Spracovaná zápisnica
zo stretnutia s občanmi
Tehelné pole 14. a 22. 6. 2016
V utorok 14. 6. 2016 v budove NTC a v stredu 22. 6. 2016 v Kultúrnom centre na Vajnorskej
ulici sa uskutočnili stretnutia starostu s občiankami a občanmi štvrte Tehelné pole. Stretnutí sa
zúčastnil starosta mestskej časti (MČ) Bratislava - Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý, poslanci MČ
JUDr. Richard Mikulec a Ing. Stanislav Winkler a zamestnanci miestneho úradu z Kancelárie pre
participáciu verejnosti. Diskusií sa zúčastnilo 42 občanov.
Cieľom stretnutí bolo zozbierať podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť ţivot vo štvrti. 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-tehelne-pole. 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.
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
- Dočasne, kým sa nezačne výstavba, umoţniť
parkovanie na cykloštadióne. (p. Biela)
- Parkovacie miesta na Vajnorskej ulici by sa mali
zachovať. (p. Krupa)
- Na Kalinčiakovej ulici, napríklad medzi číslami
19-21, by sa mohlo zaviesť šikmé parkovanie.
(p. Koleda)
- Ako sa bude spoplatňovať parkovanie po novom?
(p. Krupa)

oznámil, že na magistráte sa postupne pripravuje
projekt rekonštrukcie trate. MČ požaduje, aby trať
bola zelená a tak aspoň čiastočne odhlučnená.
Magistrát zatiaľ súhlasil. Dokumentácia bude
hotová asi v roku 2017 a stavebné povolenie
a finančné prostriedky budú pripravené v horizonte
5-6 rokov.
- Na Kukučínovej ulici za Istropolisom je normálny
chodník, ktorý ale prechádza do časti, ktorá je
naklonená pod 30 stupňovým uhlom a kočíky, či
vozíky tade majú problém prejsť. Chodník treba
upraviť tak, aby bol rovný. (p. Stanko)

- Parkovisko za Interom oroti Perexu sa málo
vyuţíva, sú tam rampy. Bolo by vhodné parkovisko
vyuţiť lepšie. (p. Krupa) (Poznámka: Starosta Kusý
upozornil, že pozemky patria Interu.)
- Na Ulici Odbojárov smerom k Zimnému štadiónu si
obyvatelia sami na chodník osadili 4 stĺpiky, ktoré
prekáţajú pri chodení po chodníku. MČ by ich mala
odstrániť. (p. Stanko)

- Na Kukučínovej ulici smerom k Trţnici sa
hromadia vraky. Sú tam uţ tri. Treba ich odtiahnuť.
Na koho sa obrátiť? (p. Stanko)

- Električková trať na Vajnorskej je mimoriadne
hlučná, treba na nej urobiť opatrenia, ktoré hluk
zníţia. (p. Krupa) (Poznámka: Starosta Kusý
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- V podchode na Trnavskom mýte nejazdia
eskalátory, treba ich sprevádzkovať.

- Na Bajkalskej ulici treba opraviť asfaltový
povrch/výtlky. (p. Stanko)
- Pri zimnom štadióne je modrou farbou vyznačené
parkovanie. Kto tam môţe parkovať?
- Zrušiť jednosmerku od B Braun na Robotnícku,
treba posunúť tabuľu o 15 metrov, aby ľudia
nemuseli obchádzať celý blok (reakcia p. Turan
z Plzenskej: predtým tam bolo mnoho havárií,
obchádzka netrvá veľmi dlho a súčasné riešenie je
dobré.)

- Na Trnavskom mýte je mnoho vrakov, treba ich
odviezť.
- Električkovú trať na Vajnorskej ulici je potrebné
celú obnoviť. (p. Vladár)
- Celý podchod na Trnavskom mýte je potrebné
zrevitalizovať.
- Na Tehelnej ulici sa nedá parkovať. Je to katastrofa.
Nemocnica uzavrela parkovisko a to je prázdne.
Čo by sa s tým dalo urobiť?
- Cez Tehelnú chodia dva autobusy. Jeden z Ahoja,
druhý z Rače. Chodia v rovnakom čase, kaţdú
polhodinu. Mohli by sa posunúť tak, aby chodili
striedavo kaţdých 15 minút a išli aţ na Trnavské
mýto (p. Polčicová) (Reakcia: pani Gerichová
nesúhlasí, aby autobusy chodili tak často a po
Budyšínskej, kde na to nie je miesto a autobus stojí
priamo pred vchodom na čísle 18 a robí hluk, podľa
pani Podhornej je autobus potrebný, pretoţe ho
vyuţijú ľudia cestujúci do Polikliniky na Tehelnej.)
- Na Ulici Pri starej prachárni pri vchode do
vnútrobloku parkujú na chodníku autá. Na miesto
treba umiestniť stĺpiky, aby tam nestáli. (p. Kuzma)
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- Na ihrisku na Novej dobe treba doplniť fontánky
na pitnú vodu. (p. Krupa)

