Ľudové námestie, plánovanie s verejnosťou-záverečná správa
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Charakteristika územia
Ľudové námestie sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Nové mesto, v obytnej Ľudovej štvrti. Štvrť bola vybudovaná v 40.tych
rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa na Ľudovom námestí nachádza park s detským ihriskom, obkolesený zástavbou radových
rodinných domov. Park je tvorený voľnými plochami trávnatého porastu, ktoré pretínajú chodníky. V centre parku sa nachádza
fontána. Detské ihrisko je vybavené preliezkami a hojdačkami a basketbalovým ihriskom, lavičky sa nachádzajú v parku aj v
priestoroch ihriska, ktoré je oddelené oplotením. V priestore sa nachádza aj trafostanica. Celý priestor Ľudového námestia je
lemovaný vzrastlými drevinami.

Návrh procesu
Cieľom participatívneho plánovania priestoru Ľudového námestia bolo preskúmať a
zjednotiť názory obyvateľov a užívateľov lokality, ktorých premena tohto miesta zaujíma.
Vychádzali sme z neľahkej situácie, keďže v minulosti už nejaká forma konzultácií s verejnosťou v
území uskutočnená bola, no výsledky týchto stretnutí nedošli k spokojnému dopracovaniu
architektonického projektu, ale jeho odmietnutiu.
Rozhodli sme sa stretnúť so skupinami občanov najprv separátne a vypočuť si ich,
pretože medzi nimi vznikol v minulosti konflikt. Na stretnutiach sme si odsúhlasili postup
participatívneho plánovania, v týchto fázach:
1. Samostatné stretnutia “focused grous ” - zameranými skupinami v decembri 2013 a
januári 2014
2. Návrh dotazníkového prieskumu a vyhodnotenie dát február, marec 2014
3. Informačné verejné stretnutie - koniec marca 2013
4. Plánovacie verejné stretnutie -pol. apríla 2014
5. Rozhodovacie verejné stretnutie - apríl 2014
V posledných dvoch krokoch sa ukáže, či ide o drobné zmeny, na ktoré stačí obstarávanie
(napr. nová výsadba, oprava a doplnenie lavičiek, či prvkov detského ihriska), alebo sa pristúpi k
rekonštrukcii celého priestoru a nanovo sa vytvorí štúdia a projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie.

Priebeh procesu
Termíny sa podarilo dodržať, dohodli sme sa aj na postup. Mimo navrhovaný proces sme riešili tému pamiatkovej ochrany územia,
dohodli sme si stretnutie so zamestnancami Pamiatkového úradu tak aby projekt bol v súlade s pamiatkovou ochranou. Dotazníkový
prieskum bol odsúhlasený do 10.3.2014 prichádzali dotazníky. Medzitým sa rozhodla časť obyvateľov, že nechcú ďalej pokračovať v
participatívnom procese, presvedčil nakoniec starostu a ten im poskytol prostriedky na vytvorenie novej štúdie riešeného územia, v
prípade, že sa sami dohodnú. Momentálne prebieha komunikácia s architektom na ktorom sa dohodli.

Úlohy a kompetencie
Mgr. Mgr. Peter Nedoroščík- návrh procesu plánovania, facilitátor stretnutí, komunikácia s obyvateľmi
Ing. arch. Zuzana Krivošová-organizácia stretnutí a procesu, konzultácia otázok urbanizmu a územného plánovania, komunikácia s
obyvateľmi
Ing. Lenka Korbeľová - organizácia stretnutí, konzultácie k plánovaniu, komunikácia s obyvateľmi
Mgr. Art. Zuzana Žúžiová, PhD.- konzultácie k plánovaniu, komunikácia s obyvateľmi
Mgr. Ján Ilavský – spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu
Mgr. Lukáš Bulko – spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu
Ing. Ivana Pasečná, PhD.- komunikácia s obyvateľmi, prieskum dendrologických analýz

Uskutočnené kroky
Participatívne plánovanie verejného priestoru Ľudového námestia sme dostali po neúspešnom prijatí návrhov obyateľmi. Bol
vytvorený projekt na stavebné povolenie na rekonštrukciu námestia arch. Hála a Nice architects, a novej fontány, dielo akad. soch. Lettricha.
Vytvorená bola petícia proti návrhu, ktorú podpísalo dostatočné množstvo obyvateľov, aby sa zastavil proces výstavby a nevyužila dotácia z
Eurofondov.

