MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
PÍSOMNÁ INTERPELÁCIA POSLANCA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
POSLANEC :

Boris VEREŠ

INTERPELOVANÝ :

starosta mestskej časti Mgr. Zoltán PÉK

PREDMET INTERPELÁCIE :

Studne Bieloruská, Lotyšská a Estónska ulica.

TEXT INTERPELÁCIE:
Priznám sa nápad s oázami na uvedených uliciach som prijal s
nadšením a stále mám z tohto projetku úprimnú radosť. Som vďačný kolegovi Paľovi Kubišovi za
tento nápad, ktorý podľa jeho slov už dlho nosil v hlave a taktiež úradu za realizáciu. Predpokladal
som, že projekt, resp.jeho parametre sú jasné a mňa osobne potešilo najmä to, že sa myslelo aj na
horúce letné dni, kedy je na sídlisku na nevydržanie a v projekte bolo aj vykopanie studní. Priznám sa,
že som zostal v šoku, keď som zistil, že sa niekto rozhodol tieto studne nezrealizovať. Toto považujem
za nehoráznosť a rád by som si nechal vysvetliť tento mimoriadne nerozumný krok, ktorí ide priamo
proti obyvateľom Medzi jarkov.

ODPOVEĎ :

Ing. Mariana PÁLENÍKOVÁ

TEXT ODPOVEDE :
V pôvodnom projekte revitalizácie priestoru Medzi jarky
pod názvom Oázy bolo počítané aj s realizáciou studní, ktoré mali byť zdrojom vody pre vodný prvok
v jednotlivých oázach ako aj slúžiť pre zavlažovanie Oáz – nie priľahlých zelených plôch. Tento
projekt z 04/2020 bol však finančne náročný ( každá zo 4 Oáz takmer 200 000€ ). Následne sa
pristúpilo k prepracovaniu projektu, keďže na realizáciu všetkých 4 priestorov bolo uvoľnených
z rezervného fondu 200 000€. Aj pri spracovaní upraveného projektu sa zvažovalo budovanie studní.
Vzhľadom na problémy s technickým riešením ich realizácie, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že
sa vo výslednom projekte uvažovalo s výsadbou rastlín nenáročných na vodu sa od budovania studní
upustilo. Polievanie novo vybudovaných zón sa zabezpečuje pracovníkmi oddelenia životného
prostredia OaCH polievacím autom podľa potreby v závislosti od poveternostných podmienok.
Nerealizovanie studní, ako aj všetkých vecí súvisiacich s projektom bol komunikovaný s iniciátormi
tohto projektu z radov poslancov. Celý projekt bol budovaný pre obyvateľov Medzi jarkov a veríme,
že realizáciou projektu nejdeme priamo proti nim, ale naopak, pre nich sme skrášlili okolie, v ktorom
žijú.

______________________________
Mgr. Zoltán PÉK, v.r.
starosta mestskej časti

