princípe, že sa budú
opravovať výlučne terasy alebo ich časti, ktoré patria do vlastníctva mesta. Takýchto terás je
však veľmi málo, pretože ich značná časť je majetkovo nevysporiadaná a vedená v evidencii
Zdevastované schodisko vedúce na terasu
Generálneho investora Bratislavy (GIB) ako rozostavané stavby, ktoré treba skolaudovať. Prijatie
na Strečnianskej ulici.
dotačnej schémy znamená zlom v doterajšom prístupe mesta, pretože mesto bude od roku 2019
(autor fotky: Štefan Makovník )
ochotné prispieť na opravu verejnoprospešných prvkov terás (napr. zábradlia, schodiská) až do
výšky 200 000 eur a najviac do 50% nákladov na jeden projekt, a to aj opakovane (projektom je napr. projektová dokumentácia
alebo samotná rekonštrukcia, resp. jej časť). Dotačnú schému možno kombinovať s dotačnou schémou mestskej časti (Petržalky).
Zásadnou podmienkou pre udelenie dotácie je majetkovo vysporiadaná terasa a ochota vlastníkov terasy podieľať sa na jej
rekonštrukcii. Majetkovo vysporiadanou terasou je terasa, ku ktorej vie žiadateľ o dotáciu preukázať právny vzťah (ideálne vlastnícke
právo). Ostatné terasy sa označujú ako majetkovo nevysporiadané a na ne sa dotačná schéma nevzťahuje; pri týchto terasách je
nutné najskôr majetkovo vysporiadať, a to buď kolaudáciou zo strany GIB alebo konsolidáciou právnej a technickej dokumentácie
terasy ako stavby zo strany správcov bytových domov a nebytových priestorov.
Podrobnejšie sa o dotačnej schéme viedla diskusia v Televízii Bratislava (TV BA) dňa 14. 5. 2018 medzi mnou, viceprimátorom
Bratislavy M. Černým a vicestarostom Petržalky M. Radosom (http://www.tvba.sk/diskusne-relacie/petrzalske-spektrum/
zdevastovanym-petrzalskym-terasam-svita-na-lepsie-casy/).

Petržalka nemá dosť peňazí

Prístup mestskej časti k rekonštrukcii terás bol v tomto volebnom
období (2014-2018) založený na princípe, že sa v rozpočte vyčlenila
každoročne suma vo výške 100 000 eur a približne polovica z
tejto sumy smerovala na spolufinancovanie väčšej rekonštrukcie
vybranej terasy, a to takej, ktorá je majetkovo vysporiadaná a kde
je záujem vlastníkov terasy o jej opravu. Ako príklad možno uviesť
rekonštrukciu terasy na Rovniankovej ulici, kde sa vymenila celá
pochôdzna časť terasy vrátane izolácie vo vzťahu ku garážam aj
bytovému domu. Zvyšná suma vo výške 50 000 eur sa každoročne
použila na viaceré menšie opravy a úpravy terás, najmä tých, vo
vzťahu ktorým má mestská časť určitý právny vzťah (napr. vlastní
pod terasou garáže). Pre petržalský rozpočet je teda dotačná
schéma mesta vítanou podporou, pretože doterajší prístup
mestskej časti je s touto schémou kompatibilný.
Opravená pochôdzna časť terasy na Rovniankovej ulici.