Uskutočnili sa 4 verejné stretnutia v termínoch:
18.12.2013 so skupinou, ktoré iniciovala Petíciu
17.1.2014 s členmi OZ Ľudové námestie
23.1.2014 s obomi skupinami naraz
14.2.2014 so všetkými občanmi, ktorí majú záujem, k návrhu dotazníkového prieskumu v oblasti
Proces sa ukončil vyhodnotením dotazníka.

Zhrnutie dotazníkového prieskumu
Dotazník vyplnilo 123 respondentov. Dotazníkový prieskum bol rozdelený do 3 častí v ktorých sme skúmali:
-Hodnotenie využitie priestoru užívateľmi v súčasnosti, aktivity, ktoré momentálne využívajú v priestore a stav priestoru ako ho hodnotia z
rôznych aspektov užívania.
-Preferencie užívateľov do budúcnosti - otázky slúžili k vyzbieraniu emočných preferencií napr. , čo sa páčia alebo nepáči, až po konkrétne
návrhy, čo je vhodné doplniť do priestoru v budúcnosti, prípadne, čo by sa určite nemalo v priestore objaviť. Tu sa ukázali aj základné
problémy s ktorými sa respondenti v priestore stretávajú, ale i návrhy na jeho skvalitnenie.
-Základné údaje o návštevníkoch priestoru - po dohode sa dotazník distribuoval len v priestore námestia a priľahlých ulíc, keďže zo strany
obyvateľov bola veľká obava, že by návštevníci priestoru, ktorí v ňom priamo nežijú mohli ohroziť jeho premenu. Pri zbieraní dotazníkov v
teréne sa vyskytlo i niekoľko návštevníkov z okolia, ktorí tento verejný priestor využívajú.

1. Ako využívate park a detské ihrisko na Ľudovom námestí v súčasnosti?

Respondenti najčastejšie /26% odpovedí/ využívajú park a detské ihrisko na Ľudovom námestí na prechádzky a s tým súvisiace posedenie
na lavičke /až 22% odpovedí/. Treťou najčastejšou odpoveďou dotazníkového prieskumu boli hry s deťmi. Túto aktivitu robí až 19%
respondentov dotazníkového prieskumu. V nemalej miere sa v parku respondenti stretávajú s priateľmi a susedmi /až 15% odpovedí/.

2. Všeobecný vzhľad

Všeobecný vzhľad parku a detského ihriska na Ľudovom námestí označilo až 26% respondentov na stupnici od 1-7 /1-zlý, slabý, 7- vynikajúci,
neviem/ na hodnotu 3 čo značí že celkový stav podľa respondentov je v ich hodnotení mierne podpriemerný, 24% respondentov označilo
predmetnú lokalitu na hodnotu 4 teda ako priemernú a 21% respondentov ohodnotilo lokalitu na číslo 5 teda mierne nadpriemernú.

Bezpečnosť

Bezpečnosť bola ďalším hodnotiacim znakom danej lokality. Z odpovedí obyvateľov žijúcich v predmetnej lokalite sme sa dozvedeli, že
územie je až pre 23% z nich ohodnotené stupňom 6 /skoro vynikajúci/. Pre 18% obyvateľov je bezpečné mierne nadpriemerne /hodnota 5/
a pre 15% obyvateľov je bezpečné na hodnotu 4 a 3 teda priemerne a mierne podpriemerne. Z odpovedí môžeme teda konštatovať že viac
ako polovica respondentov sa na danom území cíti bezpečne.

Osvetlenie Ľudového námestia

Osvetlenie je pre 22% respondentov priemerné, pre 21% respondentov mierne podpriemerné, pre 19% respondentov ohodnotené
hodnotou 2 čo je skoro slabý a pre 17% je osvetlenie mierne nadpriemerné. Z odpovedí môžeme konštatovať, že skoro dve tretiny
opýtaných považujú osvetlenie za nedostatočné.

Parkovanie

Parkovanie až 17% opýtaných považuje za zlé, 11% za priemerné a 15% za podpriemerné. Až 18% opýtaných odpovedalo, že nevie. Z
dotazníka možno usúdiť, že necelá štvrtina respondentov sa k takto formulovanej otázke nevedela vyjadriť.

Vzhľad stromov a rastlín

Vzhľad stromov a rastlín považuje až 27% respondentov za mierne podpriemerné 18% za priemerné a skoro zlé. Tento aspekt odpovedí
hodnotí, že zeleň v území potrebuje revitalizáciu a doplnenie nových druhov z potenciálnej vegetácie.

