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Bratislava, dňa 30.10.2013
Vec: Žiadosť o zriadenie bankomatu
–––––––––––––––––––––––––
Žijeme v dobe, kedy nás všetky inštitúcie nepriamo nabádajú, aby sme svoje finančné
prostriedky prevádzali cez bezhotovostný platobný styk. Naše zákony sa upravujú tak, aby aj
obyvatelia aj firmy všetky transakcie prevádzali cez účty, vedené v komerčných bankách.
Používanie bankomatovej karty je v 21. storočí úplne bežná vec. My obyvatelia malého
sídliska Pri Šajbách (Bratislava - Rača) však mnoho rokov márne bojujeme za to, aby sa na
sídlisku zriadil jeden funkčný bankomat. Najvýhodnejší by bol bankomat niektorej veľkej
banky. Preto sa týmto listom obraciam priamo na Vás, lebo už nevidím inú cestu, aby aj Vaša
banka konečne pochopila, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska a jej obyvatelia (aj
okrajových častí) majú právo na tieto služby.
Naša situácia je už neúnosná, nakoľko bankomat je v Bratislave - Rači a potom až v MČ
Bratislava - Vajnory. Celá oblasť, ktorá sa nazýva Rendez, nie je vôbec pokrytá žiadnym
funkčným bankomatom. Aby som Vám ozrejmila, kde sa táto štvrť nachádza, pripomínam, že
sa tu nachádza Policajná akadémia, v blízkosti sú internáty plné mladých ľudí, množstvo
skladov, silná kamiónová preprava, veľká migrácia ľudí, množstvo bytov a všetci potrebujú
bankomat, lebo tu nie je kamenná pobočka žiadnej banky. Márne sa pýtame prečo, márne sa
snažíme riešiť tento nedostatok cez našich volených poslancov. Nik nám nevysvetlil prečo sa
tu nezriadi bankomat, odpovede typu, že je tu málo obyvateľov sú zavádzajúce. Veď aj MČ
Bratislava - Vajnory nemá viac obyvateľov a napriek tomu tam sú až 3 bankomaty rôznych
bánk. Odpoveď typu, že zriadenie bankomatu je stratová záležitosť, je poburujúca.. Veď
konkrétne Tatra banka je jedna z najväčších bánk na Slovensku, ktorá je vysoko zisková.
Doteraz som si myslela, že táto bežná služba by mala byť verejnosti dostupná. Tak isto
nemáme informáciu, aká strata sa tvorí pri zriadení takéhoto bankomatu. Veď tak veľká
banka, ako je Tatra banka, musí mať určité služby viac a iné menej ziskové. Čo je pre vás
teda človek a jeho potreby??? Len reklama... Apelujem na zdravý rozum, na pomoc
obyvateľom, na dostupnosť tejto služby.
Ak sa celý svet točí len okolo peňazí, tak nám dajte šancu, aby sme ich mali kde vyberať.
S pozdravom
Dagmar Gelingerová

