
Pritiahnuté za  vlasy? Nie. Naozaj tu 
máme stav ohrozenia. 

V  Rači sú naplánované projekty pre 
viac ako 14  000 nových obyvateľov, 
v  špičkovej hodine pribudnú tisíce áut 
a nových cestujúcich do MHD. Bez aké-
hokoľvek reálneho rozvoja infraštruktúry. 
Tisíce ľudí znamenajú desiatky električiek 
v špičke navyše, jedna električka stojí cca 
2,6 mil. eur. Bude mať mesto desiatky 
miliónov eur na  nové električky? Prispe-
jú na  to developeri? A vynárajú sa ďalšie 
otázky. Bude absolútna preferencia elektri-
čiek, aby sa nestretávali na križovatkách? 
Bude mať mesto na postavenie ciest, kto-
ré sú plánované v územnom pláne? Podľa 
priorít vlády a možností mesta sotva.

Nová výstavba v Rači situáciu iba zhor-
ší. Už teraz stojíme ráno v  zápchach, za-
tiaľ čo z pezinského smeru veselo prúdia 
po  Račianskej ulici autá do  centra. Pred-
stavte si, že sa k tomu pripoja ďalšie stovky 
áut. Na Púchovskú / Žitnú resp. Račiansku 
sa dostanete nie na 1.-2. svetelný interval, 
ale na 4.-5. Do električky sa už na Hybešo-
vej nemusíte zmestiť, nie to ešte na Peknej 
ceste. Predstavte si to: Ráno sa stanete 
väzňami vo vlastnej mestskej časti.

Je v poriadku, ak mesto rastie a rozví-
ja sa. Je to vlastne účel miest – fungovať 
efektívnejšie, šetriť čas a vzdialenosti, po-
skytovať prácu, služby aj oddych. A budo-

vať komunity a intenzívnejšie socializovať 
ľudí. Bratislava má potenciál byť „milió-
novým mestom“. No robí to prakticky bez 
akéhokoľvek strategického plánovania, 
rozvoja infraštruktúry a služieb. Prevláda 
developerský princíp postaviť, zhrabnúť 
prachy a  po  mne potopa. Výsledkom sú 
dopravné zápchy, preplnená MHD a ne-
možnosť umiestniť dieťa v škôlke. 

Susedná Viedeň tiež rastie, rozvíja sa, 
no tam používajú princíp „infraštruktú-
ra najprv“. Jednoducho najprv naplánujú 
ulice, dopravnú obslužnosť, školy a škôl-
ky a podľa týchto limitov stavajú. Je sta-
novený postup, úradníci aj developeri sa 
ho musia držať. Má svoje pravidlá a myslí 
na  svojich obyvateľov. Aj preto je teraz 
Viedeň jedným z  TOP svetových miest 
s najlepšou kvalitou života.

Ako pomôcť Bratislave a Rači? Proste 
sledujte, čo sa tu deje na  web-stránkach 
www.raca.sk, www.bratislava.sk, www.racan.
sk, na  fb-stránkach „Zachráňme Raču“, 
„Priatelia Rače“, „Priatelia Východného/
Rendezu“, „Naša Bratislava“ a  v  skupine 
https://www.facebook.com/groups/pria-
teliarace/. Aktívne sa zapájajte do pripo-
mienkovania projektov a  ak to nepôjde 
inak, pohrozte starostovi a  primátorovi 
na nejakom zasadnutí.

Rastislav Turanský
OZ Priatelia Rače 
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Milí priatelia, držíte v rukách občasník 
račan.sk výber. Témou tohto čísla sú žiaľ 
opäť developeri. Raču, Krasňany aj Vý-
chodné čaká v najbližších rokoch výstav-
ba, ktorá by navždy zmenila ich charakter. 
Na spadnutie sú projekty ako Dolný Sla-
nec, Záhumenice, Rínok Rača, Račany 
Rosso, Ohňavy či Dolná Pekná. Niektoré 
sú už rozbehnuté, iné sa nám podarilo za-
tiaľ zastaviť. Ľudia sa však často zobudia 
neskoro, až keď sa začne stavať. Dovtedy 
väčšina čaká, že to „niekto iný vybaví“. 

V občianskom združení Priatelia Rače 
sa snažíme pomôcť, pripomienkovať zá-
mery a  informovať ľudí. Naši členovia 
organizujú aj akcie ako čistenie fontány 
či zber odpadkov. Všetko sa to však deje 
v našom voľnom čase, preto sú možnosti –  
hlavne v porovnaní s úradom v Rači – ob-
medzené. Vítame preto každú pomocnú 
ruku aj nových členov. Nechceme sa pýtať, 
čo za nás spravia ostatní, ale čo môžeme 
spraviť my. Rača je naša a chceme, aby sa tu 
dobre žilo aj naďalej. Lebo ak výstavba po-
kročí, nebude už cesta späť a Rača sa stane 
tuctovou mestskou časťou bez identity. Ak 
sa chcete zapojiť a pomôcť Rači, kontak-
tujte nás cez Facebook, prostredníctvom 
členov alebo na  priateliarace@ gmail.com. 
Príjemné čítanie.

Michal Drotován
poslanec miestneho zastupiteľstva Rača

číslo 1/2016
ZDARMA
pre Raču, 
Krasňany 
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Bývalé Vinárske závo-
dy už dlhé roky neplnia 
svoj účel. Svojou polo-
hou sú pritom ideálne 
na  vybudovanie atrak-
tívneho nového centra 

Rače s bývaním aj službami. No doteraz 
prezentovaný zámer plní skôr želanie de-
velopera maximalizovať svoj zisk a pripo-
mína králikáreň 80-ych rokov minulého 
storočia. Pre porovnanie - ide objemovo 
o podobnú výstavbu, ako v súčasnosti už 
stojaca výstavba Radničného námestia 
spolu s  priľahlým “apartmánovým” do-
mom a  približne dvojnásobný počet by-
tov na rovnakú jednotku plochy ako má 
okolité sídlisko.   

Rínok Rača v skratke:

Prečo so zámerom nesúhlasíme 
■ Ide o  centrálne územie Rače s  vyso-

kým potenciálom a  zaslúži si rozvoj 
zodpovedajúci 21. storočiu (zelené bu-
dovy, sociálne inteligentné prostredie 
s komunitným životom).

■ Developer chce na území postaviť neú-
merne objemný projekt s veľkým poč-
tom menších bytov.

■ Negatívny vplyv na  urbanistický cha-
rakter územia, posilnenie sídliskového 
typu územia, ktoré takým pôvodne ne-
bolo. 

■ Zámer neprinesie súčasným obyvate-
ľom žiadnu pridanú hodnotu oproti 
súčasnému stavu.

■ Bytovke na Plickovej ulici nové bytov-
ky zhoršia svetelné pomery. 

■ Zámer neúmerne zaťaží statickú aj 
dynamickú dopravu – hrozba vzni-
ku dopravnej zápchy na  Kadnárovej 
a Kubačovej ulici a zvýšené ohrozenie 
chodcov na križovatke Kubačova – Ba-
rónka.

■ Zvýšenie intenzity dopravy prinesie 
zvýšenie hlučnosti a zhoršenie kvality 
ovzdušia.  

■ Zámer zaťaží električkovú dopravu 
stovkami nových cestujúcich.

■ Počas výstavby bude nutné odviezť 
takmer 20  000 ton odpadu = nárast 
prašnosti a  dopravy od  stavebných 
mechanizmov, ničenie existujúcich 
komunikácií.

Čo sa udialo doteraz?
■ Mestská časť Rača spolu s  Magistrá-

tom HM Bratislavy zmenili územný 
plán podľa želania developera na  vý-
stavbu s regulačným kódom G.

■ Obyvatelia Rače protestovali proti 
zámeru petíciou a  osobnými vystú-
peniami pred poslancami, zúčastnili 
sa aj verejného prerokovania zámeru 
na magistráte. 

■ Prebehlo posudzovanie zámeru 
na  Ministerstve životného prostredia 
SR v procese EIA podľa § 23 zákona č. 
24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.

■ Po  stovkách pripomienok občanov 
padlo kladné rozhodnutie ministra ŽP  
a  následne aj potvrdenie záverečné-
ho stanoviska Ministerstva životného 
prostredia SR (MŽP SR). A  to aj na-
priek podaniu rozkladu občanov a OZ 
Priatelia Rače k zámeru.

■ Snaha o  napadnutie záverečného sta-
noviska MŽP na  súde, no po  porade 
s právnikmi a predpokladaným vyso-
kým nákladom na  súdny spor žaloba 
nebola podaná. 

■ Aj napriek prebiehajúcemu EIA po-
sudzovaniu bolo škandalózne Brati-
slavským magistrátom vydané kladné 

Rínok Rača – o čo ide?
Príde Rača o ďalšiu príležitosť vybudovať atraktívne centrum?

Pozemok zámeru:                                      30 977 m2

Celková podlažná plocha:                       65 022 m2

Počet objektov:                                          17

Počet nadzemných objektov:               14

Počet bytov:                                                 476

Počet obyvateľov:                                     min. 860

Počet parkovacích miest:                        835

Vozidiel v špičke (7:00 až 8:00)              nárast o 345  
za hodinu

Nárast vozidiel na Kadná-
rovej ulici v špičke (7:00 až 
8:00)                               

cca o 300  
za hodinu  
(nárast o 66 %) 

Pohľad na zámer zhora. Zdroj: http://enviroportal.sk
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Rínok Rača – vizualizácia projektu. 
Zdroj: http://enviroportal.sk
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Milí Račania,
v  nezmyselnom pro-

jekte Rínok Rača, ktorý 
by v  prípade realizácie 
zasiahol samotné srd-
ce Rače, môžete podľa 

mediál nych vyjadrení získať dojem, že 
starosta bojuje za  občanov. Tešíme sa, že 
starosta priznal svoju chybu. V  rokoch 
2007–2011 (v rokoch 2007–2010 ako po-
slanec MZ Rača) obhajoval zmeny územ-
ného plánu v tejto lokalite a strašil vybudo-
vaním imaginárneho logistického centra. 
Nakoniec „úspešne“ ako poslanec Brati-
slavského mestského zastupiteľstva v roku 
2011 hlasoval za výstavbu v takom objeme, 
ako navrhuje developer Rínok Rača. 

V roku 2011 sa občania zmene na ta-
kéto objemy zástavby územia snažili za-
brániť aj petíciou, no vypočuli si jedine 

argument o riziku logistického centra. Ide 
mimochodom o obľúbený argument sta-
rostu, ktorý používa napríklad aj pri ob-
hajovaní potreby zmeny územného plánu 
a zástavby bytoviek v lokalite Dolná Pek-
ná nad Slovenskou Grafiou (lokalita, kde 
sa aktuálne pasú ovečky). 

Starosta ako štatutár a  šéf stavebné
ho úradu v Rači (podpisuje všetky roz
hodnutia) má teraz reálnu príležitosť 
obmedziť tento projekt, nakoľko všetky 
ďalšie povolenia sú v  jeho rukách. Ve-
ríme, že pripomienky, ktoré prezentuje 
v   médiách, riadne uplatní aj v  ďalšom 
územnom konaní. 

Budem aj naďalej sledovať kroky povo-
ľujúcich orgánov, odvolávať sa a informo-
vať obyvateľov Rače. 

Michal Drotován
poslanec miestneho zastupiteľstva Rača

Rínok Rača – ako ďalej? 