Vzhľad detských ihrísk

Až 29% respondentov odpovedalo, že vzhľad detských ihrísk je priemerný, 22% považuje detské ihrisko za mierne podpriemerné a 18% za
mierne nadpriemerné. Z odpovedí môžeme čítať záver, ktorý predurčuje potrebu revitalizácie detského ihriska.

Stav chodníkov a ciest

Stav chodníkov a ciest 22% respondentov za mierne podpriemerné. Až 21% odpovedalo, že stav chodníkov a ciest je skoro zlý a 17%
odpovedalo o ich stave, že sú zlé a priemerné. Záverom je celková rekonštrukcia komunikácií v parku a na detskom ihrisku.

Čistota

Z odpovedí môžeme vyčítať, že až 23% respondentov považuje čistotu parku a detského ihriska na Ľudovom námestí za priemernú, 22% za
mierne nadpriemernú a 17% za mierne podpriemernú.

Dopravné značenie a informácie

Až 22% respondentov považuje dopravné značenie za skoro vynikajúce, 15% odpovedí hovorí o dopravnom znační ako o priemernom a 13%
odpovedí hovorí, že dopravné značenie je vynikajúce a mierne podpriemerné.

Dostupnosť voľnočasových aktivít

22% respondentov nevie odpovedať o dostupnosti voľnočasových aktivít, 21% respondentov považuje dostupnosť voľnočasových aktivít za
vynikajúcu a 19% opýtaných hovorí, že dostupnosť voľnočasových aktivít je skoro vynikajúca.

Úroveň hluku okolia parku

25% opýtaných považuje úroveň hluku za skoro vynikajúcu, 17% za mierne nadpriemernú a 14% respondentov nevie odpovedať. Z
odpovedí môžeme povedať, že respondenti nemajú problém s intenzitou hluku v parku a na detskom ihrisku.

3. Čo sa Vám na Ľudovom námestí páči?

Obyvateľom sa prednostne páči pokojná, tichá, až rodinná atmosféra námestia, poloha v rámci sídla a dostupnosť. Z prvkov, ktoré sa na
námestí nachádzajú je to hlavne fontána, detské ihrisko a miesto na sedenie. Príjemným aspektom lokality je taktiež zeleň.

4. Čo sa Vám na Ľudovom námestí nepáči?

Najväčšie výhrady sú k nedostatočnej čistote priestoru, ktorú spôsobujú neupravené a neohradené priestory okolo kontajnerov,
nedostatočne udržiavaná zeleň, neporiadok, prie exkrementy a autá parkujúce okolo celej plochy námestia. Objavili sa aj poznámky
k bezdomovcom pohybujúcim sa v okolí, či k mládeži, ktoré ruší hrou na basketbalovom ihrisku nočný pokoj.

5. Vymenujte 3 veci, ktoré v lokalite chýbajú a mali by byť na Ľudovom námestí?
Z vecí ktoré chýbajú na námestí jasne dominovala potreba verejnej toalety, fontánky s pitnou vodou,. Ďalej zarezonovala potreba ďalšieho
priestoru na sedenie, aj v tieni, doplnenie smetných košov, oprava lavičiek, chodníkov a zariadení, doplnenie priestoru o altánok, plochu na
grilovanie, vybavenie ihriska a zabezpečenie funkčnej fontány a čistoty priestoru. V návrhoch sa objavila nová výsadba nielen vzrastlej
vegetácie ale i kvetín, bufet, prípadne kiosk, priestor na cvičenie, prekrytie pieskoviska a priestoru kontajnerov, vytvorenie ohradeného
venčiska pre psov. Viackrát sa spomína potreba častejšej úpravy priestorov vegetácie a rovnako aj spevnených plôch a okolia odpadkových
košov.

6. Čo by sa malo určite zachovať na Ľudovom námestí? Vymenujte.

Občania si prajú zachovať charakter, ráz daného priestoru, rovnako ako tvar námestia a jeho zonálne členenie a štruktúrovanosť.
Jednoznačnými favoritmi na zachovanie sú tieto prvky: detské ihrisko, fontána a stromy. Hneď za nimi obyvatelia preferujú zachovať lavičky
a pieskovisko, navrhujú udržať súčasný charakter priestoru a doplnenie drobných prvkov, prípadne úpravu a údržbu pôvodných. V návrhoch
sa našli aj inovatívne nápady, ako informačná tabuľa o histórii štvrte, či vytvorenie ihriska pre staršie deti, výsadbu ruží v okolí fontány.

7. Čo by určite nemalo byť na Ľudovom námestí? Vymenujte.

