Spracovaná zápisnica
zo stretnutia s občanmi
Mierová kolónia 19. 5. 2016
Vo štvrtok 19.5.2016 sa na Waldorfskej škole uskutočnilo stretnutie starostu s občiankami
a občanmi sídliska Mierová kolónia. Stretnutia sa zúčastnil starosta mestskej časti (MČ)
Bratislava- Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý, poslanci MČ Mgr. Zuzana Kriglerová, JUDr.
Richard Mikulec a Ing. Stanislav Winkler a zamestnanci miestneho úradu z Kancelárie pre
participáciu verejnosti. Diskusie sa zúčastnilo 36 občanov a 5 detí.
Cieľom stretnutia bolo zozbierať podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť ţivot na sídlisku.
Podnety budú spracované a občania a občianky 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-mierova-kolonia. 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.
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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.
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
Služby
- Popri Magnetovej je veľa neporiadku, treba naň
dohliadať. (p. Schlosser)

- Na sídlisku stoja na čierno odstavené vraky.
Komu je potrebné adresovať podnety na ich
odtiahnutie? (p. Schlosser)

- Pri padaní kvetov z topoľov sa šíria alergény,
treba s tým niečo robiť. (Poznámka: Alergény
kvety zachytávajú z nepokosených trávnikov, preto
je v tom čase potrebné zabezpečiť pravidelné
kosenie trávnikov) (p. Dujsíková)
- Na chodníku smerom na Roţňavskú ulicu od
škôlky medzi Presporom a záhradkami pri vetre
padali zo stromov haluze, je potrebné zabezpečiť
orez. (Poznámka: v nasledovných reakciách
občania požadovali, aby orezy prebiehali
v nevyhnutných prípadoch čo najšetrnejšie –
starostlivosť o stromy a ich orezy by nemali
likvidovať zeleň na sídlisku, p. Soboličová
poznamenala, že stromy patria škôlke a situáciu
treba riešiť v spolupráci s ňou.) (p. Dujsíková)

Zeleň, životné prostredie
- Zeleň je potrebné udrţiavať a chrániť.
(p. Kostolányi)
- Istrochem roky vypúšťal exhaláty. Na sídlisku
treba sadiť stromy a ochraňovať zeleň. (p. Jurík)
- Lipa na konci Vihorlatskej ulice spôsobuje
2 zatekanie strechy bytového domu, treba ju orezať.
(p. Dujsíková)
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pred vchodom do Domova sociálnych vecí, aby
klienti nezachádzali do vnútra Mierovej kolónie
a nezaberali parkovacie miesta rezidentov.
(p. Schlosser)

Doprava
- Ráno a poobede ţiaden spoj nezachádza aţ k ZŠ
s MŠ Odborárska. Bolo by dobré, ak by MHD
zachádzala aţ ku škole.
- Pri vjazde do Mierovej kolónie je značka
obmedzujúca rýchlosť na 20 km/h . Chýba
pod ňou ešte značka „Pozor, deti!“ (p. Schlosser)

- Po vyznačení všetkých parkovacích miest
v Mierovej kolónii v rámci projektu parkovacej
politiky mestskej časti Bratislava – Nové mesto
bude moţné na vstupe do Mierovej kolónie osadiť
značku začiatok a koniec obytnej zóny D58a,
D58b (v obytnej zóne chodci smú pouţívať cestu
v celej jej šírke a hry detí na ceste sú dovolené).
Vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h
a pritom sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť
voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť.
- Na Magnetovej ulici smerom od Roţňavskej ulice
parkujú kamióny aj celú noc. Bolo by dobré
umiestniť tam značku, ktorá by to zakázala.
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(p. Schlosser)
- Pri Domove sociálnych sluţieb pre deti by bolo
dobré vyznačiť polovičné parkovanie
na komunikácii na Magnetovej ulici

- Priechod pre chodcov na Magnetovej ulici nemá
označenie „Pozor, deti/škola“, autá po ulici jazdia
rýchlosťou 60 – 70 km/h , zníţiť rýchlosť na 40
km/h. (p. Schosser)

- Rodičia, ktorí vozia deti do Waldorfskej školy,
jazdia rýchlo cez celé sídlisko a parkujú
na miestach rezidentov. (p. Štepková) (Poznámka:
Asi najlepším riešením by bolo zriadiť nový vjazd
do školy. Rodičia by tak nemuseli jazdiť cez
sídlisko. Takéto riešenie si ale vyžaduje súhlas
viacerých súkromných subjektov.)
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Parkovanie
- Istrochem vypracoval novú štúdiu parkovacej
politiky na sídlisku, predzáhradky so zeleňou by
mali zostať zachované, ale Istrochem by ešte mal
priloţiť technický výkres. (p. Kostolányi)
- Predzáhradky by sa nemali premieňať na parkovacie plochy, ale mali by zostať zelené. (p. Jurík)

- Z Mierovej kolónie sa stáva záchytné parkovisko,
treba tomu zabrániť. (p. Jurík)