Záväzné stanovisko hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy k  in-
vestičnej činnosti. 

Čo ideme robiť ďalej?
■ Členovia OZ Priatelia Rače a spolupra-

cujúci občania budú pozorne sledovať 
vývoj zámeru v územnom konaní, plne-
nie záväzkov uložených ministerstvom 
v záverečnom stanovisku a v neposled-
nom rade aj plnenie sľubov MČ Rača.

■ V  pláne je verejná výzva starostovi 
Rače a primátorovi Bratislavy.

■ Ak bude nutné, zvoláme verejné zhro-
maždenie.

■ Medializácia prípadu.  

Kto sa tomu venuje?
■ OZ Priatelia Rače
■ Michal Drotován, poslanec MZ Rača
■ Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás 

správou na: https://www.facebook.com/ 
zachranmeracu 

 alebo na  https://www.facebook.com/
ozpriateliarace/; 

 emailom na peticia.vinvin@gmail.com   

Ako môžem pomôcť?
■ Prihláste sa na  náš kontakt a  napíšte, 

ako by ste vedeli pomôcť.

■ Prispejte finančne na transparentný účet:
 OZ Priatelia Rače 
 SK54 8330 0000 0026 0087 9812 
 FIOZSKBA.
■ Požiadajte o stretnutie a informujte sa 

o projekte.
■ Dajte vedieť starostovi, že Vám nie je 

jedno, aký veľký bude projekt Rínok 
Rača. Povedzte mu to emailom ale-
bo osobne na  hociktorom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva.

Rastislav Turanský
Viktor Bielko 

OZ Priatelia Rače

Zdroj: http://enviroportal.sk

Dôjde k sceleniu 
urbanistického vzhľadu 
lokality?

V  správe o  hodnotení zámeru Rí-
nok Rača sa uvádza, že dôjde k  „sce-
leniu urbanistického vzhľadu lokality“. 
Aj laikovi je však z vizualizácií zrejmé, 
že projekt vytvára neprirodzený prvok 
v zástavbe blízkeho okolia a bude pô-
sobiť ako „klin“. Bohužiaľ dochádza 
k  pokračovaniu negatívneho trendu 
– pásu solitérnej zástavby na svahoch 
a úpätí Malých Karpát. Dôvody:
a) Usporiadanie a hustota zástavby nie 

je navrhnuté s dôrazom na zachova-
nie charakteristického obrazu zóny 
Barónka, pri návrhu podlažnosti 
nevychádza z okolitej zástavby.

b) Spôsob výstavby v  okolí zámeru nie 
je solitérny. Pri pohľade na  satelitné 
mapy je zrejmé, že charakter okolia 
riešeného územia je prevažne zástav-
ba rodinných domov a blokov pane-
lových domov so 4 – 5 podlažiami. 
Dokonca z  je územie zámeru v bez-
prostrednej blízkosti obklopené pre-
važne zástavbou rodinných domov, 
zo severozápadnej strany prevažujú 
bloky panelových domov s prevažu-
júcou podlažnosťou 4  –  5 poschodí. 
V západnej časti sú umiestnené pane-
lové domy s počtom 13 – 14 podlaží 
ale aj nízkopodlažná radová zástavba.
Jedna z mojich požiadaviak v pripo-

mienkach k správe o hodnotení zámeru 
EIA „Obytný súbor Rínok Rača, Brati-
slava“ bola aj úprava urbanistického zá-
meru tak, aby bol zohľadnený skutkový 
stav okolitej zástavby a došlo k reálne-
mu a hodnotnému sceleniu urbanistic-
kého vzhľadu lokality so zohľadnením 
historických urbanistických súvislostí. 
Táto pripomienka žiaľ nebola akcepto-
vaná a je v rukách MČ Rača a staveb-
ného úradu, aký projekt bude nakoniec 
developerovi tolerovať.

Rastislav Turanský
OZ Priatelia Rače

http://michal-drotovan.racan.sk/
https://www.facebook.com/ozpriateliarace/
http://michal-drotovan.racan.sk/
https://www.facebook.com/zachranmeracu
https://www.facebook.com/zachranmeracu
https://www.facebook.com/ozpriateliarace/
https://www.facebook.com/ozpriateliarace/
mailto:peticia.vinvin%40gmail.com?subject=
http://www.racan.sk/search/label/Bielko%20V.
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Proces EIA bol aj 
vzhľadom na počet pripo-
mienok občanov náročný. 
Ministerstvo životného 
prostredia SR nakoniec sú- 
hlasilo s  realizačným va-

riantom developera. Smutným faktom, 
ktorý minimalizoval šancu obyvateľov 
Rače na  spravodlivé riešenie je to, že 
všetky posudky a  hodnotiace správy 
zhotovili súkromné spoločnosti platené 
developerom.

Ešte aj Výskumný ústav dopravný, a.s., 
je súkromná akciová spoločnosť. A čereš-
ničkou na torte je to, že hodnotiacu sprá-
vu a  záverečné stanovisko vypracovala 
pre MŽP SR tiež súkromná spoločnosť 
a  s  veľkou pravdepodobnosťou ani zá-
stupcovia ministerstva a  ani spoločnosti 
neboli preverovať skutočný stav na území 
dot knutým developingom.

Aj napriek nepriaznivým podmien-
kam v  celom procese sa podarilo vďaka 
pripomienkam občanov vybojovať aspoň 
niektoré podmienky, ktoré dávajú nádej 
na  zvýšenie kvality a  redukciu projektu. 
Veľkú moc zmeniť projekt k lepšiemu má 
práve teraz starosta Rače a jemu podria-
dený stavebný úrad.

Poďme sa však pozrieť na niektoré 
záväzné opatrenia a podmienky 
na realizáciu a ukončenie navrhovanej 
činnosti:

V prípade, ak sa zmenia vstupné para-
metre do hlukovej štúdie, je potrebné ju 
vypracovať nanovo vrátane aktualizácie 
všetkých relevantných výstupov.

V spolupráci s hl. mestom SR Bratisla
va a  mestskou časťou Bratislava – Rača 
optimalizovať:

•	 hmotovo-kapacitné	riešenie	posudzo-
vaného areálu vo väzbe na plnenie re
gulatívov (IZP, IPP, KZ),

•	 v  plánovanom	 objekte	 D3	 odstup	
medzi existujúcim bytovým domom 
a navrhovanou stavbou,

•	 podlažnosť	objektu	A1,
•	 konkretizovať	 veľkosť	 a  umiestnenie	

priestorov pre predškolské zariadenia 
a  v  prípade požiadavky mesta, resp. 
mestskej časti aj pre školské zariade
nia a zariadenia pre dôchodcov,

•	 cyklotrasy,
•	 zastávky MHD (aj v spolupráci s DPMB).

V spolupráci s hl. mestom SR Bratisla-
va a mestskou časťou Bratislava-Rača:

•	 v projektovej	dokumentácii	pre	územné	
konanie ako samostatný objekt navrh-
núť‘ „Predĺženie ľavého odbočovacieho 
pruhu zo Žitnej ul. na Hečkovu“ a pre-
ukázať na základe stanovísk správcu ko-
munikácie a majetkovo-právneho vys - 
poriadania jeho realizovateľnosť,

•	 v projektovej	dokumentácii	pre	územ-
né konanie navrhnúť dopravné rie-
šenie v  priestore križovatky Barónka 
– Kubačova ulica tak, aby tu bola mož-
nosť odbočenia na ulice Oblačná, Hy-
bešova zo všetkých smerov,

•	 v  prípade,	 ak	 je	 pripravovaný	 zámer	
LBG Aréna zahrnutý do objemov do-
pravy „iných zámerov“ a  má záväzné 
stanovisko mesta, resp. rozhodnu-
tie o  umiestnení stavby, zahrnúť ho 
do  dopravno-kapacitného posúdenia 
v rámci DIŠ predmetného areálu.

V  projekte organizácie výstavby pod-
robne rozpracovať celý postup výstavby 
s  ohľadom na  minimalizáciu vplyvov 
na obyvateľstvo žijúce v okolí stavby a dať 
ho pripomienkovať a  odsúhlasiť mest-
skou časťou Bratislava – Rača. Vo väzbe 
na to zabezpečí navrhovateľ/investor/sta-
vebník počas výstavby minimálne l. etapy 
po  dohode s  mestskou časťou Bratislava 
– Rača ako súčasť stavebného dozoru aj 
environmentálny dozor. Jeho úloha bude 
zabezpečiť optimalizáciu priebehu vý-
stavby z pohľadu okolitého obyvateľstva.

Napojenie na  kanalizáciu a  vodovod 
riešiť v  súlade s  aktuálnym stanoviskom 
BVS. Pri odvádzaní vôd z  povrchové-
ho odtoku preferovať retenčné nádrže 
a  vsakovanie. Pre tieto účely vypracovať 
samostatný hydrogeologický posudok, 
na základe ktorého bude určené akú plo-
chu územia bude možné odvodniť v rám-
ci celého areálu. Zvyšok bude odvedený 
do dažďovej kanalizácie.

V  rámci územného konania predloží 
navrhovateľ vyjadrenie DPB k  dostatoč-
nej kapacite MHD.

Preveriť u správcu svetelne signalizač-
ných zariadení na  križovatkách zahrnu-
tých do simulácie možnosť úpravy signál-
nych plánov na hodnoty podľa výsledkov 
simulácie v praxi.

Zabezpečiť výkon environmentálneho 
dozoru od vydania stavebného povolenia 
minimálne po ukončenie výstavby staveb-
ných objektov D1 až D3 (povoľujúci orgán 
môže určiť jeho ďalšie pokračovanie).

Počas výstavby, vrátane búracích prác, 
minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest 
čistením kolies dopravných a  stavebných 
mechanizmov pri výjazde z nespevnených 
na spevnené cesty, v prípade potreby bez-
odkladným vyčistením znečistených ciest, 
zaplachtovaním alebo kapotážou sypkých 
materiálov pri preprave a  skladovaní, 
v prípade potreby aj ich kropením. Tieto 
materiály neskladovať mimo staveniska.

Pred plánovanými stavebnými práca-
mi s  predpokladanými vysokými hladi-
nami zvuku informovať obyvateľov o plá-
novanom čase ich uskutočňovania.

Obytné miestnosti s  oknami na  čel-
ných obvodových stenách existujúcich 
rodinných domov so s. č. 4, 6 , 8 privrá-
tené ku komunikácii Barónka, a  teda aj 
k  severovýchodnému vjazdu do navrho-
vaného obytného súboru RÍNOK RAČA 
vybaviť akusticky utlmenými vetracími 
štrbinami v  kombinácii s  odťahovým 
ventilátorom umiestneným vo vnútri dis-
pozície objektu tak, aby bolo zabezpečené 

Rínok Rača podľa MŽP SR
Šanca na spravodlivý výsledok bola minimálna

Rínok Rača, pohľad z Kafendovej ulice 2
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vetranie obytných miestností bez potreby 
otvárania okien.

Nebezpečné odpady zhromažďovať na  
miestach zabezpečených podľa požiada-
viek vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.

V prípade realizácie výkopových prác 
v  území zabezpečiť minimálnu vzdiale-
nosť výkopu 3,5 m od existujúcich drevín. 
Ochranu drevín uskutočniť v zmysle STN 
83  7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetá-
cie. Predchádzať chemickému poškode-
niu drevín – zákaz miešať betón a  pre-
lievať pohonné hmoty a toxické látky vo 
vzdialenosti do  10 m od  kmeňa stromu. 
Výruby drevín realizovať v mimovegetač-
nom období. Po ukončení zemných prác 
realizovať technickú a biologickú rekulti-
váciu územia.