Protichodné názory obyvateľov lokality sa ukázali práve v týchto otázkach, bufet, ktorý by si časť obyvateľov priala sa pre inú časť obyvateľov
ukázala ako nevhodný nápad, najmä z dôvodu predaja alkoholických nápojov. Takisto si obyvatelia neželajú mať v priestore kontajnery na
separovaný odpad, prípadne nabádajú k estetickému zakrytiu tohto priestoru,obava je aj z novej výstavby v priestore, a takisto prekáža aj
voľný pohyb psov po trávnikoch a nedostatočné zbieranie ich výlučkov majiteľmi. Športoviská, hlavne z dôvodu hlučnosti sú pre väčšinu
obyvateľov neželané a takisto autá, ktoré parkujú v priestore a nepatria majiteľom okolitých stavieb, ale napr. návštevníkom firiem v okolí.
Výbeh pre psy, ktorý je vítaný pre majiteľov psov, niektorý obyvatelia považujú za neželaný.

8. Aké ďalšie parky, detské ihriská, verejné priestory vo Vašom okolí využívate? (Prosím vyplňte aktivity, ktoré tam
vykonávate.)

Najvyužívanejšími verejnými priestormi je okolie Kuchajdy a ihrisko Nová doba, kde úplne na prvom mieste boli prechádzky a v druhom
prípade hry s deťmi a vnúčatami. Ďalšie priestory, ktoré obyvatelia vyžívajú je Račianske mýto, Hálkova, Školák, Koliba, Železná studienka,
Mladá garda či Štrkovec. Okrem prechádzok a využití detského ihriska, obyvatelia športujú, plávajú, kúpu či venčia psy, hrajú tenis, kočíkujú,
oddychujú a využívajú možnosť posedieť si v príjemnom prostredí.

9. Čo by ste navrhli doplniť ( resp. upraviť) na detskom ihrisku? Vymenujte.

Respondenti odporúčali pridať do priestoru ihriska viac preliezok, hojdačiek, prekrytie pieskoviska, ktoré by tienilo. Doplnili by nové stromy,
verejné WC a fontánku s pitnou vodou, práve v tomto priestore. Spomínalo sa aj opravenie oplotenia, úprava alebo výmena povrchu pre
basketbalové ihrisko a úprava a revitalizácia plôch zelene.

10. Pohlavie

V dotazníkovom prieskume poskytlo odpovede 66% žien a 34% mužov.

11. Vek:

37% respondentov má vek medzi 46 – 64 rokov, 24% respondentov má vek medzi 25 – 35 rokov a 22% respondentov má vek vyšší ako 65
rokov.

12. Ako dobre poznáte lokalitu?

Lokalitu pozná výborne až 76% respondentov, 21% celkom dobre a 3% priemerne.

13. Váš vzťah k lokalite:

Až 66% opýtaných býva v Ľudovej štvrti trvalo, 27% respondentov býva na Ľudovom námestí a 3 % respondentov tu pracujú.