Dotácie žiadajte na magistráte

Magistrát je povinný na základe schváleného uznesenia
mestského zastupiteľstva v roku 2018 prijať potrebné vnútorné
pravidlá, schváliť formuláre pre žiadateľov o dotácie a podniknúť
všetky potrebné kroky vrátane vyčlenenia zodpovedajúcej sumy
v rozpočte hlavného mesta počnúc rokom 2019, ktoré povedú k
spusteniu dotačnej schémy v plánovanom termíne (od 1. 1. 2019).
Ak máte o dotáciu záujem, odporúčam informovať sa vopred už v
priebehu tohto roka priamo na magistráte hlavného mesta.
Mesto má na rok 2018 spracovanú len jednu projektovú
dokumentáciu, ktorá sa týka pochôdznych terás, a tou je časť
terasy nachádzajúca sa na Blagoevovej ulici v Petržalke. Táto
dokumentácia bola spracovaná ako moja poslanecká priorita na
rok 2016, ktorú mi schválilo mestské zastupiteľstvo, a následne
v roku 2017 bolo na opravu časti terasy vo vlastníctve hlavného
mesta vyčlenených viac ako 100 000 eur; táto suma bola neskôr
Nadchod na Blagoevovej ulici sa bude opravovať.
navýšená na takmer 200 000 eur kvôli zlému stavu terasy s
prihliadnutím na vypracovaný statický posudok. K vyčleneniu uvedenej sumy z mestského rozpočtu došlo na základe požiadavky,
ktorú som adresoval primátorovi spoločne s mestským poslancom M. Greksom.
Petržalka má v pláne na rok 2018 dokončenie viacerých opráv, ktoré sa mali pôvodne realizovať v roku 2017. K takým patrí aj oprava
nadchodu na Blagoevovej ulici, ktorú sa mi podarilo presadiť. Žiaľ realizácia tejto opravy je úzko naviazaná na opravu terasy zo
strany hlavného mesta (GIB), pretože nadchod je z jednej strany napojený práve na poškodenú terasu

Odpočet predvolebných sľubov (01.2016 - 06.2018)
ZAOSTRENÉ NA 4. volebný obvod
Ulice: Šustekova, Klokočova, Kočánkova, Pri Seči, Pobrežná, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Májová,
Dolnozemská cesta, Mlynarovičova, Haanova, Pankúchova, Polereckého, Medveďovej, Jankolova, A.
Gwerkovej, M.C. Sklodowskej, Mamateyova, Lužná, Bosákova, Muchovo nám.
Je dobrým zvykom, že každý mestský poslanec sa v Bratislave stará prioritne o tú mestskú časť, za ktorú bol do
mestského zastupiteľstva zvolený. V mojom prípade je to Petržalka, kde žijem už takmer 40 rokov. Rovnako je tomu
tak aj v prípade miestnych poslancov v Petržalke – máme tu 6 volebných obvodov a v petržalskom zastupiteľstve
je mojou „srdcovkou“ práve 4. volebný obvod, za ktorý som bol zvolený. Popri práci pre všetkých Petržalčanov sa
preto snažím osobitnú pozornosť venovať lepšiemu životu na uliciach, ktoré do tohto volebného obvodu patria.

Rekonštrukcie a opravy terás

Vynovená terasa na Mlynarovičovej ulici.

Jeden z mojich hlavných predvolebných sľubov bol venovaný riešeniu
problematiky pochôdznych terás pri bytových domoch. Preto som sa po
ujatí funkcie petržalského poslanca v roku 2014 ihneď zapojil do činnosti
pracovnej skupiny pre terasy, ktorú gestoruje vicestarosta Petržalky M.
Radosa (jej členmi sú okrem mňa aj poslanci G. Gaži, J. Hrehorová a A.
Hájková) a ktorá sa zaoberá najmä dvomi úlohami. Prvou je starosť o to,
aby bola každoročne v rozpočte Petržalky na rekonštrukcie a opravy terás
vyčlenená suma najmenej 100 000 eur a druhou zavedenie systému, akým
sa bude k rekonštrukcii a oprave terás v príslušnom roku pristupovať, t.j.
kedy, kde a čo sa bude realizovať. K jednej z terás, na ktorej rekonštrukciu
sa prispelo, patrí aj terasa na Mlynarovičovej ulici, keďže som v pracovnej
skupine pre terasy dohliadal na to, aby sa rekonštrukcia terás každý rok
realizovala rovnomerne, a to aj v 4. volebnom obvode.

Rekonštrukcia pobočiek miestnej knižnice
Ako člen Komisie pre kultúru a mládež miestneho zastupiteľstva som každý rok spolu s ostatnými poslancami podporil rekonštrukciu
jednej pobočky miestnej knižnice v Petržalke. Podarilo sa mi tiež presadiť, aby sa v roku 2018 dokončila rekonštrukcia pobočky tejto
knižnice na Haanovej ulici.