Požadovaný rozsah poprojektovej 
analýzy:

MŽP SR na základe výsledku procesu 
posudzovania vplyvov navrhovanej čin-
nosti na  životné prostredie vykonaného 
podľa zákona požaduje nasledovný roz-
sah poprojektovej analýzy:

•	 vykonať	 jedno	 24	 hodinové	 meranie	
imisnej situácie pred výstavbou, po-
čas výstavby a  počas prevádzky pri 
najbližšom obytnom objekte pred 
križovatkou Kadnárova/Hečkova, pri 
križovatke Barónka/Kubačova a  Sad-
melijska/Kubačova,

•	 ak	budú	počas	vypracovania	projektu	
búracích prác vytipované miesta s po-
tenciálnym znečistením, po  vykonaní 
asanačných prác odobrať vzorky pod-
zemnej vody a pôdy a vykonať na zák-

lade výsledkov analýz sanačné opatre-
nia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrho-
vanej činnosti posudzovanej podľa záko-
na sú nepriaznivejšie, než uvádza správa 
o hodnotení činnosti, je podľa § 39 ods. 
4 zákona ten, kto realizuje navrhovanú 
činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia 
na zosúladenie skutočného vplyvu s vply-
vom uvedeným v správe o hodnotení čin-
nosti v súlade s požiadavkami uvedenými 
v § 39 ods. 1 zákona a v povolení navrho-
vanej činnosti.

Presné znenie podmienok a  akcepto-
vanie / neakceptovanie písomných sta-
novísk nájdete v Záverečnom stanovisku 
č. 1655/2016-3.4/ak zo dňa 22. 3. 2016.

Rastislav Turanský
OZ Priatelia Rače

Zdroj: enviroportal.sk

Developing môže mať aj trochu inú 
podobu – vdýchnuť nový život starej 
budove a  vybudovať miesto pre zábavu 
ale aj rozvoj mladých ľudí. Založili sme 
preto občianske združenie Stará jedáleň 
a  podaril sa nám husársky kúsok. Zís-
kali sme do  dlhodobého prenájmu bu-
dovu bývalej jedálne pri Strednej škole 
masmediálnej komunikácie na  Kadná-
rovej ulici. Budova je vo veľmi zlom sta-

ve, neslúži svojmu účelu vyše 12 rokov. 
Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia a  zís-
kanie financií na  realizáciu celého pro-
jektu. Držte nám palce.

OZ Stará jedáleň bolo založené, aby 
na  sídlisku Krasňany vzniklo unikát-
ne miesto pre mladých ľudí, dostupné 
pre všetkých. Bude poskytovať bezpečný 
a  otvorený priestor na  trávenie voľného 
času pre staršie deti a mladých ľudí. Budú 

sa môcť zapájať do rôznych voľnočasových 
aktivít v  bezpečnom prostredí, ale bude 
im poskytovaná aj kvalifikovaná podpora 
v záťažových životných situá ciách.

Okrem toho však chceme zapájať 
a  podporovať rozvoj miestnej komunity 
v Rači a okolí. Je pre nás dôležitá vzájom-
ná spolupráca a spoločné aktivity obyva-
teľov tejto mestskej časti.

Stará jedáleň vznikla ako iniciatíva ak-
tívnych obyvateľov Krasňan a spolupráce 
medzi tromi organizáciami, ktoré v Rači 
dlhodobo pôsobia: Mládež ulice, Rodin-
né centrum Ráčik a OZ Varianty.

V Rači chceme vybudovať miesto pre 
mladých, kde sa nebudú nudiť a  kde sa 
dozvedia a  naučia to, čo škola nezvláda. 
Komunitné centrum im poskytne bez-
pečný priestor a  zázemie na  stretávanie 
sa, vymýšľanie a  realizáciu odvážnych 
nápadov. Zrekonštruujeme nevyužívanú 
budovu starej jedálne, sprístupnime ex-
teriér budovy a  vytvoríme nový verejný 
priestor, kde nájdu svoje miesto rôzne 
skupiny mladých, kde sa radi zastavia, 
stretnú, kde sa „dá niečo robiť“ a to niečo 
si môžeme vyberať z mnohých možností. 
Myslíme si, že keď sa budú môcť mladí 
(13+ roční) stretávať a  nebude to škola 
alebo organizovaný krúžok, tak vzniknú 
nápady.

Lenka	Antalová	Plavuchová
poslankyňa MČ Rača za obvod Krasňany

Stará jedáleň: V Rači sa dejú aj dobré veci
Autor vizualizácií: Michal Karako

http://enviroportal.sk/
http://www.racan.sk/search/label/Antalov%C3%A1%20Plavuchov%C3%A1%20L.
http://obcan.racan.sk/2016/11/Stara-jedalen-V-Raci-sa-deju-aj-dobre-veci.html
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Zažil som to na  vlastnej koži na  Zá-
vadskej pri stavbe Radničného námestia. 
Začalo to tým, že sa vybágrovala jama. 
A odvtedy to trvalo tri roky. Vtedy mi už 
bolo jasné, že ten výhľad na  celú Brati-
slavu, ktorý som mal vždy pri raňajkách, 
už nebude. Zmierovanie sa s tým má po-
dobné štádiá, ako keď sa človek zmieruje 
s rakovinou – najprv tomu človek odmie-
ta uveriť, potom je nahnevaný, atď, až sa 
s tým nakoniec zmieri. Totižto už raz, keď 
je vydané stavebné povolenie, už sa s tým 
nedá nič robiť.

Potom prišla stavba samotná. Je to 
hlavne veľa prachu. Tri roky neumývate 
okná, lebo už tri dni po umytí sú pokry-
té hlineným prachom a keď spŕchne, tak 

máte na okne hnedé kvapky. Tak isto tri 
roky neprejdete na  zástavku električky 
bez blata na podrážke, keďže nákladiaky 
ho všade roznosia. 

No toto obdobie prejde. Horšie je to, 
čo ostane potom. Všetky projekty sú plá-
nované tak, že vytrieskajú z danej plochy 
čo najviac peňazí pre developera. Problé-
my z toho ostanú ľudom, čo sa tam nasťa-
hujú, obci a vám. Jednoducho, developeri 
postavia na danej ploche dvakrát viac by-
tov, ako stavali komunisti.

Najvypuklejší je problém s parkovaním. 
V  nových projektoch sa stavia málo par-
kovacích miest a aj tých pár, čo sa postaví, 
je za rampou a na predaj za sedem alebo 
pokojne aj 15 000 eur. Lenže ľudia, čo sa 

tam sťahujú, minú všetky peniaze na byt, 
a na parkovanie im neostane. Takže pôjdu 
parkovať autá na  vaše ulice. A  tak nako-
niec niekto uhne a  zaplatí za  parkovisko 
vydierajúcemu developerovi – najskôr to 
budete vy. Druhýkrát si na to spomeniete, 
keď ráno chcete odbočiť s autom na hlav-
nú. Ani cesty developer nerozšíril.

 V  nových projektoch je v  lete horú-
co, lebo je tam všade len rozpálený be-
tón, žiadna zeleň. Vždy, keď vám niekto 
ukazuje vizualizáciu projektu, všimnite si, 
po  ktoré poschodie zasahujú nakreslené 
stromy. Väčšinou ich uvidíte po druhé po-
schodie. Lenže dospelý strom je aj po pia-
te poschodie. Taký menší optický klam, 
ktorý developeri používajú na  oblbnutie 
ľudí. Takže všetky tieto projekty končia 
iba s kríkmi miesto stromov. 

Nové projekty sa preto stavajú v husto 
osídlenej oblasti, aby nemusel developer 
nič stavať nanovo. Pripojí sa na  kana-
lizáciu od  vás, potiahne si od  vás plyn, 
káblovku a kúrenie. Pritom vám rozkope 
trávniky pred domom, a  nechá ich tak, 
iba s blatom a kameňmi. Pred svojimi do-
mami developer položí nový trávnik, vám 
ostane blato a burina. 

No a  posledný problém sú škôlky 
a školy, do ktorých developer neinvestuje, 
iba využíva tie pôvodné, ktoré neboli di-
menzované na dvojnásobok ľudí.

Asi toto všetko vás čaká, keď sa vám 
pod oknami objavia prvé bágre. Niekto 
by povedal, že keď o  tom viem vopred, 
tak predám byt, keď tam ešte tie bágre nie 
sú, niekomu neinformovanému. Lenže 
dnes už nie je kam sa odsťahovať, všade je 
to rovnaké. Ostáva iba bojovať za to, aby 
výstavba bola čo najmenšia a aby čo naj-
viac rešpektovala okolie. A ja si idem dať 
raňajky a  pozdraviť susedu naproti ako 
vetrá spálňu.

Viktor Bielko
OZ Priatelia Rače

Ako	vám	postavia	novostavbu	pod	oknom	
Aké	to	je	bývať	vedľa	novostavby?	

Parčík na  Radničnom námestí ešte 
nie je doriešený, a  už chce na  ňom pa-
razitovať ďalší developer. Spoločnosť  
EK-Invest kúpila  minulý rok susediaci 
pozemok s  Radničným 
oproti tržnici aj so sta-
vebným povolením ešte 
z  roku 2002. To však 
bolo iba na  rodinný 
dom. Developer si však 
zaumienil, že využije 
parčík a postaví pri ňom 
šesťpodlažnú obytnú 
budovu. Toto miesto je 
však už plne vyťažené 
stavbou Radničného ná-
mestia, kde vzniklo 500 
nových bytov, na  ktoré 

nie je infraštruktúra Rače prispôsobe-
ná. Preto miestni poslanci v komisii pre 
výstavbu neodporučili schváliť zmenu 
stavby. No developer aj tak, oháňajúc sa 

starým stavebným povolením, vybágro-
val vedľa parčíku jamu na dve podzemné 
garážové podlažia.

Našťastie, stavebný úrad zaúradoval 
a takúto do oči bijúcu dr-
zosť zastavil. Teraz sa za-
čína boj, kto z koho. Celá 
vec je v rukách stavebné-
ho úradu podriadeného 
starostovi. Úlohou úradu 
je dohliadnuť, aby deve-
loper postavil iba to, čo 
bolo schválené v  staveb-
nom povolení. Račania 
už nechcú dalšie veľké 
stavby v centrálnej Rači.

Viktor Bielko
OZ Priatelia Rače

Vyrastie vedľa miniparčíku ďalší panelák?

http://www.racan.sk/search/label/Bielko%20V.
http://www.racan.sk/search/label/Bielko%20V.
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Spoločnosť Grunt je 
za  viacerými projekt-
mi, ktoré spôsobili viac 
problémov ako osohu – 
hlavne čo sa týka dopa-
dov na  obec. Vybudovali 

komplex Slanec – nevybudovali však pre 
obyvateľov žiadnu infraštruktúru ako 
napojenie na  Račiansku ulicu či škôlku 
zaradenú do  verejnej siete. Nehovoriac 
o nikdy nekončiacich reklamáciách a nu-
lovej zimnej službe.