Záver a odporúčania pre ďalší postup
Väčšina respondentov býva v priestore Ľudového námestia a Ľudovej štvrte alebo jeho okolí trvalo a výborne pozná lokalitu. Respondenti,
ktorí sa vyjadrili sú prevažne v produktívnom a dôchodkovom veku, majú deti alebo vnúčatá s ktorými park aktívne využívajú.
Priestor je najčastejšie využívaný na prechádzky, posedenie a stretnutia s priateľmi a hry detí, prípadne venčenie psa.
Všeobecný vzhľad parku a detského ihriska na Ľudovom námestí kulminuje v priemerných hodnoteniach. Bezpečnosť bola ďalším
hodnotiacim znakom danej lokality. Z odpovedí môžeme teda konštatovať že viac ako polovica respondentov sa na danom území cíti
bezpečne. Z odpovedí na otázku osvetlenia priestoru môžeme konštatovať, že skoro dve tretiny opýtanýchn ho považujú za nedostatočné. V
ďalších krokoch preto odporúčame zistiť, či je problém v kvantite (napr. nedostatok osvetľovacích telies), prípadne kvalitatívny (výkon
súčasných je nepostačujúci, niektoré sú nefunkčné a pod..). Parkovanie až 17% opýtaných považuje za zlé, 11% za priemerné a 15% za
podpriemerné. Až 18% opýtaných odpovedalo, že nevie.
V ďalších otázkach sa ukázalo, že je pre obyvateľov priestoru problematické, že tu parkujú návštevníci a zamestnanci okolitých firiem.
Problém parkovania v mestách je celospoločenský a priveľa áut v mestách je viditeľný i v tomto priestore. Vzhľad stromov a rastlín je skôr
považovaný za nevyhovujúci. Zeleň v území potrebuje revitalizáciu a doplnenie nových druhov z potenciálnej vegetácie. Vzhľad detského
ihriska kulminuje v hodnotení priemerný, ktorý predurčuje potrebu revitalizácie a doplnenia nových prvkov. Stav chodníkov a ciest je skôr
podpriemerný, nevyhnutnosťou je celková rekonštrukcia komunikácií v parku a na detskom ihrisku.
Z odpovedí môžeme vyčítať, že čistota parku a detského ihriska na Ľudovom námestí je v oblasti priemeru, obyvatelia sa sťažujú hlavne na
neudržiavanie chodníkov, zelene, okolie kontajnerov na separovaný odpad a psie exkrementy na trávnikoch. Dopravné značenie je pre
väčšinu obyvateľov vyhovujúce, rovnako aj dostupnosť voľnočasových aktivít. Priestor námestia je pokojný a tichý, z odpovedí môžeme
povedať, že respondenti nemajú problém s intenzitou hluku v parku a na detskom ihrisku.
Výsledky dotazníkového prieskumu skôr smerujú k drobným úpravám priestoru detského ihriska, doplneniu stromov, výsadby kvetín, lepšej
údržbe zelene, dôležitá je aj výmena spevnených povrchov a zabezpečenie čistoty priestoru. Fontána vyhovuje aj v terajšej podobe a záujem
je o doplnenie fontánky s pitnou vodou.
Riešiť by sa mali problémy s chýbajúcim venčiskom pre psy, okolia kontajnerov v tejto alebo inej polohe, systémovo aj so zapojením
obyvateľov Ľudovej štvrte a okolia, pretože presunutie a vysunutie neželaných aktivít z priestoru námestia nevyrieši problém, len ho
odsunie obyvateľom na inej ulici. Tieto sa môžu stať rozporuplnými otázkami, v ktorých je dôležitý konsenzus dotknutých strán.

Rovnako je dôležitá prediskutovať doplnenie prvkov drobnej architektúry (kiosk, bufet, náradie na cvičenie pre seniorov, workoutové prvky,
verejné WC) a ich prevádzku, keďže pre časť miestnych obyvateľov by doplnenie týchto bolo žiadúce, a iná časť obyvateľov si ich naopak
neželá vôbec (napr. z dôvodu predaja alkoholických nápojov, či potenciálnemu hluku).
Samostatnou otázkou je problém bezdomovectva, napriek tomu, že obyvatelia považujú priestor za bezpečný, prítomnosť bezdomovcov im
prekáža. Technické stavby sú neželané, ale s rastúcimi nárokmi na technickú infraštruktúru aj nevyhnutné, preto je dôležité ich umiestnenie
a stvárnenie.
Parkovanie je problém všetkých slovenských miest, keďže priestory ulíc boli dimenzované v minulosti na menší počet osobných automobilov
a tento problém sa ukazuje aj na Ľudovom námestí, kde obyvatelia aj návštevníci priestoru parkujú v okolí námestia. Pripomienky boli aj k
stvárneniu jednotlivých fasád bodov, k ich zjednoteniu. Táto otázka môže byť predmetom budúcej regulácie v štvrti konzultovaná s
Pamiatkovým úradom.
Dôležité je zachovať atmosféru priestoru s prihliadnutím na rastúce nároky súčasnej doby, potreby a preferencie užívateľov na najbližších
niekoľko (možno aj desiatok) rokov.

Prílohy
Zápisy z verejných stretnutí
Stretnutie s obyvateľmi 18.12.2014
Zúčastnili sa: p. Jedličková, p. Pokovičová, p. Zajac, p. Lačok, p. Nedoroščík a p. Krivošová
História priestoru:
- štvrť bola postavená v rokoch 1943-47 ako panská štvrť bývali tu novinári, úradníci a pod. Zátišie je pôvodne postavené ako robotnícka
štvrť. viac vedia porozprávať obyvatelia.
Proces plánovania:
- rozdelenie do 3 okruhov v ktorých sa budú môcť účastníci procesu vyjadrovať, čo by na námestí malo byť a tí čo bývajú najbližšie majú
možnosť povedať aj čo by tam nemalo byť
- najbližšie kroky, stretnutia v januári, a potom spoločné plánovacie
- všetci zúčastnení sa radi stretnú a budú spolupracovať s ľuďmi z oz Ľudové námestie
Obava:
- my sa budeme stretávať a plánovať a zatiaľ sa tam postaví "12 poschoďák"
Úlohy:
- zistiť v akej podobe je navrhovaná obnova tohto priestoru v rozpočte, koľko je na údržbu, v hrubom či v čistom a pod...- zistil p. Zajac v
predošlom e-maily
- zistiť či by sa tento priestor mohol získať nejaký štatút pamiatkovej ochrany
- zistiť či robí výrub stromov pre miestny úrad Ekoprojekt
- zistiť v akom štádiu je ÚPN - zóny pre Ľudovú štvrť