Revitalizácia škôlok
Ako člen Rady materskej školy na Haanovej 9 (https://mshaanova.
webnode.sk/) je mojou úlohou starať sa o materiálno-technické
zabezpečenie tejto škôlky a zodpovedajúce požiadavky presadzovať vo
vzťahu k vedeniu mestskej časti. V tomto volebnom období sme toho v
škôlke riešili viac (napr. zatekanie do budovy, nové kryty na radiátory), ale
za najväčšiu investíciu vo výške cca 25 000 eur, ktorú sa mi v petržalskom
zastupiteľstve podarilo presadiť, je revitalizácia školského dvora tejto
materskej školy, ktorá by sa mala realizovať v priebehu leta a jesene 2018.
Škôlka na Haanovej ulici.

Ihriská pre deti a mládež
Ihrisko na tejto ulici poznám veľmi dobre ešte z čias detstva, keď sme
sa v povestnom „hadovi“ bicyklovali. Na jeho revitalizácii majú zásluhu
viacerí petržalskí poslanci, najmä Ivana Antošová, ktorej však v závere
„došiel dych“ a tak, keď sa na mňa obrátili obyvatelia Pankúchovej
ulice, osobitne zástupca vlastníkov J. Rusnok, aby som sa zasadil za
dokončenie tohto projektu, oslovil som vedenie mestskej časti, aby sa
časť peňazí z poslaneckých priorít, ktoré sa v roku 2017 nestihli použiť,
vyčlenila práve na dokončenie ihriska v podobe vybudovania pergoly
na mieste altánku.

Krajšie životné prostredie
Priebežne počas celého volebného obdobia (2014-2018) ste sa na mňa
obracali s požiadavkami na orez konárov na stromoch, resp. v niektorých
Pergola na mieste altánku je už hotová.
prípadoch aj s výrubom náletových drevín. Jednotlivé prípady (napr. na
Blagoevovej, Haanovej, Jankolovej) som riešil bezodkladne s riaditeľom
miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, ako aj s vedúcou oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Požiadavky
boli vždy vyriešené do niekoľkých dní k vašej spokojnosti.

Odpočet predvolebných sľubov (01.2016 - 06.2018)
ZAOSTRENÉ NA 4. volebný obvod
Osadenie lavičiek a smetných košov
Vedenie Petržalky v tomto volebnom období (2014-2018) dvakrát objednávalo
nové lavičky a smetné koše pre celú Petržalku a oslovilo aj poslancov, aby spresnili
miesta, kde je potrebná ich výmena alebo nové osadenie. Sústredil som sa preto
na miesta, kde by osadenie nových lavičiek pomohlo najmä mamičkám s malými
deťmi a seniorom z Domu tretieho veku, pri výmene na vlastné poznatky a vaše
požiadavky. V prvej etape v roku 2016 sa mi podarilo dosiahnuť napr. osadenie
lavičiek od Domu tretieho veku k centru saleziánov na Mamateyovej ulici alebo
výmenu v niektorých vnútroblokoch (napr. na Haanovej ulici), v druhej etape, ktorá
sa má realizovať v priebehu roka 2018 sa snažím o výmenu lavičiek a smetných
košov pri Dome tretieho veku, v okolí Starohájskeho lesíka, v okolí Jankolovej a
na frekventovanej promenáde za školami na Pankúchovej ulici a Haanovej ulici.

Pomoc petržalským seniorom
Keď sa pokazí výťah vo výškovej budove, je to nepríjemná záležitosť. Ak sa však
pokazí vo výškovej budove, v ktorej bývajú starší ľudia alebo zdravotne ťažko
postihnutí, je to hotová katastrofa. Práve to sa stalo nedávno seniorom v Dome
tretieho veku. Hoci sa opravy ujala riaditeľka domu seniorov D. Palúchová, ktorá
Nové lavičky najmä pre seniorov na ceste od Domu tretieho veku
je zároveň aj petržalskou poslankyňou, oprava sa vliekla. Potom, ako mi o tejto
k centru saleziánov.
situácii napísali seniori z Domu tretieho veku, obrátil som sa na primátora a
vedenie mesta ako mestský poslanec za Petržalku a vec sme promptne vyriešili k spokojnosti všetkých. Svedčia o tom aj ďakovné
listy, ktoré som od našich starších spoluobčanov z Domu tretieho veku dostal. Preto im aj touto formou dávam vedieť, že som rád
pomohol a že sa na mňa môžu kedykoľvek opäť obrátiť, ak to budú potrebovať.