Tiež sú za  projektom zmien územ-
ného plánu na Čiernej Vode, kde v obci 
Chorvátsky Grob zmenili územný plán 
a  začali budovať superdedinu, ktorá má 
byť v  konečnom dôsledku väčšia ako 
Rača a Vajnory dokopy. Opäť bez riešenia 
dopravy (aktuálne prechádza všetka cez 
Vajnory a pociťujú to aj Račania, hlavne 
Rendezáci na kruhovom objazde pri nad-
jazde), bez riešenia škôlok, škôl, kanali-
zácie, parkov atď. atď. Jednoducho pán 
Marko dohodol s  vtedajším starostom 
Grobu potenciálny nárast počtu obyvate-
ľov až o viac ako 40 tisíc zmenou územ-
ného plánu. Pozemkov sa po  zmenách 
samozrejme zbavili. 

V Krasňanoch sa Grunt dlhodobo po-
kúša zmeniť územný plán v lokalite Ohňa-
vy a  Dolná Pekná – samozrejme na  pa-
neláky. Ak by sa im to podarilo, nárast 
obyvateľov by bol o 5000 – to je približne 
počet obyvateľov súčasných Krasňan do-

kopy. Tento zámer zatiaľ – napriek odpo-
ru starostu, ktorý chcel ešte v  roku 2014 
na  meste pretlačiť aspoň Dolnú Peknú – 
blokujeme úspešne už päť rokov. A verím, 
že sa tento nezmysel nepodarí presadiť. 

Aktuálne Grunt začal tlačiť prvý ba-
lónik v podobe projektu „Dolný Slanec“. 
Ako majú oni vo zvyku, začínajú tzv. salá-
movou metódou – navrhli projekt domov 
so 4 podlažiami a jedným tzv. ustúpeným 
podlažím – územný plán v  tej lokalite 
umožňuje však iba malopodlažnú zástav-
bu, tj. do 4 podlaží – v procese EIA sme 
napadli túto skutočnosť a žiadame reduk-
ciu projektu v zmysle územného plánu.

Keďže ide o prvý balónik Gruntu, som 
zvedavý, ako sa zachová vedenie mestskej 
časti a či bude namietať nesúlad s územ-
ným plánom. A ako sa postaví k tomuto 
projektu. Lebo v prípade „Penziónu“ nad 
Peknou cestou zdá sa nepostupovali dô-
sledne v súlade s vyhláškou 277/2008 z.z. 
o  klasifikačných znakoch ubytovacieho 
zariadenia a developer začal predávať tzv. 
apartmány v penzióne (vec veľmi pokút-
na). Je na nás, či sa nám podarí zachrá-
niť Krasňany pred nájazdom kobyliek 
z Gruntu.

Michal Drotován
www.drotovan.sk

Zničí firma Grunt 
Krasňany?

Projekt Dolný Slanec 
nášho známeho develope-
ra Grunt (majú „skvelú“ 
referenciu ohľadom vybu-
dovania problémov v loka- 
lite Slanec) netreba pred-

stavovať. Aktuálne sa do  ďalšej fázy do-
stáva obľúbený zámer výstavby v lokalite 
Dolný Slanec. Pripomienkovať ho bolo 
možné do  25. 11. 2016 a  samozrejme  
verejné prerokovanie dali na maximálne 
najnevhodnejší termín 16.  11. o  16,30 
v miestnosti 107 na Primaciálnom nám. 
(deň na  to je sviatok a  veľa ľudí si berie 
dovolenku na  predĺžený víkend). Pripo-
mienky sú spracované tu.

Týmto vznášam v  zmysle zákona 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ži-
votného prostredie v  znení neskorších 
predpisov pripomienky k  správe o  hod-
notení zámeru „Obytný súbor Dolný Sla-
nec“, ktorá bola zverejnená na  webovej  

stránke: http://www.eviroportal.sk/sk/eia/ 
detail/-obytny-subor-dolny-slanec-.

Vznášam tieto pripomienky: 
1. Požadujem predložiť riadne vypra-

covanú dopravno-kapacitnú štúdiu, 
ktorá posúdi navrhované riešenie 
jednosmerného napojenia daného 
zámeru cez križovatku Malé Krasňa-
ny/Reading, v  návrhu nie je uvedené, 
akým smerom by komunikácia mala 
byť vedená a ani uvedený dôvod, prečo 
nie je chodník pre chodcov navrhovaný 
po celej jej dĺžke. Riešenie navrhované 
v území (osadenie zrkadla na konci ko-
munikácie Pekná cesta a  vybudovanie 
otočiska autobusov) považujem za ne-
dostatočné. Nebolo žiadnym spôsobom 
dokázané v správe o hodnotení, že na-
vrhovaná činnosť nebude mať podstat-
ný negatívny vplyv na dopravné toky. 

2. Požadujem, aby vybudovanie jed-
nosmernej komunikácie medzi zá-

merom Dolný Slanec a  napojením 
na  komunikáciu Malé Krasňany bolo 
posúdené aj s ohľadom na vybudovanie 
zlúčeného chodníka s cyklotrasou v ce-
lej dĺžke (resp. po pripojenie cyklotra-
sy na zámer Malé Krasňany medzi BD 
4 a  BD 5) navrhovanej komunikácie 
na náklady developera zámeru Dolný 
Slanec. Zároveň požadujem vybudo-
vanie „alternatívnej trasy pre peších“ 
v  zmysle mapového návrhu zo  zámeru 
Dolný Slanec k ulici Nový záhon taktiež 
na  náklady developera zámeru Dolný 
Slanec ako vyvolanú investíciu. 

3. Požadujem pred vydaním záverečné-
ho stanoviska o doplnenie vyjadrenia 
DPB, a.s. o  tom, či plánuje zaviesť 
linku MHD, ktorá by končila na na-
vrhovanom otočisku, ktoré má vybu-
dovať navrhovateľ zámeru v  lokalite 
Slanec v zmysle náčrtu. 

Pokračovanie článku na strane 10

Bytový projekt Dolný Slanec – Krasňany „po druhé“

Návrh zámeru. Ťahá sa vo vinohradoch od Vozovne Krasňany až po Nový záhon. Zdroj: http://enviroportal.sk

http://drotovan.webs.com/
http://michal-drotovan.racan.sk/2016/06/znici-firma-grunt-krasnany.html
http://michal-drotovan.racan.sk/2016/06/znici-firma-grunt-krasnany.html
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec-
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec-
http://michal-drotovan.racan.sk/2016/10/bytovy-projekt-dolny-slanec-krasnany-po.html
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Vysvetlivky:
1. Veľkosť kruhov vyjadruje predpokladaný prírastok obyvateľov. Od neho sa od-

víjajú ďalšie „záťažové“ parametre a  nároky: počty miest v  MŠ a  ZŠ, sociál ne 
a zdravotnícke služby, statická a dynamická doprava.

2. Údaje pre Ohňavy sú odhad za predpokladu, že by bol projekt objemovo podobný ako 
Dolná Pekná (rovnaký investor – Grunt) – územie je podstatne väčšie.

3. Údaje pre Huštekle: vzhľadom na veľkosť územia sa dá predpokladať dvoj- až troj-
násobok údajov ako Račany Rosso.

4.  Údaje sú získané zo zverejnených údajov v procese posudzovania zámerov EIA 
alebo v územnom konaní. Developeri však zámery často menia a konečné hodno-
ty sa môžu od zverejnených odlišovať. 

Projekty a zámery výstavby v MČ Rača

Podklady: Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ Rača, grafika: Jana Hrdličková, Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o., GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 2013

    Legenda:
 uskutočnené projekty
 rozpracované projekty
 štúdie a zámery

Číslo 
v mapke Projekt / zámer Byty Obyv. áut/hod Lokalita Stav

1 Ohňavy 1639 3953 910 nad objektom DPB a Daňovým úradom návrh na zmenu UP
2 Malé Krasňany 499 750 350 medzi objektom DPB a Daňovým úradom vo výstavbe
3 Dolná Pekná 380 890 246 nad Slovenskou Grafiou a Meoptou návrh na zmenu UP
4 Bytový dom Černockého 40 120 30 oproti futbalovému štadiónu v Krasňanoch kolaudované
5 Dom Hagarova + Mrázová 30 cca 80 15 pri stredisku Elán resp. na Mrázovej (zámena) zámer
6 Rinzle 88 cca 270 cca 75 na mieste vinohradov nad Experimentálkou kolaudované
7 Rínok Rača (ex Vin Vin) 476 min. 860 345 v priestore Vinárskych závodov vedľa NKD územné konanie
8 Rustaveliho 460 cca 1 060 cca 300 pri Bille na Záhumeniciach kolaudované
9 Račany Rosso 853 2 556 560 za konečnou električiek vedľa sídliska Komisárky EIA

10 Huštekle min. 853 min. 2 556 min 560 za zónou Račany Rosso smerom na Sv. Jur návrh na zmenu UP
11 Obytná zóna Rača Rendez 73 RD cca 210 cca 70 pri vlakovej stanici Bratislava - Východ návrh na zmenu UP
12 Zlaté krídlo 120 cca 200 cca 100 územie pri Sadmelijskej ulici vo výstavbe
13 RD Zahumenice/Fongy cca 60 RD cca 150 cca 45 územie na ulici Piesková/Olšová územné konanie
14 Zrkadliská cca 27 cca 60 cca 15 priestor medzi Kadnárovou, Hečkovou a Žitnou stavebné konanie
15 Knižkova dolina 23 RD 69 cca 25 v priestore Knižkovej doliny stavebné konanie
16 Dolný Slanec 220 350 100 v lokalite medzi Hornou a Horskou v Krasňanoch EIA
17 „Penzión“ Pekná cesta 54 100 40 pod lesom na Peknej ceste kolaudácia
18 Na Pasekách 75 – 80 Na pasekách pozastavené

SPOLU: cca 5916 min. 14234 min. 3741
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Pokračovanie článku zo strany 7.
4. Požadujem jasne stanoviť, akým smerom 

by mala byť vedená jednosmerná komu-
nikácia zo zámeru ku križovatke Malé 
Krasňany/Račianska a posúdiť tieto toky 
– v prípade vybudovanie tejto komuni-
kácie by sa jednalo o presun všetkých áut 
z lokality Slanec (aj navrhovaný zámer aj 
zámer Slanec, ktorý je v  mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto). Požadujem 
dopravno-kapa citne posúdiť svetelnú 
križovatku Malé Krasňany/Račianska 
ulica a vplyv na priepustnosť v prípade 
umožnenia prejazdu vozidiel zo záme-
rov Dolný Slanec a Slanec.

5. Požadujem vypracovať nezávislú do-
pravnú štúdiu – odborný posudok 
v zmysle §36 zákona 24/2006 Z.z., na-
vrhovateľ vo svojej predloženej štúdii 
nijako reálne nenavrhol riešenie ne-
priepustnosti križovatky Pekná ces-
ta/Račianska ulica v  špičkových ho-

dinách. Všetky navrhované úpravy sa 
týkajú investícií, ktoré – ako to bolo aj 
v prípade inej lokality developera – Sla-
nec – nemá záujem investor zaplatiť.

6. Navrhované dopravné riešenie navr-
huje časť dopravných tokov viesť cez 
Peknú cestu, v zámere však nie je na-
vrhnuté žiadne konkrétne riešenie, 
ktoré by zabezpečil investor zámeru, 
pre zlepšenie resp. nezhoršenie sú-
časného stavu. Zároveň, keďže kľúčo-
vou komunikáciou je Račianska ulica,  
odsun časti dopravy na križovatku Ra- 
čianska/Malé Krasňany problém ne vy- 
rieši a  zároveň spôsobí výrazné zní-
ženie komfortu obyvateľov riadne 
povoleného komplexu Malé Krasňa-
ny (aktuálne vo výstavbe, projekt však 
ako celok bude kolaudovaný skôr ako 
začne výstavba zámeru Dolný Slanec), 
keď z utlmenej zaslepenej komunikácie 
navrhuje vytvoriť tranzitnú komuniká-

ciu pre celú oblasť Slanca. Dané riešenie 
výrazne zhorší životné prostredie oby-
vateľov bytového komplexu Malé Kras-
ňany (hluk, emisie, svetlo, prašnosť).