- Ulica na Kolibu je ako tankodrom, treba ju celú
zrekonštruovať.
- Dvor na ulici Kalinčiakova – Trnavská uţ mal byť
uzavretý. Pri športových udalostiach sa do dvora
nedá vojsť a aj inokedy tam parkujú autá
s mimobratislavskými ŠPZ. (p. Teši)
Zeleň, životné prostredie
- Pokosiť cykloštadión, vyčistiť okraje a opraviť plot.
(p. Koleda)

- Stromy v parku na Novej dobe pri plote zacláňajú
obyvateľom. Majú v bytoch tmu. Stromy by sa mali
trocha radikálnejšie orezať. (p. Krupa) (Poznámka:
starosta Kusý upozornil, že sú to jedny
z najkvalitnejších stromov v MČ a sú zdravé. Ak ale
clonia obyvateľom, do 30. 9. 2016 je ich možné
orezať.)

- Občania na Novej dobe si chcú oplotiť kontajnerové
stojiská. Ako na to? (p. Krupa) (Poznámka: Ulica
patrí magistrátu, ale ten s občanmi spolupracuje.
MČ dáva príspevok vo výške 30 percent ceny
stojiska, maximálne však vo výške 1000 €.)
- Na Zátiší sa postupne likvidujú garáţe, v ktorých sa
zhromaţďovali ľudia bez domova. Aký má MČ
s týmto územím plán? (p. Krupa)
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- Na ulici Odbojárov stromy potrebujú radikálnejší
orez, lámu sa. (p. Biela) (Poznámka: MČ pripravuje
projekt komplexnej revitalizácie ulice a chystajú sa
aj stretnutia s občanmi.)

- Na rohu Vajnorskej a Českej ulice stoja dva
kontajnery, ktoré zavadzajú pri prechádzaní cez
ulicu, chodí tadiaľ aj veľa študentov, kontajnery
treba posunúť na Budyšínsku. (p. Stanko)

- Na Trnavskej ulici od lekárne pri podchode aţ
po číslo 23 nie je územie vrátane parčíka v správe
MČ. Treba zreálniť hranicu medzi mestskou časťou
Nové Mesto a Ruţinov. (p. Kozonthályová)
- Ihrisko Hlučínska - Plzenská sa revitalizovalo pred
dvoma rokmi, ale stále je opustené. Treba sa
pokúsiť o jeho oţivenie. (p. Karešová)

- Na Kukučínovej ulici smerom k Slimáku, ale aj
vo dvore a na Hlučínskej ulici medzi číslami 6-12 je
potrebné orezať stromy. Niektoré nemajú
„podchodnú“ výšku, iné sú naklonené (višňa vo
dvore na Kukučínovej). (p. Karešová)
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- Pri zdravotnom zariadení B Braun stále húkajú
sanitky, dalo by sa s tým niečo urobiť?

- Stromoradie na Budyšínskej - nebezpečné stromy.

- Stromoradie na Odbojárov - nebezpečné stromy.

- Na Vajnorskej ulici je potrebné zrevitalizovať celé
stromoradie. (p. Vladár)

- bývalá stanica Filiálka je zanedbaná, treba ju
pokosiť. Mestská časť by sa priestoru mala
intenzívne venovať
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- Mesto by malo byť pre ľudí a nie pre autá, stromy
ţivoria, cyklisti nemajú kadiaľ jazdiť, treba s tým
niečo urobiť. (p. Kravsatiská)

- Kontajnerové stojisko pri dvore Kalinčiakova –
Trnavská je zle postavené a keď prší, hromadí sa
tam voda. Treba ho opraviť. (p. Teši)

- Na Kutuzovovej by namiesto parkovacích miest
mohli byť zelené pásy

- V MČ chýbajú výbehy pre psov. Jeden priestor je
napríklad medzi Kuchajdou a stanicou Nové Mesto,
nedal by sa tam urobiť?
- Orezávanie stromov sa robí nesprávne. Zamestnanci
MČ by sa mali snaţiť, aby sa stromu vytvárala
koruna. Staré stromy by sa mali nahrádzať novými.
- Začať s revitalizáciou vnútrobloku Robotnícka Plzenská
Kultúra, šport, voľný čas
- Potrebná je obnova detského ihriska na Plzenskej
ulici.