Podpora cirkvi v jej verejnoprospešných aktivitách
Ako člen primátorovej grantovej komisie pre voľný čas, šport
a sociálne aktivity dohliadam aj na to, aby grantová podpora
bola rovnomerne rozdelená pre všetky mestské časti Bratislavy
a nezabudlo sa ani na Petržalku (keďže za Petržalku som tam z
poslancov ako jediný člen komisie) a v rámci nej na jej jednotlivé
časti. Pokiaľ ide o štvrtý volebný obvod v Petržalke, centrum
saleziánov na Mamateyovej ulici je so svojimi projektmi pre
deti a mládež takmer bezkonkurenčné. Komisia zasadá štyrikrát
do roka, má rozpočet takmer 200 000 eur a môže primátorovi
odporučiť podporu konkrétneho projektu až do výšky 1 500 eur
(podpora viacerých projektov toho istého žiadateľa aj viackrát
do roka sa nevylučuje). V tomto volebnom období (2014-2018)
sme primátorovi odporučili podporiť projekty saleziánov
na Mamateyovej ulici v celkovej výške 10 000 eur (https://
bratislava.sk/sk/vysledky-grantovych-konani-na-podporuvolnocasovych-sportovych-a-socialnych-aktivit-od-roku-2015),
čo pocítili nielen deti a mládež z blízkeho okolia, ale vďaka
obľúbenosti saleziánskeho strediska aj deti a mládež z celej
Bratislavy.

Centrum saleziánov na Mamateyovej ulici.

Obnova vnútroblokov
Program na skrášlenie predzáhradiek už určitý čas úspešne funguje, pričom predstavuje tú najjednoduchšiu formu revitalizácie
(oživenia) petržalských vnútroblokov. V tomto volebnom období (2014-2018) sa petržalskí poslanci rozhodli dať „zelenú“ aj
náročnejším spôsobom skrášlenia vnútroblokov, ktorá sa najčastejšie realizuje formou zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou
a spoločenstvom vlastníkov, resp. správcom domu. Predmetom takejto spolupráce môže byť napr. úprava alebo vybudovanie
nového kontajnerového stojiska, prenájom pozemku vnútrobloku na účely
skrášlenia verejnej zelene vrátane novej výsadby, či vybudovanie nového
detského ihriska alebo oprava vnútroblokových pozemných komunikácií.
Mal som možnosť sa podieľať na revitalizácii vnútrobloku na Haanovej ulici a
hoci to nebolo jednoduché a trvalo to o niečo dlhšie, ako sa predpokladalo, s
realizáciou sa už začalo a dokončená by mala byť v roku 2019.

Starostlivosť o pozemné komunikácie

Vyasfaltovaný chodník – spojnica medzi Haanovou ulicou a strediskom
saleziánov.

Rozbité chodníky a cesty nám všetkým dokážu poriadne pokaziť náladu,
prípadne spôsobiť zranenie. S primátorom, ktorý aktuálne asfaltuje viac ako
100 km úsekov bratislavských ciest sa to nedá porovnať, ale podarilo sa mi
miestny úrad presvedčiť, že aj chodník, ktorý vedie od Haanovej ulice popri
ZŠ Pankúchova až k centru saleziánov na Mamateovej ulici je v katastrofálnom
stave a zaslúžil by si nový asfaltový koberec. Podarilo sa.

Odpočet predvolebných sľubov (01.2016 - 06.2018)
PODPORA KULTÚRY MÁ V PETRŽALKE ZELENÚ
Petržalka v tomto volebnom období (2014-2018) zaznamenala enormný nárast podpory kultúry v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím. Je to najmä zásluha aktívnych petržalských poslancov.