7. V správe o hodnotení sa spomína hyd-
rogeologický posudok Drill, s.r.o. 2016, 
nie je však priložený k  zámeru a  je 
možné teda iba vychádzať zo záverov 
uvedených v  správe, že retencia úze-
mia je veľmi slabá a  teda je potrebné 
zachytiť všetky prívalové zrážkové vody 
v  akumulačnom systéme na  dotknu-
tom pozemku. V  správe o  hodnotení 
však nie je uvedené, aký objem majú 
mať akumulačné nádrže a ani spôsob, 
akým sa s privalovými dažďami bude 
nakladať ďalej. Určité čísla sú uvede-
né iba v stanovisku SVP, š.p. (retenčná 
nádrž 270 m3) a  stanovisko BVS, a.s., 
ktorá žiada odvádzať dažďové vody 
mimo verejnú kanalizáciu (stanovisko 
č. 25991/4020/2013/JJ z  03.  09.  2014). 
Predmetné územie relatívne často za-
sahujú prívalové dažde, navrhované 
riešenie považujem za  nedostatočné 
a žiadam do vydania záverečného hod-
notenia, aby bolo jasne stanovené a ur-
čené, akým spôsobom sa bude nakladať 
s dažďovými vodami v území.

8. V správe o hodnotení sa navrhovateľ ne-
vysporiadal s  pripomienkou a  požia-
davkou posúdiť potrebný počet miest 
v  materských a  základných školách, 
ktoré budú potrebné po  vybudovaní 
zámeru Dolný Slanec – v správe o hod-
notení je iba popis vzdialenosti najbliž-
ších súčasných materských a základných 
škôl, čo danú pripomienku žiadnym 
spôsobom nerieši. Požadujem riadne sa 
vysporiadať s  danou požiadavkou pred 
vydaním záverečného stanoviska.

9.  Naďalej považujem zámer s ustúpeným 
5. NP penthausu za  riešenie v  rozpore 
s územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy. Predmetný funkčný kód 201 
umožňuje výstavbu bytových domov 
do 4 nadzemných podlaží. Je v rozpore 
s funkčným kódom 102, ktorý umožňuje 
iba výstavbu bytových domov do 4 pod-
laží. Predmetný návrh nie je teda možné 
považovať za návrh v súlade s aktuálne 
platným a účinným územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Sta-
novisko Hlavného mesta SR Bratislavy 
v tejto otázke považujem za účelové.

Z  vyššie uvedených dôvodov požadu-
jem, aby predmetný zámer jednoznačne 
doriešil vyššie uvedené nedostatky a prob-
lémy (odvádzanie dažďových vôd, doprav-
no-kapacitné posúdenie atď.) ešte pred vy-
daním záverečného stanoviska. V prípade, 
ak sa tak nestane, žiadam, aby bol výrok 
Okresného úradu Bratislava v  znení: „sa 
neodporúča realizácia zámeru“. 

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovanRiešené územie. Zdroj: http://enviroportal.sk

www.facebook.com/michal.drotovan
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V roku 1995 som bol pozvaný na náv-
števu ku kamarátke do Viedne. Povedala, 
že býva v malebnej časti Viedne menom 
Grinzing. Nevedel som nič o  tejto časti, 
tak som zobral mapu do  ruky a  kolesá 
môjho auta mierili práve tam.

Keď som tam po  menších kompliká-
ciách dorazil (v tej dobe som nemal navi-
gáciu), ostal som ako obarený. Kamarát-
ka ma už čakala na ulici Himmelstrasse. 
Po vystúpení z auta mi hovorí: „To čumíš, 
čo? Ja som ti hovorila, že bývam vo Vied-
ni a  predsa som v  mojej rodnej Rači“. 
Áno, hneď som si na jej slová spomenul, 
keď tam nasledovala svojho rakúskeho 
manžela. Tak som na ňu vybafol: „Nekla-
mala si, už keď som prichádzal bolo mi to 
tu nejaké povedomé. Ako keby som tu už 
bol...“, no ale nebol.

Tá podoba bola fascinujúca. Je to 
mesto? Je. Je to mestská štvrť? Je. Leží 
priamo pod horami? Leží. Sú tam vinice? 
Sú. A tie domčeky a kostolík... veľmi, ale 
veľmi podobné ako v mojej krásnej Rači. 
No a keď som zbadal cingajúcu električ-
ku, už som len čakal, že sa ma niekto opý-
ta po  račansky: „Reku keho tu hledáš?“ 
Proste úžas.

Bol som už dosť hladný a smädný, tak 
mi dobre padlo pozvanie na  obed. Ka-
marátka povedala, že sa tu práve koná 
Heu riger. Netušil som, čo to znamená, ale 
nevypytoval som sa, utekal som sa ku nej 
poľudštiť a mohli sme vyraziť. Už po pár 
krokoch od domu som zistil, že ide o nie-
čo podobné nášmu vinobraniu.

Na toto ich vinobranie, ktoré trvá 2 až 
3 týždne počas zberu hrozna, chodí veľa 
Viedenčanov a turistov. Ale je na rozdiel 

od  toho nášho také pokojnejšie, pomal-
šie, proste menej živelné. Zapadli sme 
do  ich už roky obľúbeného dvora, kde 
som si dobre pochutnal na prevažne stu-

denej kuchyni a dobrom domácom bur-
čiaku a vínku. Priznám sa, že mi najviac 
chutila ich špecialitka Liptauer (je to taká 
pikantná pomazánka z ovčieho syra).

V príjemnej atmosfére vinárskej sláv-
nosti sme pokračovali v  porovnávaní  
Rače a  Grinzingu. Pekne postupne 
od histórie po súčasnosť. Je až neuveriteľ-
né, ako veľmi sú si podobné tieto teraz už 
mestské časti, predtým dedinky. Tak ako 
u nás, aj tam sa vybláznili Turci, zhorela 
polovica dediny a  aj mor tam pochoval 
veľký počet obyvateľov.

S  tamojším vinárom sme rozoberali 
situáciu ohľadom vinárstva. Priznal, že 
v  posledných rokoch začali pôvodné vi-
nárske rodiny upúšťať od produkcie. Mla-
dým sa už moc do tohto krásneho „kšeftu“ 
nechce. Ale Viedeň je pyšná a hrdá na svo-
ju krásnu zelenú štvrť a preto sa mobilizujú 
a za pomoci všetkých (mestských aj miest-
nych) orgánov sa dohodli na  stabilizácii 
a  finančnej podpore pre vinohradníkov. 

Najviac sa už roky činia poslanci za Stranu 
Reformovaných Zelených. Na margo tých-
to skutočností sa zatiaľ nič nemení na tom, 
že sa hrdia tým, ako obhospodarujú až 
90% viedenských viníc.

Tamojší gazda (vinárnik) Raču po-
zná a  pýtal sa: „A  ako u  vás, čo nové?“ 
Nuž v  tej dobe som mal jasnú odpoveď. 
Po  starom. Pokiaľ viem, réve a  vínku sa 
darí, vinobrania sú, síce len jednovíken-
dové a raz ročne, ale o to intenzívnejšie. 
Len som si na náš účet dovolil takú po-
známočku a  povzdych. Keď ešte popra-
cujeme na čistote, obnove nejakých tých 
fasád a  chodníkov, tak Grinzing a  Rača 
budú fakt jak súrodenci dvojičky.

A tu by som sa chcel pozastaviť. 

Nepoučiteľne nepoučiteľní
Teraz, po viac ako 20-tich rokoch, mô-

žeme znova porovnávať. Zatiaľ čo Grin-
zing zostal svojim charakterom krásnej 
vinohradníckej štvrti Viedne nedotknutý, 
z  Rače sa pričinením bezcharakterných 
ľudí stal pravý opak.

Odhliadnuc od „kozmetických“ nedo-
statkov ako je špina, nevľúdne zastávky 
MHD, stále poničené zábradlia, nelegál-
ne skládky,... atď., sú tu oveľa závažnejšie 
skutočnosti. A to postupná úplná zmena 
charakteru Rače. Pretože stavebno-deve-
loperské zásahy (nedávno minulé, terajšie 
a  ešte aj určite budúce) pretransformujú 
Raču na dezintegrálne a ničím výnimoč-
né čudo. Preto pripisovať a nazývať Raču 
rázovitou vinohradníckou štvrťou Brati-
slavy, bude prinajmenšom scestné. Teda 
ak to nebude myslené v  kontexte histo-
rickom.

A  preto, slovo developer mi doslova 
dvíha adrenalín (no asi nielen mne), do-
konca to považujem za nadávku. Pritom 
developer by nemal byť a vlastne ani nie 
je nič zlé. Ale na Slovensku to za tých pár 
rokov tzv. stavebného búmu naša „vrch-
nosť“ dokázala. U  mnohých ľudí toto 
slovíčko developer umocňuje doslova 
zdesenie. Ako je to možné? Pomôžem si 
rovnicou o „činiteľoch“:

SKUPINKA NENAŽRANÝCH POD-
NIKAVCOV + SKUPINKA CHAMTI-
VÝCH POSLANECKÝCH PARAZITOV 
NA MESTSKEJ A MIESTNEJ SPRÁVE = 
DEVELOPER NA SLOVENSKÝ SPÔSOB.

A túto rovnicu samozrejme zastrešuje 
tá naša vrcholová politika. Potom to tu 
tak aj vyzerá!!! Nebudem sa tu rozpisovať 
o politických aktivitách a  tlakoch na  sa-
mosprávy zo strany developerov. 

Som Račan a tak sa pozerám na Raču 
z tohto pohľadu. Viem a vidím na príkla-
de Grinzingu, že sa to dá. Nezničiť rodo-
kmeň a podstatu Rače, s ktorou sa „naro-
dila“. A výhovorky kompetentných typu, 
že sa s tým už nedá nič urobiť, sú a ostanú 
výhovorkami.

Ludovic Jean Vojtech Gabrielli

Viedeň, Grinzing – Bratislava, Rača
Podoba čisto náhodná

Foto: flickr.com

http://obcan.racan.sk/search/label/Gabrielli%20L.
http://ludovic-gabrielli.racan.sk/2013/03/Grinzing.html
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Nie je možné prežiť deň 
a nepočuť hromženie ľudí 
na  nenormálnu výstav-
bu v  MČ Rača (centrálna 
Rača a Krasňany). Z malej 
malebnej vinohradníckej 

obce, v krátkom čase vznikla „moderná” 
mestská štvrť, ktorá sa náramne začína 
podobať na Dlhé Diely. 

Celá táto výstavba rýchlo navyšu-
je počet občanov Rače a  hustota novo-
postavených domov vyvoláva skôr údiv 
a  zdesenie. A  predovšetkým spôsobuje 
raňajší a  poobedňajší dopravný kolaps, 
ktorý nik nerieši a  tiež spôsobuje až fa-
tálny nedostatok miest v  materských 
škôlkach a základných školách. A tak cel-
kový efekt z tejto výstavby zďaleka nie je 
len pozitívny. Pôvodní obyvatelia verzus 
majitelia nových bytov sa dostávajú skôr 
do konfrontačnej polohy a to prináša ďal-
šie problémy. 