- Na Magnetovej ulici pozdĺţ bývalého futbalového
štadióna sa rozmáha parkovanie na chodníkoch,
pričom uţ začína byť viditeľné poškodenie
chodníkov, ktoré nie sú projektované na zaťaţenie
pri státí vozidiel. Navrhujem vyznačiť parkovanie
vo vozovke pozdĺţ Magnetovej ulice na jednej
strane cesty (pri štadióne). Parkovanie by bolo
vyznačené v blokoch, sústredených
po 10 parkovacích miest. Prvý blok by začínal
od čerpacej stanice PHM OMV, druhý by bol
okolo zastávky MHD Vihorlatská, posledný by
bol oproti Domovu sociálnych sluţieb. Ďalšie
parkovacie bloky by boli na Magnetovej ulici
popred Paroplynový cyklus.

- Na Magnetovej ulici oproti stavebninám
na Magnetovej ulici č. 13 je chodník
pred Paroplynovým cyklom prerušený bývalým,
v súčasnosti zaslepeným vjazdom do podniku. Je
vyuţívaný na parkovanie, čím zaparkované autá
prerušia plynulý peší prúd a donútia vchádzať
chodcov do vozovky. Bolo by vhodné na tomto
mieste spraviť spojitý chodník s obmedzeným
parkovaním tak, aby nebolo nutné pri pešom
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pohybe pouţívať jazdný pás Magnetovej ulice.
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Na Vihorlatskej ulici pri vchode číslo 4 sú
obrovské výtlky, treba ich opraviť. (p. Dujsíková)

- Keď prší, chodník za Chemickou ulicou č. 11 a 15
je zaliaty blatom. (p. Banská)
- Odstrániť vraky z Mierovej kolónie. (Strieborný
Ford Eskort pred Chemickou ulicou č. 10,
strieborný vrak pred Vihorlatskou ulicou č. 16,
červený Chrysler Voyager pred Magnetovou
ulicou č. 13.)

- Chodník od škôlky smerom na Roţňavskú si ţiada
opravu. V niektorých miestach je asfaltový povrch
chodníka prerušený neupraveným betónovým
základom. Podkladné betónové platne na začiatku
chodníku pri škôlke nerovnomerne sadli, čím
vzniklo výrazné poškodenie povrchu.

- Z cesty pri štadióne neodteká voda.
(p. Radvaniová)
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- Dokončiť značenie cyklistických trás a napojiť
Mierovú kolóniu na plánovanú okolitú sieť
mestských cyklistických trás.

Vlastnícke vzťahy/kompetencie MČ?
- Istrochem začal prenajímať predzáhradky
a od obyvateľov poţadovať platby. Aj od ľudí,
ktorí celý ţivot pracovali v podniku. Nie je to fér.
(p. Havranová)

Školstvo
- Viacerí občania sa zhodli na tom, ţe by sa MČ
mala snaţiť opäť získať do svojej správy škôlku
a aj školu na sídlisku. V tejto otázke panoval
medzi zúčastnenými občanmi pomerne široká
zhoda.
Šport
- Skupina cyklistov by chcela na sídlisku
vybudovať areál pre cyklokros. Bude potrebné
komunikovať s Istrochemom a aj s obyvateľmi
o jeho presnom umiestnení.
- Bývalý štadión je veľmi problematické miesto.
Zhromaţďuje sa tam odpad, hrozí nebezpečenstvo
pre deti. Padol návrh, ţe by sa cyklokrosový areál
mohol umiestniť na štadión. Ten je však vo
vlastníctve Istrochemu. MČ by mala s vlastníkom
rokovať o jeho údrţbe alebo vyuţití.
Komunitný rozvoj
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- Nových a mladých obyvateľov by bolo dobré
začleniť medzi pôvodných. (p. Kostolányi)

Bezpečnosť
- Na území sídliska v poslednej dobe 5-krát
vykradli pivnice. Polícia na sídlisko chodí príliš
málo. (p. Schlosser)
- Zaviesť pravidelné pochôdzku peších hliadok ako
mestskej, tak aj štátnej polície.
Identita/kultúra
- Štvrť by sa mala vyhlásiť za pamätihodnosť. Bolo
postavená ako tzv. zelené sídlisko s pomerom
zelene a bývania 50:50. Na sídlisku bolo kino, či
telocvičňa. Zmeny prebiehajú ţivelne a často sa
bez zmeny územného plánu mení funkcia územia
– napríklad zeleň na parkovanie. Zmeny by mali
byť robené vţdy v súlade s územným plánom
a nadstavby na bytových domoch by nemali byť
viac povoľované. Rovnako predzáhradky alebo
parkovacie miesta by mali byť upravené jednotne.
(p. Banská)
- Z participatívneho rozpočtu bol podporný projekt
Gaudího dielnička. Skrášlil vstupy do sídliska,
avšak mozaiky sú nedokončené a nalepené
kachličky po čase odpadávajú. Bolo by dobre
mozaiky dokončiť, vyšpárovať a zakonzervovať.
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