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)

Vlajkovou loďou KZP je Dom kultúry Zrkadlový háj. Už začiatkom tohto
volebného obdobia sa vedeniu mestskej časti najmä vďaka aktivite
starostu a finančnej podpore Audiovizuálneho fondu podarilo zariadiť
digitalizáciu Artkina „Za zrkadlom“. Ďalšia starostlivosť o tento kultúrny
dom však už prebiehala v réžii petržalských poslancov. Pôvodný
rozpočet Petržalky na rok 2017 totiž nepočítal s rekonštrukciou Domu
kultúry Zrkadlový háj, hoci bolo dlhodobo verejne známe, že strecha
je vo veľmi zlom stave, do budovy, ktorá je energeticky neefektívna,
zateká a opravu, či vylepšenie si vyžadujú aj iné časti tohto kultúrneho
stánku. O vyčlenenie dodatočných peňazí z rozpočtu bolo treba
zabojovať, čo sa mi aj s pomocou ďalších poslancov, najmä L.
Ovečkovej a I. Uhlára nakoniec podarilo a na rekonštrukciu kultúrneho
domu sa vyčlenilo 200 000 eur.
Iná skupina petržalských poslancov pod vedením vicestarostu Petržalky
M. Radosu sa priebežne venovala rekonštrukcii Domu kultúry Lúky, pričom
na tento projekt sa z rozpočtu doteraz vyčlenilo viac ako 100 000 eur. Je
to potešujúce, najmä keď človek vidí, ako skončil niekdajší Dom kultúry
Ovsište, ktorého budova dnes už nepatrí mestskej časti, ale súkromníkovi.

Opravená strecha kultúrneho domu.

Dotácie na kultúrne projekty
Keď som sa v roku 2014 stal petržalským poslancom, mal som záujem pracovať v Komisii kultúry a mládeže
miestneho zastupiteľstva aj preto, že som chcel dokázať, že podpora kultúrnych projektov, do ktorých je zapojená
najmä petržalská mládež, je plnohodnotnou aktivitou k dovtedy takmer výhradnej podpore športových aktivít
zo strany vedenia mestskej časti. Postupne sa mi spolu s ďalšími členmi tejto komisie podarilo presadiť, aby sa
zo 100 000-eurového balíka, ktorý mestská časť každoročne poskytuje žiadateľom o dotácie, vyčlenila pomerná
časť (cca 25 000 eur) aj na kultúru, vďaka čomu v súčasnosti môžeme podporiť tak aktivity folklórnych súborov
(Poleno, Lúčka, Hájenka), ako aj projekty tanca, spevu a hudby (napr. Bratislavský chlapčenský zbor, Komorná
opera Bratislava), či špecifické projekty kultúrneho charakteru (napr. Múzeum Petržalského opevnenia alebo
rekonštrukcia plechovej plastiky „Strom života“). Výzvu do ďalšieho obdobia predstavuje prijatie pravidiel, ktoré
by umožnilo systematickú podporu trvalo udržateľných kultúrnych projektov v Petržalke podobne, ako tomu je
od roku 2018 v oblasti športu v Petržalke. (Pozn. k fotke: folklórny súbor POLENO)

ZÁKAZ HAZARDU SCHVÁLENÝ
Herne však z Bratislavy tak skoro nezmiznú. Doteraz udelené licencie zostávajú v zmysle zákona v platnosti až do ich uplynutia a schválený
zákaz ešte preskúmava súd.

Ako je to s hazardom v Petržalke

Keď som si zbieral podpisy Petržalčanov pod svoju kandidatúru na komunálneho poslanca v roku 2014, každý štvrtý z desiatich mi
ako problém spomenul prevádzkovanie hazardných hier v blízkosti jeho domu, resp. priamo v bytovom dome, kde býva. Hazardné
hry sú regulované štátom prostredníctvom zákona a Bratislava (nie Petržalka) môže zakázať prevádzkovanie len niektorých z nich,
konkrétne hry v kasíne a hry prostredníctvom výherných prístrojov, hracích prístrojov a videohier, ktoré sú často prevádzkované
v herniach, čo ľuďom vadí najviac (takýchto prevádzok sa v Bratislave nachádzajú stovky, asi štvrtina z nich je v Petržalke). Naopak,
lotérie (vrátane charitatívnych), stávkové hry, kartové hry mimo kasína alebo hazardné hry cez internet môže zakázať len štát.
Zákon je nedokonalý, lebo neumožňuje mestu, aby si mohlo špecificky podľa svojich potrieb nastaviť zákaz, resp. obmedzenie
hazardu. Rovnako umožňuje obchádzať zákaz, napr. ak by sa zakázal hazard iba v herniach, všetky „zakázané“ výherné prístroje
by bolo možné premiestniť do kasín. Na schválenie zákazu hazardu sa tiež požaduje petícia podpísaná aspoň 15% obyvateľmi
mesta staršími ako 18 rokov. Posledná novelizácia zákona síce priniesla niektoré pozitíva (napr. zriadenie herne v bytovom dome
podlieha písomnému súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov), samotná vláda však uznala, že zákon nie je
dobrý a preto je v legislatívnom procese už ďalšia jeho novelizácia. V princípe
dosiahnuť zákaz hazardu je zložité a bez úspešnej petície nemožné.