Celkom odlišná situácia je v Rači v ob-
vode Východné. Nie, nemyslím výstavbu 

v  podobe klasickej „zahusťovačky“, tie 
snáď nikoho veľmi nepotešia, myslím 
skôr mohutnejšiu výstavbu, ktorá by za-
bezpečila tak potrebný rozvoj v tejto ob-
lasti. 

Uvedomujem si totiž, že je tu až pri-
veľa schátralých, opustených budov, kto-
ré nemajú praktické využitie a množstvo 
zanedbaných pozemkov. Ako poslankyňa 
za  túto oblasť veľmi citlivo vnímam po-
žiadavky od obyvateľov na zlepšenie do-
pravy v smeroch Rača – obvod Východné 
a Vajnory – centrum mesta. Nízky počet 
obyvateľov s trvalým bydliskom tu v tej-

to mestskej časti, prakticky neumožňujú 
urobiť tak potrebnú zmenu v doprave. 

Práve mohutnejšia výstavba by otvo-
rila tento problém, ktorý sa roky nerie-
ši vôbec. Možno by konečne nastal čas 
na  prepojenie vlakovej dopravy s  cen-
trom mesta. Myslím si, že kreativita de-
veloperov by vedela zabezpečiť výstavbu 
nových bytov, ciest, obchodov, škôlok 
i zdravotníckych zariadení a v konečnom 
dôsledku by to ocenili aj tí, čo tu dlhé 
roky žijú. 

Dagmar Gelingerová 
Poslankyňa MČ Rača – Východné 

Výstavba je aj 
potrebná!

Určite ste v letných me-
siacoch zaznamenali, že 
budova starej školy na Al-
strovej ul. sa začala rekon-
štruovať. Nejde o  pamiat-
kovo chránenú budovu, ale 

je to jedna zo starých budov, ktorá dáva 
ulici charakter. A každá budova má niečo, 
čo dáva charakter jej – pre budovu školy to 
bol predný štít s okrúhlym okienkom a ob-
lúkové okno do dvora. Preto som zostala 
užasnutá, keď štít bol jedného dňa preč.

Volala na  Krajský pamiatkový ústav, 
pani Micháľovej. Tá mi potvrdila dom-
nienku, že všetky stavebné otvory na bu-
dove majú byť zachované, vrátane štítu 
a takisto okrasné rímsy nad oknami z uli-
ce. Pani Virsíková zo stavebného úradu 
mi povedala, že štít odstránený byť mo-
hol.

Tak uvidíme ako to dopadne, bola som 
na to osobne upozorniť  aj vykonávateľov 
rekonštrukcie.  Domnievam sa, že štít 
zhodili z  dôvodu budovania podkrovia 
a dúfam, že ho obnovia.  V týchto dňoch 
už lešenie pred budovou nie je. 

Milí Račania, buďme viac všímaví 
k tomu, čo sa okolo nás deje a  nebojme sa 
na  to upozorniť kompetentných. Nechce-
me predsa, aby sa z Rače stalo len jedno 
beztvaré sídlisko.

Monika Luknárová
poslankyňa MZ Rača

Buďme všímaví
Počas socializmu sa v  Rači narobilo 

veľa škody. Aj starí obyvatelia opúšťali 
svoje domy a sťahovali sa do nových by-
tov v panelákoch, kde sa nemuseli o nič 
starať až po svoje dvere do bytu. Niektorí 
obyvatelia opúšťali svoje domy dobrovoľ-
ne, iní jednoducho museli. Ich domy sa 
búrali kvôli novej výstavbe bytov, zdra-
votného strediska, či novej ceste smerom 
do Pezinka.

V mene budovania ,,VEĽKEJ BRATI-
SLAVY“ sa ničili a trhali mnohými gene-
ráciami vybudované väzby medzi ľuďmi. 
Mnohí z Račanov sa odsťahovali do iných 
mestských častí, kde dostali byty, hoci 
na ich dedovizni vyrastalo sídlisko. Hro-
zilo, že stará Rača zmizne. 

Našťastie v roku 1990 bola v Rači vy-
hlásená pamiatková zóna a  zdalo sa, že 
Rača, ktorá je od  roku 1946 súčasťou 
hlavného mesta Bratislavy, má šancu.

V roku 2006 však vtedajší miestni po-
slanci (niektorí ešte stále sedia v  zastu-
piteľstve!) podporili zánik pamiatkovej 
zóny, ktorá sa zúžila už len na  Alstro-
vu ulicu a  pamiatkový úrad tu vyhlásil 
ochranné pásmo okolo kultúrnych pa-

miatok. Na  Alstrovej ulici sa nachádzali 
štyri – rímskokatolícky a evanjelický kos-
tol, kaštieľ a kúria. 

Nie náhodou píšem, že BOLI štyri. 
Pálfyho kúria je zo zoznamu vyčiarknu-
tá. Je to neuveriteľné, ale u nás to takto 
funguje. Niekdajší objekt známy ako Ba-
rónka z polovice 18. storočia bol zbúra-
ný. A v tlači sa ešte dočítate, že za schát-
ranie kúrie môže spor s  pamiatkarmi 
a  úžasný developer urobil niečo neuve-
riteľné... nanovo postavil starý kaštieľ, 
hoci ako uviedol, chcel ho stavebnými 
úpravami zachovať a kompletne zrekon-
štruovať. Čo na tom, že zbúral staré vín-
ne pivnice tiahnuce sa od  ulice Alstro-
va dole ulicou Barónka v  podstate pod 
celým objektom? Pivnice museli padnúť 
kvôli podzemným garážam. Zachovala 
sa len časť pôvodnej pivnice pod budo-
vou na Alstrovej ulici.

Keď dnes napíšete do vyhľadávača Pál-
fyho kúria Rača, ako prvé sa Vám ukážu 
byty na predaj. Rača na predaj.

Čítajte viac: http://bratislava.sme.sk/c/ 
2703743/poslanci-v-raci-rusia-pamiat-
kovu-zonu.html#ixzz4OdFBvFHl

Monika Luknárová
poslankyňa MZ Rača

Rača na predaj

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk www.facebook.com/racan.sk  
a Priatelia Rače www.facebook.com/groups/priateliarace/ 
Sledujte na webe portál račan.sk www.racan.sk

Vizualizácia 4Ville Rača výstavby  
pri Policajnej Akadémii z roku 2009

Stav pozemku 4Ville Rača na výstavbu v roku 2014

http://www.racan.sk/search/label/Gelingerov%C3%A1%20D.
http://dagmar-gelingerova.racan.sk/2016/10/Vychodne-ako-moznost-rozvoja-byvania-v-Raci.html
http://dagmar-gelingerova.racan.sk/2016/10/Vychodne-ako-moznost-rozvoja-byvania-v-Raci.html
http://www.racan.sk/search/label/Lukn%C3%A1rov%C3%A1%20M.
http://www.racan.sk/search/label/Lukn%C3%A1rov%C3%A1%20M.
www.facebook.com/groups/priateliarace/


č. 1 / 2016 13 
v ý b e r

racan.sk

Tráva je pre psov a nie pre deti. Chod-
níky pre autá a  nie pre ľudí. Vinohrady 
majú byť pre bytovky. Bytovky na  zisk 
a nie na bývanie. Mestské lesy oceňované 
aj v  zahraničí majú slúžiť na  ťažbu dre-
va. Jazdiť na  bicykli po  hlavnej ceste je 
takmer istá samovražda a je istejšie jazdiť 
po chodníku. Cesty sú zahltené autami – 
do práce musíte ísť ráno trasu dlhú 6 km 
absurdných 30 minút – to je viac ako 
v iných väčších mestách. Cesty a chodní-
ky sú vedené nelogicky, s  bariérami, ve-
rejný priestor je chaos a často aj smetisko.

Nie, nechcem šíriť blbú náladu, iba 
 poukázať na  problémy tohoto mesta 
a vlastne aj mestskej časti. Bratislava má 
unikátnu polohu a  je fantasticky roz-
manitá. Má hory aj rieku, nížinu aj lesy. 
A polia a vinohrady. Takmer diamant me-
dzi mestami – hlavne v porovnaní s pre-
ľudnenými mestami 3. sveta.

Ale nemá peniaze. Ani funkčné úrady 
a procesy. Politikárčenie a biznis, slabá vy-
možiteľnosť práva a  nekvalitná legislatíva 
devastujú toto mesto. Ešte stále je diaman-
tom – toto všetko však môže byť čoskoro 
minulosťou. Šikovný brúsič dokáže z  dia-
mantu vybrúsiť briliant nesmiernej hod-
noty. Nešikovnému sa môže rozpadnúť 
na kúsky. Primátor, starosta, poslanci, ale aj 
vláda a parlament majú Bratislavu v rukách. 
Zatiaľ to však vyzerá na  bezmyšlienkovité 
búšenie kladivom a nie premyslené brúse-
nie s cieľom získať čo najvyššiu hodnotu.

Toto je, žiaľ, Bratislava súčasnosti. Ve-
rejný záujem sa zmenil na záujem deve-
loperov a  naplnenie vrecák vyvolených. 
Nenechajme im však ukradnúť tie zvyšky, 
čo ešte ostali. Nájdite si aspoň raz za čas 
chvíľku a prejdite si stránky, kde zistíte, čo 
sa v Rači deje alebo chystá.

Ako sa zapojiť:
Rača:
Čo sa chystá: 
https://www.raca.sk/eia/ 
a https://www.raca.sk/uradna-tabula/
Sledujte, čo sa deje na zastupiteľstve: 
https://zastupitelstvo.raca.sk/zasadnutia/
Bratislava:
Rozvoj: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumen- 
ty2.asp?id_org=700000&id=74384&-
n=rozvoj%2Dmesta&p1=11049947
Čo sa chystá: 
http://www.bratislava.sk/uradneozna-
my/2/p1=11050332
Zasadnutia zastupiteľstva: 
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/zasad-
nutia/

Rastislav Turanský
OZ Priatelia Rače

Bradavica na  Dunaji. 
Aký „vtipný“ a „milý“ prí-
vlastok pre hlavné mesto, 
pre najväčšie slovenské 
mesto, pre mesto, ktoré 
láka státisíce obyvateľov 

z  celého Slovenska, mesto, kde ľudia zo 
Slovenska i  zo zahraničia v  minulos-
ti i  dnes nachádzali a  nachádzajú svoje 
vzdelanie, uplatnenie, živobytie, usade-
nie, rodiny, domov. Napriek tomu, často-
krát počúvame o „bradavici“.

Áno, v  mnohom by sa dalo súhlasiť 
- zbúrané zdevastované pamiatky, v  lep-
šom prípade chátrajúce či dočmárané, 
novopostavené chladné sklenené biznis 
a  obchodné centrá (podaktoré už aj za-
tvorené a  chátrajúce), parky vo vnút-
roblokoch len pre vyvolených, na niekto-
rých uliciach novostavby také vysoké, že 
na  zem pri nich slnko nikdy nezasvieti, 
zápchy, problémy s parkovaním atď.

