Spracovaná zápisnica
zo stretnutia s občanmi
Teplická 17. 5. 2016
V utorok 17.5.2016 sa na Škole pre mimoriadne nadané deti uskutočnilo stretnutie starostu s
občiankami a občanmi sídliska Teplická. Diskusie sa zúčastnilo 20 občianok a občanov.
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-teplicka. 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
- Rodičia, ktorí vozia deti do ZŠ pre nadané deti,
jazdia veľmi rýchlo po ulici Smiková. (p.
Solčányi) Podobne aj okolo vchodu na
Račianskej ulici č. 99.

- Bezpečnosť na chodníku od Sliačskej cesty po
blok na Račianskej ulici č. 85 – 101 ohrozujú
často prechádzajúce autá. Bolo by dobré osadiť
kolíky, aby zabránili voľnej jazde. (Poznámka: V
následnej diskusii padli dve pripomienky – prvá
upozorňovala na to, že úplné uzavretie chodníka
by znemožnilo prípadný príjazd sanitiek či
hasičov, druhá, že prevádzky, ktoré sú v bloku na
Račianskej, by mali pri úplnom uzavretí
chodníka problémy so zásobovaním.)
Problémom býva aj bezohľadná jazda na bicykli
alebo skateboarde.

- Pri odbočke zo Sliackej ulice do sídliska jazdia
autá veľkou rýchlosťou. Bolo by vhodné
obmedziť rýchlosť na 30 km/h a osadiť
maketu/tabuľu policajta.

- Za domom na Račianskej ulici č. 93, za
parochňovým štúdiom, je značka „Jednosmerka“
zatienená korunami stromov. Bolo by ich vhodné
orezať, aby značku bolo vidieť.
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- Pred Mc´Donaldom na Račianskej ulici sa
mohli autá otáčať, teraz je to zakázané. Autá
obchádzajú toto uzavretie cez sídlisko, za
Račianskou ulicou č. 99 sa prepadáva vozovka.
(Poznámka: V diskusii ďalší občania
pripomenuli, že cesta je v správe magistrátu a k
obnoveniu otočky sa vyjadril negatívne.) Ďalší
návrh bol umiestniť na Smikovú ulicu značku
„Prejazd zakázaný“.

- Osadiť spomaľovaciu zábranu na Smikovej
ulici - vodiči osobných áut tu jazdia neprimerane
rýchlo - sú to rodičia, ktorí vozia svoje deti do
a zo Školy pre mimoriadne nadané deti. (p.
Solčányi, podnet prišiel mailom)

- Vyznačiť a obnoviť parkovacie miesta – uţ sú
skoro neviditeľné. (p. Solčányi, podnet prišiel
mailom)

- Osadiť na Smikovú ulicu dopravnú značku
„Zákaz vjazdu nákladných áut" okrem dopravnej
obsluhy. Parkujú tu sluţobné skriňové autá, ktoré
zaberajú minimálne dve parkovacie miesta. (p.
Solčányi, podnet prišiel mailom)
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- Návštevníci tenisovej školy na Mladej Garde a
rodičia, ktorí vozia deti do školy pre nadané deti,
zaberajú parkovacie miesta rezidentom. (p.
Solčányi)

- Rezidentné parkovanie by mali získať len
ľudia, čo na mieste bývajú viac ako 5 rokov.
- V časoch omší býva v okolí kostola preplnené
parkovisko, autá parkujú aj na chodníkoch a
nedá sa prechádzať. Mestská polícia sa situáciou
nechcela zaoberať a občanovi povedala, ţe treba
počkať do konca omše.
Reakcia poslancov na podnety k parkovaniu:
Poslanec Winkler: Mestské časti spolu s
bratislavským magistrátom pripravujú VZN o
parkovacej politike. Základom bude rezidenčné
parkovanie, časť miest vyčlenená aj pre
nerezidentov. Plán je zaviesť novú parkovaciu
politiku do 1. januára 2017. Pripravujú sa
verejné stretnutia k parkovacej politike.

- Niektorí ľudia zaberajú parkovacie miesta –
obchodujú s autami a majú aj 5 áut, malo by sa
tomu zabrániť. (p. Prochádzková)
- Pri vchodoch na Račianskej ulici č. 97 – 99
stávajú zo zadnej strany autá, ktoré je potrebné
obchádzať po ceste. Bolo by vhodné parkovanie
na tomto mieste znemoţniť.
- Za domom Teplická ulica č. 15 je ţltá čiara
zákaz parkovania. Čiara by sa mala predĺţiť
okolo celého domu, autá, ktoré tam parkujú,
vychádzajú cez trávnik.

Poslanec Vaškovič: Rezidenčné parkovanie je
len časť novej parkovacej politiky. Cieľom je,
aby autá neparkovali na zeleni, či chodníkoch.
Peniaze sa investujú do budovania záchytných
parkovísk a parkovacích domov. Podporiť by sa
mala aj MHD.
- Trhliny v komunikácii v zákrutách, prasklina
na 2 a pol metrovom opornom múre pri
rodinnom/obytnom dome (niekde v oblasti novej
výstavby pod CHKO, prosíme upresniť).
- Teplická ulica č. 15 – zle vyspádované
parkovisko, stojí tam voda, bolo by dobré, ak by
sa dala voda odviesť.
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- Prepadnutá dlaţba pred domom na Račianskej
ulici č. 87 a aj kostolom, zistiť vlastníkov a
opraviť.