Petícia a zákaz hazardu na druhý pokus

Petícia za zákaz hazardu bola najväčšou v dejinách Bratislavy, vyzbieralo sa
viac ako 130 000 podpisov, z toho bolo nakoniec platných takmer 100 000
podpisov. Mestskí poslanci tak dostali do rúk nástroj, na základe ktorého mohli
vo februári 2017 na celom území Bratislavy zakázať vybrané druhy hazardných
hier. Na prvý pokus to nevyšlo, chýbal jeden hlas. Opakované hlasovanie v
marci 2017 bolo úspešné a tak zákaz hazardu stále platí, aj keď ho napadla
prokuratúra a krajský súd v Bratislave má voči jeho zákonnosti výhrady (bolo
však podané odvolanie a tak rozsudok súdu nie je ešte konečný). V oboch
hlasovaniach som ako mestský poslanec za Petržalku hlasoval v súlade s vôľou
ľudí – za zákaz hazardu!

Z mestských poslancov za Petržalku za zákaz hazardu nehlasovali V.
Bajan, Ľ. Farkašovská, M. Greksa a O. Kríž (foto prevzaté z denníka N).

Ďakujem za vašu podporu!

Jedno africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, kráčaj sám a ak chceš
zájsť ďaleko, kráčaj spolu“. Petržalka predstavuje mnohé výzvy, niektoré bijú
priam do očí, iné sú takmer skryté, na vyriešenie všetkých však jeden človek
nestačí. Ani ako starosta či poslanec. Preto sa viacero terajších mestských
poslancov za Petržalku, petržalských poslancov, ale aj občianskych aktivistov
a odborníkov z Petržalky spojilo dokopy a vytvorili projekt, ktorého názov
tvorí tajničku krížovky. Nejde o politickú stranu alebo hnutie, nie je to ani
občianske združenie. Je to spoločná platforma, ktorá má záujem pomáhať
Petržalčanov a pracovať tak, aby sa v Petržalke žilo lepšie. V januári 2018
som sa aj ja pridal k tejto platforme. Ak sa obrátite na ktoréhokoľvek jej
člena, vedzte, že spolu s ostatnými sa mu podarí danú záležitosť vyriešiť!

Iné: člen Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a. s.
člen Grantovej komisie na podporu voľnočasových aktivít
a sociálnych aktivít obyvateľov Bratislavy s dôrazom na deti
a mládež
Miestny poslanec: JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Poslanecký klub: Poctivá koalícia (Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDS,
OĽaNO a nezávislí poslanci)
Člen: Komisia investičných činností, Mandátová komisia a Komisia
kultúry a mládeže
Iné: člen Pracovnej skupiny pre terasy
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hlasov do Mestského zastupiteľstva
v Bratislave

Vznikol nový projekt spolupráce pre lepší život v Petržalke

INFORMÁCIE
Mestský poslanec: JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Poslanecký klub: Bratislavský klub
Predseda: Komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Podpredseda: Komisia pre cestovný ruch
a medzinárodnú spoluprácu
Člen: Komisia kultúry a ochrany
historických pamiatok

KONTAKT
Tel.: 0948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com
Webstránka: http://www.milanvetrak.sk/
Facebook: @vetrakmilan
Poslanecké odmeny: https://www.petrzalka.sk/samosprava/
miestne-zastupitelstvo/odmeny-poslancov/

953 5 197

hlasov do zastupiteľstva MČ Petržalka
(volebný obvod č. 4)

obracal
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pluhom

Objednávateľ: Milan Vetrák, Bratislava - Petržalka
Dodávateľ: Anna Škultétyová - FABER, Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 32113536
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(poet.)