- Údrţba zelene nie je dostatočná.
- Na Trnavskej ulici v okolí čísla 19 sa mesto nestará
o predzáhradky, robia to samotní obyvatelia.
Nemohol by sa o to územie starať Ekopodnik?
(p. Tešová)

- Ihrisko na Osadnej je problematické. Osvetlenie nie
je funkčné, je tam kopec, ktorý nemá ţiadnu
funkciu a hracie prvky sú nebezpečné. (Reakcia – p.
Kudela oponoval, ţe ihrisko je dobé, pravidelne ho
vyuţívajú a hracie prvky nie sú nebezpečné.
S ihriskom je spokojný.)
- Na ulici Pri starej prachárni v blízkosti čísla 16 je
potrebné urobiť nový kanálový vpust, keď tam
zaprší, stojí tam voda. (p. Kuzma)
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- MČ by mala otvoriť škôlku na Ulici Za kasárňou,
chýbajú miesta pre škôlkárov. (p. Krupa)
(Poznámka: Starosta Kusý uviedol, že MČ chcela
škôlku zrekonštruovať, začalo sa aj obstarávanie,
ale proces bol miestnou občiankou zastavený. MČ
sa ale naďalej snaží o to, aby bola škôlka otvorená
a hľadá cesty, ako ju uviesť do prevádzky.)

- vytvoriť cyklotrasu Jarošova

- Čo robiť v prípade, ţe škôlky nezoberú
predškoláka? (p. Biela) (Poznámka: Starosta Kusý
uviedol, že škôlky majú povinnosť predškolákov
zobrať a uprednostniť ich pred ďalšími deťmi.
V prípade problémov sa treba obrátiť na starostu
alebo úrad.)
- Napriek tomu, ţe sa vytvorila MŠ na Kalinčiakovej,
chýbajú miesta pre škôlkárov. Mnohí ľudia si
nemôţu súkromné škôlky dovoliť, MČ by mala
naďalej zvyšovať počty miest v škôlkach. (p.
Lidňanský)
- V škole na Českej ulici je potrebné dokončiť
rekonštrukciu zo všetkých strán.
- Je potrebná rekonštrukcia toaliet v MŠ na Osadnej.

- na celej Vajnorskej urobiť bezbariérové prechody
a cyklotrasu

Školstvo
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Výstavba
- Ako zmení výstavba štadióna na Tehelnom poli
ţivot obyvateľov v okolí? (p. Krupa)

Služby
- Mestská polícia nevykonáva svoju prácu dobre.
Nasadzujú papuče stále na tých istých miestach, kde
to nie je nevyhnutné, nekontrolujú psíčkarov a
podobne. (p. Biela, p. Koleda a ďalší)

Kultúra/Identita/Komunitný rozvoj

- Na Kuchajdu chodia napriek zákazu ľudia so psami
a na bicykloch. Poriadková sluţba by ich mala
lepšie kontrolovať. (p. Erenová) (Poznámka:
Starosta Kusý vysvetlil, že poriadková služba je na
Kuchajde v júli a v auguste a vtedy sa zaoberá aj
psíčkarmi, aj cyklistami.)

- V podchode na Trnavskom mýte celé dni stoja
členovia jednej náboţenskej skupiny. Majú to tam
prenajaté? Môţe si ktokoľvek takto zabrať verejný
priestor?

- Ako to bude so stánkami na Kuchajde? Niektoré
odtiaľ zmizli. (p. Krupa) (Poznámka: Starosta Kusý
doplnil, že MČ by chcela, aby ich nahradili nové
moderné stánky, ktoré budú spĺňať prísnejšie
hygienické predpisy a budú mať jednotný dizajn.)
- Mestská polícia nedostatočne kontroluje psíčkarov,
ktorí nedodrţiavajú zákaz voľného pohybu psov.
(p. Stanko)

- V MČ nie sú vôbec ţiadne turistické mapy. Mohli
by sa umiestniť po celej MČ.

Kultúra, šport, voľný čas
(K cykloštadiónu a jeho ďalšiemu osudu starosta
Kusý povedal, že prioritou je realizovať nový park.
Prebieha stavebné konanie a čaká sa na stavebné
povolenie, na zmenu súčasného režimu na mieste nie
je dôvod a bolo by to vzhľadom k cieľom MČ
kontraproduktívne.)
- Park Jama

Sociálne služby
- Potrebné je zriadenie opatrovateľskej sluţby
a v okolí nie je ani denný stacionár.
- DC Seniorov Športová, zrekonštruovať,
po 40 rokoch si to naozaj zaslúţi.
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