- navrhnúť dotazník a nechať ho odpripomienkovať

Stretnutie s obyvateľmi 17.1.2014
Prítomní: J. Nemcová, A. Vítková, J. Kollárová, K. Rumanovičová, M. Lago, P. Karlík, P. Nedoroščík, Z.Krivošová
Priebeh:
1. Prezretie návrhu revitalizácie ĽN od p. arch Hála
2. Oboznámenie sa s participatívnym procesom, ktorý bude v budúcnosti prebiehať
3. Diskusia o problémoch, ktoré sa udiali v procese a k problémom a histórii námestia
Úlohy:
- Zistiť ako je momentálne ĽN regulovanú v ÚP mesta BA - je to číslo 1110, územie mestskej zelene – parky, parkové úpravy
Link na regulačný výkres:
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11031310
Link na textovú časť ÚP, kde je jasné aká výstavba je do tohto priestoru vhodná a aká nie,
nájdete ju pod číslom 1110:
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11031304
- Aká by bola možnosť získať nejaký stupeň pamiatkovej ochrany napr. Ľudovú štvrť vyhlásiť za pamiatkovú zónu, môžete prebrať s pani arch.
K. Šimončičovou z Ústavu ochrany a obnovy pamiatok FA STU, katka.simoncicova@gmail.com, alebo na 0904 328 832. Pomôže do miery
svojich schopností, aj keď nie je úplný odborník na legislatívu, no bude vedieť usmerniť.
- Ďalšou možnosťou ako získať stupeň ochrany je aj VZN, nájsť vhodné formulácie, čo vlastne zaregulovať. To musí schváliť zastupiteľstvo,
navrhnúť ho môžu len poslanci.
- Zistiť aké sú dendrologické posudky

- Zistiť ako zabezpečiť trafostanicu tak, aby si tam deti pri hrách nemohli ublížiť
Poznámky:
- Urobiť konkurenciu parku Nová doba
- Posledná verzia projektu nebola zverejnené-proces sa zastavil skôr
- Vlny v projekte sú nevhodné
- Kedysi bol v priestore parku bazén
- Dôležitá téma sú bezdomovci v priestore
Návrh programu a plnenie úloh z predošlých stretnutí - k 23.1.2014 o 17.00
Návrh programu:
1. Prezentácia participatívneho procesu - spoločná konzultácia
2. Dotazník - spoločná konzultácia
3. Prezentácia aktivít kam ste dospeli v procese hľadania riešenia revitalizácie Ľudového námestia
4. Zhrnutie, diskusia a riešenie úloh z minulého stretnutia
Úlohy z minulého stretnutia:
- zistiť či by sa tento priestor mohol získať nejaký štatút pamiatkovej ochrany
Problematiku sme konzultovali s arch. Šimončičovou z Ústavu teórie dejín, ochrany a obnovy pamiatok a FA STU. Výsledok je nasledovný:
Každý občan môže podať návrh o získanie nejakého stupňa pamiatkovej ochrany pre ĽN, tým že podá žiadosť na pamiatkový úrad.
Pomôcť môže vyjadrenie odborníka, napr vo vašom prípade p arch. Vaško, ktorý vyzdvihne architektonické a urbanistické kvality priestoru,
na základe ktorých by tento mohol získať štatút pamiatkovej ochrany.
Podľa p. ach. Šimončičovej z FASTU, by mohlo byť možné zapísať tento priestor ako pamiatkovú zónu. Viac info nájdete tu:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-pamiatkovych-zon