Ale, je tu zopár ale.
Skúste si vy všetci, ktorí ste sem prišli 

a vidíte na Bratislave vyššie uvedené, pred-
staviť, že je to vaše rodné mesto. Mesto, 
v  ktorom ste chodili do  školy, na  ihris-
ko, hrali vybíjanú, naháňali sa na  bicyk-
li, mesto, v  ktorom ste čakali v  škôlke 
na mamu, kde ste sa prvýkrát pobozkali, 
kde ste chodili na  tanečnú, kde ste mali 
stužkovú alebo chodili na  brigádu zo 
strednej. Skúste si predstaviť, že toto všet-
ko, všetky tieto spomienky, tieto čarovné 
miesta, ktoré má každý z  nás vo svojom 
rodnom meste, všetko to máte tu v Brati-
slave. Vlastne nie. Vy nie. Vy ste ich mali. 

Vy ste Bratislavčan. Bratislava má dob-
rú polohu, po revolúcii sa z nej tak stalo 
centrum pracovných i  podnikateľských 
príležitostí a kvôli tomu pozemky i byty 
sú aj drahšie ako v  Prahe či Budapešti. 
Dopyt si žiada ponuku, treba byty, treba 
domy, treba kancelárie, treba obchody. 
Trh si žiada, peniaze nesmrdia, bokom 
musí ísť história, emócie, spomienky. Ste 
vo vašom rodnom meste, ale NIČ vám 
ho nepripomína. Pôrodnica je zbúraná, 
bude tam polyfunkcia. PKO, kde ste mali 

tanečnú, prvý ples či divadielko pre vaše 
deti, je zbúrané. Park, kde ste chodili poza 
školu, tvoria dnes 4 stromy a 5 bytoviek. 
Namiesto pamiatok skleníky, na  hrade 
garáže, na  nábreží VIP hotel, pod hra-
dom ďalšie skleníky. Kde ste boli prvý-
krát v kine, sú dnes kancelárie prenajaté 
na 50 rokov za euro. Kde ste boli prvýkrát 
na kolotoči, je dnes sídlisko.

Predstavte si, že vám TOTO urobia s va-
šim rodným mestom, kde každý roh sa spá-
ja s vašimi spomienkami, ktoré už nikdy ni-

komu neviete ukázať a ani vám 
ich už nič nepripomína. Kde 
o  chvíľu bytovky či obchody 
alebo kancelárie nahradia aj 
poslednú pamiatku, lebo trh si 
žiada, treba, pozemok je môj, 
stavebné povolenie máme. Čo 
na  tom, že tá pamiatka tam 
stála desaťročia, storočia a ešte 
aj komunisti ju ušetrili.

Asi žiadne iné mesto na   
Slovensku nebolo len kvôli 
chamtivosti a  kvôli lukra-
tívnosti nehnuteľností tak 

strašne zdecimované a  zhumpľované ako 
práve Bratislava. Ale nemusí to tak byť do-
nekonečna, dá sa to zmeniť. Ak aj vy, čo 
tu bývate, pracujete, čo sem dochádzate, 
namiesto „bradavice na Dunaji“ skúsite vi-
dieť v Bratislave aj vaše hlavné mesto a za-
čnete si všímať pamiatky, krásne miesta, 
prírodu. A začnete ich chrániť.

Dá sa to zmeniť, ak najmä vy, ktorí ste 
sa tu narodili a vyrástli, sa k nej začnete 
správať ako k SVOJMU mestu. Lebo veď 
JE naše. A  hlavne nebuďte apatickí a  ti-
cho. Prejavte názor!
■ Sledujte, čo sa deje, na facebooku, v mé-

diách, nie je ťažké nájsť to „svoje“ OZ či 
aktivistu, ktorý ti pomôže „nakopnúť sa“.

■ Podpisujte a posielajte hromadné pri-
pomienky - sú dokonca ochotní ľu-
dia, ktorí tie hlúpe arogantné projekty 
za  vás naštudujú a  pripravia hotový 
vzor, ktorý stačí podpísať.

■ Choďte na  zastupiteľstvo - aspoň ob-
čas, na to mestské alebo miestne. Mož-
no vás šokuje, keď zistíte, akí ľudia 
častokrát sedia na stoličkách, ktorí by 
mali hájiť verejný záujem - teda ten 
VÁŠ....a pritom majú záujmy niekde 
ale úplne inde. A  keď už fakt nemáte 
čas, aspoň si to pozrite na webe.
Lebo to, čo nám môže predovšetkým 

pomôcť je DAŤ NAJAVO NÁZOR. Nie 
v intimite Facebooku. Naživo. Vychutnaj-
te si ho. Zakričte ho. Veď je váš.

A buďte v predstihu, lebo jedného dňa 
môžu zobudiť bagre aj Vás a u Vás doma.

Viera Štrbáková
OZ Priatelia Rače

Toto mesto 
nefunguje pre ľudí

Sme úplne bezmocní? 
alebo o Bradavici na Dunaji

https://www.raca.sk/eia/
https://www.raca.sk/uradna-tabula/
https://zastupitelstvo.raca.sk/zasadnutia/
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=74384&n=rozvoj-mesta&p1=11049947
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=74384&n=rozvoj-mesta&p1=11049947
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=74384&n=rozvoj-mesta&p1=11049947
http://www.bratislava.sk/uradneoznamy/2/p1=11050332
http://www.bratislava.sk/uradneoznamy/2/p1=11050332
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/zasadnutia/
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/zasadnutia/
http://www.racan.sk/search/label/%C5%A0trb%C3%A1kov%C3%A1%20V.
http://obcan.racan.sk/2016/10/sme-uplne-bezmocni-alebo-o-bradavici-na.html
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Nemilým, avšak bohužiaľ už zvykom 
najmä v  Bratislave pôsobiacich investo-
rov, tzv. developerov (česť výnimkám), 
sa stalo postaviť bytovky kdekoľvek, 
za  akýchkoľvek okolností, hlavne veľa 
a vysoko. Namiesto developmentu – roz-
voja územia tak dochádza k  devastácii 
a zhoršeniu kvality bývania, zvýšeniu ná-
kladov pre obyvateľov i samosprávu. Kto 
sa usmieva, je obvykle investor – tzv. de-
veloper, veď „vyryžoval“ z územia, čo sa 
dalo. Síce na  úkor kvality života pôvod-
ných i nových obyvateľov, ale prečo by ho 
už toto malo trápiť, on tu predsa nežije. 

Ulica Na pasekách v lokalite Východné 
na okraji Rače v tomto nie je výnimkou, aj 
tu sme si už užili svoje a ďalším „ryžiam“ 
sa nám zatiaľ darí brániť.  Prečo nám tu 
nové bytovky tak vadia, keď sme „v poli“?

Kanalizácia: Dlhé desaťročia bijú kvô li 
kanalizácii obyvatelia tejto ulice na  po-
plach. Od  roku 1992, kedy celá ulica 
prešla z  vlastníctva štátneho podniku 
do vlastníctva mesta, kanalizácia nepatrí 
nikomu, zabudlo sa na  ňu. Nikto ju ne-
opravuje, nikto ju nekontroluje už 24 
rokov! Posledný „developerský skvost“ 
bol (údajne) s  požehnaním račianskeho 
stavebného úradu schválený so žumpa-
mi! (Slovko údajne uvádzam preto, že tú 
žumpu čistiť nikto nikdy nevidel, máme 

teda dôvod sa domnievať, že bytovky sú 
vlastne aj tak napojené na kanalizáciu). 

Parkovanie: V ulici nie je žiadne par-
kovisko, iba pár garáží. Rodiny nemajú 
žiadny priamy spoj do  mesta. Najbližšie 
parkovisko je vzdialené kilometer. 

Chodníky: Obyvatelia nemajú kam 
dať autá. Nie preto, že sú leniví, ale preto, 
že naozaj nemajú kam. Po čase to uznala 
aj samotná mestská časť a  pristúpila ku 
„konštruktívnemu“ riešeniu – umožnila 
parkovanie na  chodníku. Chodcom tým 
ostalo len pár centimetrov. S  nákupnou 
taškou, dieťaťom za  ruku, nebodaj s  pa-
ličkou, kočíkom, či invalidným vozíkom 
má chodec smolu. Musí ísť na cestu.

Cesta: Napriek faktu, že v ulici je cca 
200 prevažne viacizbových bytov plus ro-
dinné domy, projektant kedysi usúdil, že 
jednosmerka je OK, navyše s legálne par-
kujúcimi zúfalcami. Pri sťahovaní alebo 
ak príde sanitka či hasiči, cesta je jedno-
ducho nepriechodná.

Životné prostredie: dávno a nie úplne 
pozitívne známy fakt našej ulice je hluk, 
rozliehajúci sa z koľajiska stanice Východ-
né pri posunovaní. ŽSR sa napriek jasné-
mu porušovaniu limitov hluku bránia de-
saťročia urobiť opatrenia, ktoré by reálne 
hluk znížili a štátnym úradníkom sa zatiaľ 
darilo sťažnosti zametať pod koberec. 

NIČ z  týchto faktov nebránilo račian-
skemu stavebnému úradu, aby pred pár 
rokmi povolil  postavenie ďalších dvoch 
bytoviek s takmer 50 bytmi. Na papieri so 
žumpami, je však možné, že aj týchto 50 
bytov ide do  rozpadajúcej sa kanalizácie,  
v úzkej ulici prúdi denne ďalších 50 áut ... 
Stavebný úrad je v  klídku, papiere sedia. 
Investor je v klídku, má zarobené. Akurát 
obyvatelia v klídku nie sú... ale to nestačilo.

V  roku 2013 MČ Rača rozhodla, že 
práve táto dlhodobo skúšaná ulica je op-

timálna na ďalšiu bytovku – s nájomnými 
bytmi – a  to samozrejme bez doriešenia 
ktoréhokoľvek z  predchádzajúcich prob-
lémov. Obyvatelia, vtedy aj s  podporou 
poslanca C. Sekerku, sa vzbúrili, spísali 
petíciu proti výstavbe nájomného domu 
a podarilo sa im výstavbu na čas prekaziť. 
Na čas. Zjavne skutočnosť, že development 
je o inom ako o „ryži“ a reklame, nepocho-
pili ani predstavitelia našej samosprávy, 
lebo v roku 2015 bola tá istá nájomná by-
tovka na pretrase miestneho zastupiteľstva 
opäť. Asi tiež mala byť so žumpou – ako 
bonus k rozvoju v 21. storočí! 

Obyvatelia Pasek si teda opäť na chvíľ-
ku vydýchli. Problémy, ktoré sú popísané 
vyššie, však pretrvávajú naďalej, zatiaľ ani 
jeden z  nich sa nepodarilo vyriešiť, na-
priek snahe a stovkám zadarmo odpraco-
vaných hodín viacerých aktivistov z tejto 
ulice a konečne so začínajúcou podporou 
zopár úradníkov. 

Najnovšie je tu ďalšia perlička: na stole 
sa ocitol projekt – tzv. Investičný zámer 
občianskej vybavenosti Na pasekách, kto-
rý by investor rád postavil na konci ulice. 
Na  tom konci, kde končí tá kanalizácia 
nikoho, kde medzi bytovkou a hlučnými 
vlakmi je len pole, kde sa už dnes nevie 
vytočiť väčšie auto.

O čo presne ide a prečo to tu nechceme: 
■ Územný plán určuje, že tu má byť ob-

čianska vybavenosť. S podielom býva-
nia max. 30%.  

