Spracovaná zápisnica
zo stretnutia s občanmi
Kramáre 7. 6. 2016
V utorok 7. 6. 2016 sa v Dome kultúry na Kramároch uskutočnilo stretnutie starostu s občanmi
štvrte Kramáre. (Doplnené o podnety zo stretnutia s občanmi k plánovanému parčíku RozvodnáVlárska z 15. 6. 2016, na diskusiách sa zúčastnilo 51 občanov.)
Cieľom stretnutia bolo zozbierať podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť ţivot vo štvrti.
Podnety budú spracované a občania ich budú môcť ďalej pripomienkovať. Na jeseň sa uskutoční
ďalšie stretnutie, na ktorom sa občania dozvedia, ako sa podnety vyriešili, alebo ako sa budú
riešiť.
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v prvej polovici roka 2016 zorganizovala sériu stretnutí
s občanmi, ktorých cieľom bolo zozbierať podnety týkajúce sa verejných sluţieb a verejného
priestoru v mestskej časti. Zbieranie podnetov umoţňuje samospráve lepšie spoznať potreby
obyvateľov a presnejšie identifikovať najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné vyriešiť.
Podnety sú súčasťou rozhodovacieho procesu v mestskej časti a prispievajú k jeho
transparentnosti a efektívnosti. Ovplyvňujú aj podobu rozpočtových priorít mestskej časti.
Participácia občanov tak prispieva k tomu, aby sa ţivot v mestskej časti neustále skvalitňoval.
Všetky podnety budú postupne vyhodnotené a spracované a výsledok bude zverejnený
na internetovej stránke: http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare. Na stránke budete môcť podnety
aj ďalej komentovať. Mestská časť však nemôţe vyriešiť všetky podnety okamţite. Jedným
obmedzením je mnoţstvo zdrojov, ktoré má mestská časť kaţdoročne k dispozícii. Mnohé skvelé
nápady si ţiadajú vysoké investície a preto je vţdy potrebné dobre zváţiť, ktoré z nich dostanú
prednosť.
Ďalším obmedzením sú kompetencie mestskej časti. Ľudia často povaţujú za problematické
miesta, ktoré mestská časť nemá vo vlastníctve. Na takýchto miestach nie je moţné investovať
ţiadne prostriedky samosprávy. Takéto podnety však budú tieţ spracované a mestská časť ich
bude brať do úvahy pri rokovaní s inými inštitúciami. Ďalšou moţnosťou je nájsť dohodu
s vlastníkom a získať externé zdroje, ktoré je potom moţné investovať aj na miestach, ktoré
mestská časť nevlastní. Takýmto spôsobom sa uţ podarilo vyriešiť viacero problémov a mestská
časť bude v týchto snahách pokračovať aj naďalej. Ţiaden podnet teda nie je bezvýznamný a
nezostane bez odpovede.
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V zápisniciach z verejných stretnutí sú zachytené všetky podnety, ktoré sa na stretnutiach
objavili. Vzhľadom k ich mnoţstvu a mnoţstvu zúčastnených sa v nich nedopatrením mohli
vyskytnúť chyby. Budeme radi, ak nám ich pomôţete opraviť.
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PODNETY
Doprava
- Najväčší problém s dopravou spôsobuje
nemocničný komplex. MČ spolu s mestom a
ministerstvom zdravotníctva by sa mali snaţiť nájsť
riešenie situácie. Prejazd cez Kramáre a aj
parkovanie pri nemocnici sú „nočnou morou"
(p. Hulman), v diskusii aj ďalší obyvatelia potvrdili,
ţe dopravná situácia pri nemocničnom komplexe je
katastrofálna a cesta je denne zapchatá od Patrónky
aţ po Praţskú a chýbajú odbočovacie pruhy
do nemocníc
- Pripravuje sa dopravný generel územia?
(p. Hulman)
- Schody na chodníku v úseku medzi Jahodovou
ulicou č. 21 a 23 sú v zlom stave a chýba nájazd pre
kočíky.
- Schodisko na Ladzianskeho ulici je vecné bremeno
na pozemku pri obytných domoch, MČ by ho mala
opraviť. (p. Slobodová)