- zisitť či robí výrub stromov pre miestny úrad Ekoprojekt
odpoveďou je citácia z e-mailu starostu R. Kusého p. Lačokovi:
Konanie vo veci výrubu je v rukách odborných pracovníkov. V prípade otázok sa prosím obracajte na oddelenie životného prostredia.
Kontaktné mená a telefónne čísla sú na našej stránke. Ja som dal pokyn, aby v zmysle Vašich požiadaviek stiahli výrubové konanie,
redukovali sme do na lokalitu DI, akceptovali sme nového dendrológa (štvrtého) a obmedzili výrub na päť stromov. Vedia, že to musia do 31.
marca zabezpečiť. Budem ich urgovať.
Orezávanie stromov sa robí od 01.04. do 30.09. Ak máte nejaké konkrétne požiadavky, smerujte ich prosím na oddelenie životného
prostredia, urobia obhliadku a zaradia ich medzi úlohy pre Ekopodnik VPS.
- zistiť v akej podobe je navrhovaná obnova tohto priestoru v rozpočte, koľko je na údržbu, v hrubom či v čistom a pod... Znova citácia od p.
starostu:
Zároveň by som Vás rád informoval, že zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu, ktorého súčasťou je revitalizácia parku Ľudová štvrť vo výške
cca 277 tis. Bola
tak rešpektovaná Vaša požiadavka na lacnejší park, išli sme dolu s nákladmi o 50% oproti pôvodnej variante. Ak si obyvatelia navrhnú ešte
lacnejší variant, budeme to samozrejme vítať a akceptovať.
Úlohy, ktoré preberieme na pracovnom stretnutí:
- zistiť v akom štádiu je ÚPN-zóny pre Ľudovú štvrť
- navrhnúť dotazník a nechať ho odpripomienkovať

Stretnutie s obyvateľmi 23.1 2014
Prítomní:Peter Nedoroščík / peter.nedoroscik@gmail.com/, Lenka Korbeľová /lkorbelovamail.com/ p. I. .Zajac / zajacigor@hotmail.com/, P.
Karlík, p. Lacok /lacok@chello.sk/, p. M. Jedličková / marta.jedlickova@chello.sk/, p. Z. Pokovičová /z.pokovicova@gmail.com/, p. L.
Pukalovičová / lpukalovicova@gmail.com/,
PRIEBEH STRETNUTIA

Kto býva vo väčšej resp. menšej vzdialenosti? Aký blízky vzťah má daná osoba k Ľudovej štvrti? Alebo je to firma? Odpoveďou bolo, že
členenie nemá opodstatnenie.
Pán Zajac: Potreba vecného riešenia. Nemám záujem o participatívnu politiku.
Pán Karlík: Všetci sme obyvatelia Ľudovej štvrte a chceme aby to „nejak“ vyzeralo.
Niekto prerobil námestie na športovisko. Petícia proti výrubu vzrastlých stromov – následná odpoveď starostu.
Pán Zajac neustále útočí na pána Nedoroščika. Ten mu s rozvahou odpovedá na jeho útočné poznámky, že je zamestnancom MÚ BA NM a
chce viesť participatívny proces.
Ľudia hovoria ako celý proces prebiehal od začiatku riešenia návrhu Ľudovej štvrte. Po konzultáciách s architektom, neboli spokojní, pretože
neboli zapracované ich požiadavky a napriek tomu celý projekt bol zavesený na internetovej stránke miestneho úradu. Následne bolo
zverejnené výrubové konanie a ľudia okamžite spísali petíciu proti výrubu vzrastlých drevín. Stretnutie obyvateľov so starostom. Určitý
prísľub.....
Pán Karlík: Všetci sa tvárime, že chceme to isté, že chceme aby plocha slúžila deťom, vnukom. Pokiaľ sa budeme dohadovať, hádať o
nezmysloch peniaze budú preč (peniaze z mestskej časti). Padol návrh skrz varianty projektov – my si to chceme na schôdzi OZ ešte prejsť –
ale keďže sa jedná o Ľudovú štvrť suseda máme kde pozvať – dajme ten park našim deťom – teraz je iba pre psíčkarov – zamyslime sa nad
tým – urobme z toho jedno veľké ihrisko
Pani Pokovičová: Viac druhov plôch, park, detské ihrisko. Mamičky z Ľudovej štvrte sa tam nechodia hrať.
Fontána – zapracovanie otázok do dotazníka, otvorenie otázky histórie fontány.
Pani architektka- Zoznam aktivít, ktoré sú v Ľudovej štvrti vítané by sa mohol prehodnotiť a objaviť ako podklad v budúcom návrhu. Aj
ostatní obyvatelia ĽŠ by mohli vysloviť svoj názor. Netreba oslovovať obyvateľov mimo ĽŠ.
Pán : Je rozčarovaný ako je možné, že minulý týždeň bola na stretnutí druhá „skupinka“ obyvateľov ĽŠ. Pán Nedoroščík mu však vysvetlil, že
išlo o zámer, pretože keby obidve skupiny prišli spoločne bolo by len množstvo hádok a nič by sa nevyriešilo.
Časť obyvateľov súhlasí s tvrdením pána Nedoroščíka.
Pán Nedorščík: Je potrebné aby sa zhodnotili návrhy, aby sme sa rozhodli ako v PROSCESE Ďalej budeme pokračovať.