 „Riešenie“ investora: 2 podlažia budú 
byty (zo 6-tich je to presne 30%). Ďal-
šie 3 podlažia bytov sa teda musia volať 
apartmány – to sú tie byty, pri ktorých 
netreba dodržať také kritériá hygieny, 
parkovacích státí atď. ako pre byt, na-
vyše obyvatelia týchto bytov si v nich 
nemôžu prihlásiť trvalý pobyt, takže tu 
budú, ale vlastne akoby neboli – teda 
nikto kvôli nim nepridá ďalší spoj 
MHD, nikto nerozšíri kvôli nim otvá-
račky na pošte ani nerozšíri cestu. 

■ Bytovka má zaberať plochu vyše 
1000 m2 (pre porovnanie – je to asi 
dvojnásobok zastavanej plochy v  sú-
časnosti stojaceho paneláku), spolu tam 
má byť 75 bytov (z toho len 25 oficiálne, 
zvyšných 50 budú apartmány). Na taký 
počet bytov kľudne rátajte tak 120 áut. 
K toľkým bytom by rád investor posta-
vil 75 parkovacích státí. No hádajte, kde 
budú parkovať tie ostatné autá?!

■ Naši noví susedia sa musia každé ráno 
dostať do  práce aj poobede z  práce. 
Všetci, aj tí, ktorí sú tu vlastne turisti 
(tí v tých apartmánoch). Predstavte si 
na tej úzkej cestičke, kde musí chodec 
zastať a  zaliezť medzi parkujúce autá 
na  chodníku, aby mohla prejsť vedľa 
neho fabia, každé ráno a  každý večer 
ďalších 120 áut. Neviete si to predsta-
viť? Ani ja, ale investor asi áno. 

Development ÁNO, „ryža“ NIE!

http://obcan.racan.sk/2016/10/development-ano-ryza-nie.html
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■ Nehovoriac o tom, že môžeme očakávať 
ďalšiu bytovku „akože“ so žumpami?

 MČ Rača zatiaľ vyjadrila pre tento in-
vestičný zámer nesúhlas: 
– „z dôvodu koncepcie priestorového 

usporiadania, ktoré je potrebné na-
vrhnúť z hľadiska celkového využí-
vania územia“, 

– „z  kapacitných dôvodov ani s  na-
vrhovaným s  dopravným napoje-
ním investičného zámeru na  ulicu 
Na pasekách“

– s  riešením občianskej vybavenosti 
formou apartmánov, ktoré považuje 
za neakceptovateľné

Je pekné, že MČ vyjadrila nesúhlas (tým 
skôr, že tu sama navrhovala za súčasného 
stavu nájomnú bytovku ešte pred rokom). 
No my, obyvatelia od investora očakávame 
minimálne čiastočné vyriešenie:
■ novej komunikácie (možnosť napoje-

nia na  súčasnú nie je akceptovateľná, 
rovnako nie je možné využívať výjazd 
na Východnú z našej ulice), 

■ hluku (Protihluková stena v  zámere 
nebola ani pre nových ani pre pôvod-
ných. Nič. S hlukom sa nepočítalo), 

■ parkovania (75 miest pre 75 bytov + 
apartmánov je výsmech dnešnej doby 
a nie development), 

■ výstavbu až potom, čo bude pre desiatky 
bytov ním vybudovaná nová kanalizácia 
alebo tá stará po kompletnej rekonštruk-
cii a dostatočne nadimenzovaná,

■ výstavbu skutočných bytov a/alebo 
skutočnej občianskej vybavenosti, aby 
naši noví susedia boli riadni obyvatelia 
a nie „turisti“ bez pobytu a bez plate-
nia daní. 

Skrátené. Celý článok nájdete na http:// 
obcan.racan.sk/2016/10/development-ano-ryza-
-nie.html

Viera Štrbáková
OZ Priatelia Rače

Vážený pán primátor Ivo Nesrovnal,
vážené pani poslankyne a vážení páni 

poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) 
v Bratislave

V  septembri magistrát predložil po-
slancom MsZ žiadosť spoločnosti IN
TERCOM Development s.r.o., v  ktorej 
Ivan Kmotrík žiada zámenu svojich po
zemkov za  pozemky mesta na  Radnič
nom námestí Rača (RNR). Ako dôvod 
žiadosti uvádza zámer vybudovať park 
a do zámeny ponúka väčšiu rozlohu po-
zemkov než žiada.

Na prvý pohľad sa zdá byť všetko v po-
riadku. Lenže nie je.

Obyvatelia 252 bytov na  Závadskej 
proti zámene, ktorá im berie kus zelene 
medzi ich bytovkami a  RNR, v  decem-
bri 2015 zorganizovali petíciu. V januári 
2016 spolu s  poslancami MZ a  členmi 
OZ Priatelia Rače zvolali Verejné zhro-
maždenie občanov (VZO). Na VZO bola 
vytvorená občianska komisia a poverená 
posúdením opodstatnenosti a  výhod-
nosti zámeny. Napriek ostrým protes-
tom obyvateľov Závadskej, časť zeleného 
pásu je stále súčasťou zámeny. Reálne 
tak hrozí, že pás zelene pod ich oknami 
nezostane pásom zelene. Schválením zá-
meny príde k porušeniu Uznesenia prija-
tého Verejným zhromaždením občanov 
z 15. 1. 2016.

Komisia dospela k záveru, že zámena 
pozemkov podľa návrhu developera je 
pre mesto finančne aj vecne nevýhodná. 
Okrem toho zistila, že hlavným dôvodom 
žiadosti o  zámenu je snaha developera 
„zamiesť pod koberec“ opakované po-
chybenia pri výstavbe RNR, keď v rozpo-
re so zákonom neoprávnene a za nečin-
ného prizerania starostu Pilinského, ktorý 
za majetok mesta zodpovedal ako správ-

ca, budoval časti svojich stavieb na  pre-
najatých pozemkoch mesta.

Namiesto priznania svojich pochybe-
ní a snahy o ich nápravu developer zvolil 
hru na  „dobráka“ a  zároveň „chytráka“. 
Na RNR chce vybudovať park a zároveň 
mestu predať pozemky pod účelovými 
komunikáciami za takmer 400 000 €. Iní 
investori takéto pozemky odovzdávajú 
mestu bezodplatne	/	za symbolické	1	€.

Developer ďalej navrhuje pre mesto 
nevýhodný model vybudovania parku. 
Mesto má poskytnúť pozemky v hodnote 
vyše 700.000 €, kým developer vybuduje 
park len za 100.000	€. Sme presvedčení, 
že developer park dlhuje hlavne obyva-
teľom RNR. Dva roky im predával „byty 
pri novom parku“ a  keď park nevybu-
duje, drzo podvedie majiteľov 345	bytov	
na RNR.

Do  návrhu zámeny developer vložil 
aj ďalšie pre mesto nevýhodné a pre seba 

výhodné podmienky. Okrem iného bez-
dôvodne požaduje do  zámeny pozemky, 
ktoré vôbec nesúvisia ani s vybudovaním 
parku, ani s  vysporiadaním pozemkov 
pod stavbami, a  tým poškodzuje mesto. 
V prípade záujmu, podrobný súhrn fak-
tov a  argumentov občianska komisia 
predloží za rokovacím stolom.

Jediným svetlým bodom predlože
ného návrhu zámeny je nádej na vybu
dovanie parku. V  Bratislave, kde zelene 
ubúda, akýkoľvek park všetci vítame 
a chceme. Lenže nie za akýchkoľvek pod-
mienok nadiktovaných developerom.

Vážený pán primátor,
vážené pani poslankyne a vážení páni 

poslanci
Ako obyvatelia mesta očakávame, 

že nedovolíte, aby sa o  zámene a  parku 

Pokračovanie článku na strane 16

Primátor Nesrovnal a mestskí poslanci, zastavte nátlak 
developerov na hlavné mesto!
Otvorený list primátorovi Ivo Nesrovnalovi a poslancom Mestského zastupiteľstva v Bratislave

Vlastníctvo pozemkov – skutočný stav.

http:// obcan.racan.sk/2016/10/development-ano-ryza-nie.html
http:// obcan.racan.sk/2016/10/development-ano-ryza-nie.html
http:// obcan.racan.sk/2016/10/development-ano-ryza-nie.html
http://www.racan.sk/search/label/%C5%A0trb%C3%A1kov%C3%A1%20V.
http://obcan.racan.sk/2016/10/Primator-Nesrovnal-a-mestski-poslanci-zastavte-natlak-developerov-na-hlavne-mesto.html
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rozhodovalo v  ovzduší nátlaku. Pod-
mienkou ďalších rokovaní MUSÍ BYŤ, že 
developer upustí od  nátlaku osempod-
lažnou budovou a  dá verejný prísľub, že 
nevyužije svoje oprávnenie začať stavbu, 
kým nebudú odmietnuté aj alternatívne 
návrhy zámeny. Predpokladá to aj čl. 9 
Zámennej zmluvy: „Zmluvné strany vy-
hlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne 
a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhod-
ných podmienok...“

Vzhľadom na  vyššie uvedené skutoč-
nosti signatári otvoreného listu žiadajú 
primátora Ivo Nesrovnala a  poslankyne 
a  poslancov MsZ, aby návrh na  zámenu 
v  podobe predloženej developerom za-
mietli. Vyjednávať o zámene pod nátla
kom je neprípustné! Vráťte rokovania 
o zámene pozemkov a vybudovaní parku 

do mestskej časti. Dáte tým príležitosť ko-
rektnej zámene pozemkov.

Obyvatelia hlavného mesta od  Vás, 
svojich volených zástupcov, právom oča-
kávajú, že odmietnete VŠETKY žiadosti 
vedúce k  zhoršovaniu kvality bývania, 
k nehospodárnosti a následne k zvyšova-
niu daní a  poplatkov. Očakávajú, že za-
stavíte nevýhodné zámeny pozemkov, pri 
ktorých si investori diktujú podmienky. 
Slovami poslanca Jána Hrčku, nevýhodné 
zámeny pozemkov sú cesta do pekla a je 
nutné s nimi rázne skoncovať.

V prílohe Vám dávame do pozornosti 
alternatívny, vyvážený a pre mesto aj pre 
developera výhodný návrh zámeny. Od-
porúčame ho ako základ pre ďalšie roko-
vania.

Alexander Marčan, člen občianskej ko-
misie a obyvateľ ulice Závadská

Peter Mazúr, člen občianskej komisie 
a obyvateľ ulice Závadská
Martin Rybák, člen občianskej komisie 
a obyvateľ ulice Závadská
Pavel Sibyla, člen občianskej komisie, vý-
konný riaditeľ nadácie Zastavme korupciu
Vieroslava Štrbáková, členka občianskej 
komisie, OZ Priatelia Rače
Milada Dobrotková, poslankyňa MZ 
MČ Bratislava – Rača
Magda Sulanová, OZ Račianske občian-
ske centrum
Michal Krištofič, OZ račan.sk
Miro Ščibrany, OZ račan.sk
Vladimír Dulla, poslanec MiZ MČ Brati-
slava – Karlova Ves, odborník na staveb-
né právo

Zdroj: http://obcan.racan.sk/2016/10/Primator-
-Nesrovnal-a-mestski-poslanci-zastavte-natlak-
-developerov-na-hlavne-mesto.html

Rača je ešte stále krásna a vďaka vinárom a občanom blokujúcim výstavbu si udržuje svoj jedinečný 
charakter.	Zachránime	ju?	Ak	máte	záujem	pomôcť,	napíšte	na	priateliarace@gmail.com	alebo	prispejte	
na	transparentný	účet	SK54	8330	0000	0026	0087	9812,	FIOZSKBA.
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