- Schody oproti ministerstvu školstva sú
v katastrofálnom stave, treba ich opraviť.
(p. Barazová)
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- Schody, ktoré spájajú Royovu a Ďurgalovu ulicu, sú
na pozemku bytového domu, ale nepatria
obyvateľom. Ich údrţbu zabezpečujú obyvatelia
na vlastné náklady, treba s MČ nájsť riešenie ako
starostlivosť o ne zabezpečiť

- schody pri VUB-ke

- Pred nemocničným komplexom na Kramároch
stávajú taxíky, kto im to povolil? (p. Barazová)

- Schody na Ulici Ladislava Dérera sú opotrebované
uţ dlhú dobu, treba ich opraviť.

- Nad garáţami na Ladzianskeho ulici je parkovisko,
na ktorom by mali autá stáť len v jednom rade, ale v
poslednej dobe tam autá stávajú v dvoch radoch.
Parkovisko praská a hrozí, ţe do garáţí pod ním
bude zatekať. Parkovanie na mieste by sa malo
upraviť. (p. Slobodová)

3

Kancelária pre participáciu verejnosti | diskusia a pridávanie ďalších podnetov online na:
http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare | 02 / 49 253 317

- Na Jahodovej ulici medzi číslom 1 aţ 9 je dosť
priestoru na vytvorenie parkovacích miest. Je to
málo frekventovaná a široká ulica.

- Pri vjazde do garáţí na Bárdošovej ulici č.12 sú
výtlky, treba ich opraviť. (p. Axamit – priložil aj
vytlačený popis problému s fotografiou)

- Račianska ulica je úplne rozbitá, kanály prepadnuté
a ničia sa na nej autá. Treba ju opraviť. (p. Kuntel)
- Na zákrute na Černicovej ulici parkujú autá a
vozidlá OLO sa preto často nevedia dostať ku
kontajnerom. Cesta by sa dala rozšíriť o 1,5 metra
na úseku v dĺţke asi 5 metrov, aby sa ulicou dalo
bez problémov prechádzať. (p. Nemcová, p. Axamit
– odovzdal aj vytlačený popis problému
s obrázkami a návrhom na riešenie)
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- Pred Tesco Expresom na Stromovej pri ceste na
Kolibu nie je dostatok parkovacích miest, pri jeho
otváraní sa na to nemyslelo a často sa tam nedá
prejsť s kočíkom. Z jednej strany je zóna zákazu
státia, pri ktorej striehnu policajti. Treba zabezpečiť
parkovanie pred Tescom. (p. Gerer)

- Autá ľudí, ktorí prichádzajú do nemocníc často
blokujú aj rezidentov, ktorí parkujú vo vlastnej
garáţi a tí potom nemôţu vyjsť. (p. Gerer)
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- Od Tesco Expresu k ministerstvu zdravotníctva nie
je nikde prechod pre chodcov, chodník tam končí
a treba prejsť na opačnú stranu. Na tom mieste
parkuje veľa áut a je tam zvýšená premávka. Ťaţko
sa prechádza s kočíkom. (p. Hauskrechtová)

- Pri plánovanom parku medzi ulicami Rozvodná
a Vlárska chýba chodník. Chodník z parku na
Vlárskej skončí na ceste. Chodník je potrebné
dobudovať aţ po nadjazd.
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- Bárdošova ulice je v hornej časti veľmi nebezpečná.
Je to „skratka na Kolibu“, pouţíva ju veľa áut, ale

chodí ňou aj mnoţstvo ľudí, vrátane detí. Nie je tam
ţiaden chodník, bolo by ho potrebné dobudovať

- na Vlárskej pri odbočke na Starú Klenovú je
zakázaný prejazd, ale nikto to nekontroluje. Ráno
tadiaľ jazdí mnoho áut. Polícia by to mala lepšie
kontrolovať