ÚLOHY
1. Spoločne sme sa dohodli, že dotazníkový prieskum bude schránkovaný len obyvateľom ĽŠ. Zaviazali sme sa termíny:
7.2.2014 – Hotová prvá verzia Dotazníka na pripomienkovanie pre obyvateľov ĽŠ.
14.2.2014 – Ukončenie pripomienkovania dotazníka, finálna úprava zamestnancami MÚ BA NM pred schránkovaním.
19.2.2014 – Tlač a začatie schránkovania dotazníka
10.3.2014 – Finálne zozbieranie dotazníkov
28.3.2014 – Verejné stretnutie s obyvateľmi ĽŠ, kde budú odprezentované výsledky z dotazníkového prieskumu.
2. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli aby údaje meno a kontakt /email/ boli povinnými údajmi dotazníka.
Obyvatelia sa zhodli, že funkčné usporiadanie parku sa im páči a sú s nim spokojní.
Pán: Chce aby sa skúsilo zachovať to čo je dobré a revitalizovalo sa to čo je zlé.
Obyvatelia nie sú naklonení myšlienke výsadby nových stromov, pretože hovoria, že väčšina stromov, ktoré boli v ich štvrti vysadené sa
neprijali a vyschli.
3. Súčasťou cieľa bude revitalizácia ĽŠ.

Zhrnutie dendrologických analýz, ktoré doposiaľ boli uskutočnené
20.4.2011

BIELČIK

/PROFYTO/

navrhuje urgentný výrub 8 ks topoľov.

4.6.2011

FRAŇO

/ARBORISTIKA.SK/

navrhuje urgentný výrub 2 ks topoľov.

11.11.2012

JUHÁSOVÁ

navrhuje urgentný výrub 7 ks topoľov.

3.2013
ŠEMBERA
/EKOJET/
navrhuje urgentný výrub 1 ks dreviny /z dokumentácie sa nedá
identifikovať ktorého/ s tým, že do 3.2015 je potrebné všetky topole kôli bezpečnosti ohrozujúcej život /krátkoveké/ v okolí detského ihriska
vyrúbať a nahradiť drevinami nižšieho vzrastu.
11.9.2013
navrhuje vyrúbať 5ks

KOVÁČ

21.10.2013

ŠEMBERA

/TREESART.EU/
/EKOJET/

navrhuje cez Kusého v maili pani K. výrub 4 stromov, v dokumentácii
hodnotí sa stav 1ks stromu, kt. je ok

Záver: Najviac by som brala do úvahy posudky 3,4 a 6 p. Juhásovú /pokladám ju za najväčšiu odborníčku v oblasti, má autorizáciu
Ministerstvom/ a Ekojet /majú prístrojmi exaktne zmerané stromy/, Profto je tiež v pohode.
Zjednotená metodika na hodnotenie drevín nejestvuje, teda všetky sú teoreticky ok.
Všetci navrhujú nejaký okamžitý výrub od 1ks - 8ks drevín. Môj osobný záver je, že ak starosta požaduje od pani K. výrubové konanie v
rozsahu 5ks stromov vychádzajúc pri tom z posudku Kováča /Treesart/ nech tak učiní s tým, že všetky stromy v okolí detského ihriska je
potrebné okamžite ošetriť a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť koruny/ s tým, že najneskôr o rok 3.2015 je potrebné všetky topole v
okolí detského ihriska aj tak vyrúbať a nahradiť ich nižšími dlhovekejšími drevinami/. Predpokladám, že najskôr sa začne s
realizáciou projektu o rok a architekt bude musieť zobrať do úvahy výrub všetkých stromov a obyvateľov ĽN na to treba pomaly
pripraviť.
Ešte by som brala do úvahy dendro posudok Ekojetu z 3.2013, kde sa hovorí o jednom strome (ktorého lokalizáciu nie je možné určiť z
dokumentácie/, ktorý je prehnitý a ohrozuje život /spýtať pani K. alebo firme zavolať/.