- Urobiť passport chodníkov. (p. Pristaš)

- Na chodníku, ktorý vedie ku Samoške a
lekárni, sú prevalené kanály, auto sa do nich
môţe prepadnúť. Podnet uţ bol na MČ zaslaný,
odpoveď bola, ţe nepatrí mestskej časti. Zistiť
stav a moţnosti nápravy.

- Mladá Garda sa o svoje okolie stará, ale
nedostatočne upratuje priestor od tenisových
kurtov po ţeleznicu, aj keď sa oň má podľa VZN
starať. (p. Smiková) Zostáva tam mnoţstvo lístia.
(p. Pristaš)

- Na Račianskej ulici medzi Palmou a Figarom
(Mendelez) stojí pri silnom daţdi voda. (p.
Bezák)

- Popri ţelezničnej trati sa pouţívajú ťaţké
mechanizmy, bolo by pri nej potrebné spevniť
povrch, aby odtiaľ nestekala voda a bahno. (p.
Pristaš)
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- Popri plote vedúcom okolo školy na Teplickej
ulici je chodník z 50. rokov, ktorý je zanedbaný,
ale intenzívne vyuţívaný. MČ by ho mala dať do
poriadku.
Kancelária pre participáciu verejnosti | diskusia a pridávanie ďalších podnetov online na:
http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-teplicka | 02 / 49 253 317

- Na komunikácii rovnobeţnej s Račianskou
ulicou, za obchodmi, sú prepadnuté poklopy
kanálov, treba ich opraviť.

- Zrekonštruovať časť komunikácie Sliačska na
rohu Sliačskej a Račianskej ulice a obnoviť
prechod pre chodcov.

- Odstrániť billboardy zo zelene na Račianskej
ulici, na ich mieste osadiť zeleň alebo kvety.

Obchodné prevádzky/Infraštruktúra
- Na Sliačskej ulici sú potrubia dotiahnuté aţ na
úroveň parciel, ale občania vodu nemajú
(prosíme upresniť dôvod). Trvá to uţ 3 roky.
Pouţívajú vodu zo studní, ktorá je závadná. (p.
Solčányi)
- Niektoré obchodné priestory v okolí Račianskej
ulice č. 95 sú nevyuţité, ak sú vo vlastníctve
Nového Mesta, bolo by dobré, aby sa
zabezpečilo ich vyuţívanie.
- V jednom z obchodných priestorov v bloku na
Račianskej ulici č. 95 prebieha neúmerne dlhá
rekonštrukcia pubu. (p. Pristaš)
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- Na sídlisku chýba čistiareň, bolo by dobré ju v
niektorej z prázdnych prevádzok zriadiť. (p.
Pristaš)

Zeleň/Ţivotné prostredie

Ochrana
- Zabezpečiť funkčnú ochranu zelene v CHKO
Malé Karpaty a zastaviť stavebné aktivity, ktoré
z nej ukrajujú.
- Na zabezpečenie ochrany zelene v CHKO
vyčleniť prostriedky na spracovanie územného
plánu zóny Horná Mlynská dolina, Krahulčia. (p.
Vaškovič)
- Zachovať trávnatú plochu na území medzi
bývalou budovou Školskej správy a Račianskou
ulicou č. 95, zistiť stav vlastníctva pozemku,
ktorý by sa mohol v prípade potreby vydrţať. (p.
Barinová)
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- Orez stromov sa zdá byť nedostatočný (zrejme
chýba lepšia komunikácia - kto je za orez
zodpovedný, ako sa kontroluje realizácia
orezov?). Je potrebné skontrolovať a v prípade
potreby orezať stromy pred Račianskou ulicou č.
87.

- Pri kostole visí nad lampou haluz, pracovníci s
tým nič neurobili ani po dvojnásobnom
upozornení. (p. Procházková)

- Potok smerom od Ahoja je zaburinený. (p.
Pristaš)
- Pri vchode na Račianskej ulici č. 85 ľudia, ktorí
chodia do obchodov, chodia aj so psami a
priväzujú ich k stromom. Psy všetko znečisťujú
exkrementmi.

Výstavba

- Zastaviť stavebné aktivity likvidujúce zeleň.
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- Nedovoliť zahusťovanie sídliska.

Školstvo a vzdelávanie

- Stavebný úrad by mal lepšie kontrolovať
búranie priečok v domoch a mal by pristupovať
ku kaţdému domu individuálne. Na Račianskej
ulici č. 95 na niektorých poschodiach vybrali
všetky priečky, niektoré panely sú poškodené a
statika domu môţe byť ohrozená. Stavebný úrad
neodpovedal na ţiadosti o riešenie situácie. (p.
Baricová)

- Zrekonštruovať a rozšíriť MŠ Teplická.

Kultúra, šport, voľný čas
Sluţby

- Zrekonštruovať športovisko na sídlisku.

- Na sídlisku chýba dom seniorov. Mohla by sa
vyuţiť buď nejaká nevyuţitá budova, alebo
postaviť nejaká nová. (Poznámka: Zmienka o
novej výstavbe vyvolala negatívne reakcie) a
vytvoriť moderné veľkokapacitné zariadenie pre
seniorov. (p. Pristaš)
- Ľudia dávajú nábytok aj ďalší odpad ku
kontajnerom, kde sa hromadí (pri malých
stromoch v zatáčke, prosíme upresniť). Stojisko
by sa mohlo ohradiť, alebo oplotiť.
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- Zbúrať vnútornú stenu v klube dôchodcov, ak
je to staticky moţné a nahradiť ju veľkými
posuvnými dverami.
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