(Poznámka: Starosta Kusý dodal, že by bolo dobré
urobiť pasportizáciu schodísk na Kramároch
a potom by sa dal hľadať spôsob ako ich opraviť
zo sponzorských peňazí, podobne ako na ulici
Na Revíne v minulom roku. K parkovacej politike
dodal, že sa chystá zavedenie rezidenčného
parkovania, ktoré môže čiastočne problém vyriešiť.
Na jednej strane ubudne parkovacích miest,
no rezidenti budú zvýhodnení. Oproti Tesco
Expresu je súkromný pozemok, ktorý chcú majitelia
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zastavať, MČ na nich tlačí, aby tam postavili
garážový dom.)

- MČ by mala majiteľov nehnuteľností upozorňovať,
aby sa starali o svoj majetok. (p. Hauskrechtová)
Zeleň, životné prostredie
- Na Kramároch chýba oddychová zóna alebo park,
sídlisko by taký priestor potrebovalo, mohol by sa
realizovať napríklad na Royovej ulici. (p. Hulman)
- Na zastávke Magurská býva neporiadok, treba ho
upratať. (p. Hauskrechtová)

- Na Ladzianskeho ulici sú pri bytových domoch
pozemky, na ktorých sú rozličné vecné bremená,
ktoré nie sú vo vlastníctve obyvateľov a ani
mestskej časti. MČ by spolu s obyvateľmi mala
zabezpečiť, aby pozemky prešli pod jej správu a
urobili sa na nich oddychové zóny – vybudovali
lavičky a podobne. (p. Slobodová)

- Budova Pošty č. 37 na Kramároch je schátraná, MČ
by s tým niečo mala robiť. (p. Hauskrechtová)
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- Na detskom ihrisku na Jahodovej ulici bolo kedysi
mobilné WC a voda, teraz uţ tam nie sú
a obyvateľom to chýba. MČ by mohla na ihrisku
zabezpečiť WC aj vodu. (p. Nemcová, p. Axamit)
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(Poznámka: WC sa na ihrisko už vrátilo.)

- Pri Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb je
zelená plocha, ktorá slúţila ako parkovisko, ale
teraz ju ohradili kvetináčmi a je prázdna. Bolo by
na nej moţné zriadiť venčisko/psí park alebo
obnoviť parkovanie?

- Na konci slepej ulice, ktorá ústi na Ulicu Ladislava
Dérera postavili dom a z neho na ulicu vyteká voda.
Komu ulica patrí? Situáciu je potrebné vyriešiť.
(p. Šmahelová)
- Revitalizácia plochy na parčík pri zastávke
Magurská.
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Komunitný rozvoj
- Občianske zdruţenia a aktívni občania by sa mohli
spojiť a spoločne komunikovať a spolupracovať
s MČ. (p. Hulman)
Výstavba/rozvoj
- V akom stave je príprava územného plánu zóny
Jelšová? (p. Hulman)

Služby

- Vymeniť rozvody v areáli ZŠ, kde dlhodobo uniká
voda (robí sa to teraz - podnet bude vyriešený).

- Mestská polícia si neplní svoju úlohu pri dohliadaní
na parkovanie a na psičkárov. (p. Ivanovič)
- Kompetencie mesta a MČ sú neprehľadné, často sa
pre ne nedá vyriešiť nejaký problém a občanov
posielajú z jedného úradu na druhý – napríklad
ulice sú rozdelené medzi magistrát a MČ a ich
spolupráca často nie je dobrá a mala by sa zlepšiť.
(p. Kuntel)
- Na Sliačskej ulici sa zametá len polovica ulice
a druhá polovica, na ktorej bývajú ľudia, sa
nezametá vôbec. Prečo? Treba zametať celú ulicu.
(p. Kuntel)
Školstvo, vzdelávanie

Kultúra, šport, voľný čas
- Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici.

- Základná škola s materskou škôlkou Cádrová 23 vymeniť posledné staré okná, ktoré sú paradoxne
tam, kde je škôlka.
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