SPOLOČNÉ PROGRAMOVÉ
VYHLÁSENIE

STAROSTU A
POSLANCOV
mestskej časti Bratislava-Rača

Na roky
2019-2022

NAŠE PROSTREDIE

-

Komplexná revitalizácia parku J. M. Hurbana na
Detvianskej ulici

-

V spolupráci s MČ Nové mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi BA a Urbárom Rača
zrevitalizovať lesopark

-

Revitalizácia Račianskeho potoka a vytvorenie
oddychovej zóny pre obyvateľov Krasňan
a Východného

-

Zachytávanie dažďových vôd a ochrana
Račianskej ulice pred vytápaním

NAŠA DOPRAVA
-

Zavedenie rezidenčného parkovania

-

Vybudovanie osobnej vlakovej stanice na
Východnom a jej zapracovanie do BID

-

Vybudovanie protihlukových bariér pri
električkovej trati všade tam, kde je to možné a
účelné

-

Vysporiadanie pozemkov pod cestami a
chodníkmi v správe MČ Rača

-

Podpora realizácie predĺženia Bojnickej a
prekládky Púchovskej cesty - predĺženie Na Pántoch

-

Vybudovanie chodníka a cyklochodníka pred
Vozovňou Krasňany a v úseku od Černockého po
Hečkovú popri električkovej trati, vrátane
umiestnenia smetných košov a údržby.

-

Prenájom pozemkov ŽSR na Východnom pod
účelovými komunikáciami, následná
revitalizácia a vytvorenie námestia na Dopravnej.

-

NAŠA KOMUNITA
-

Podpora komunitných centier Stará jedáleň,
lokálne záhrady ako Krasňanský zelovoc,
susedské burzy, spoločné podujatia
s národnostnými komunitami v Rači.

-

Rozvoj opatrovateľskej služby a aktívna práca
terénnych pracovníkov so staršími,
znevýhodnenými a chorými ľuďmi

-

Oprava budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre
komunitu v spolupráci s hlavným mestom

NAŠE RODINY S DEŤMI

-

Vytvoriť nové miesta v predškolských zariadeniach,
vrátane jaslí

-

Vybudovanie bezbariérových škôl a škôlok

-

Zapojenie stredných škôl BSK do života Rače

-

Využívanie športovísk stredných škôl aj verejnosťou

-

Dokončenie rekonštrukcie celého športového areálu
na ZŠ Tbiliská

-

Vybudovanie nového detského ihriska na Víťaznej
ulici

-

Vybudovanie voľnočasového ihriska a rekonštrukcia
plochy pri ZŠ J. A. Komenského

-

Revitalizácia areálu Slalomky pre lesné športy
v Račianskom lesoparku

-

Vytvorenie areálu na Tbiliskej pre skejterov

-

Zrevitalizovanie okolia zdravotného strediska
v Krasňanoch

NÁŠ CHARAKTER

-

Rozšírenie bezzásahového územia nad Krasňanmi,
vybudovanie evolučného parku prístupného pre
obyvateľov a návštevníkov, rozšírenie plôch lúčnych
kvetín

-

Stanovenie jasnej čiary a územia vinohradov

-

Zastavenie projektov sídliskovej výstavby Račany
Rosso – Dolná Pekná – Ohňavy

-

Vybudovanie vyhliadkových plošín s lavičkami
a infotabuľami nad Račou a Krasňanmi

-

Rozvoj Račianskeho múzea s galériou a obnova
Koloničovej kúrie

-

Prestrešenie hľadiska a pódia na amfiteátri v Knižkovej
doline a rekonštrukcia cesty pred amfiteátrom

-

Vybudovanie novej urnovej steny

NAŠI OBČANIA
-

Vytvorenie interaktívnej mapy developerských
projektov

-

Vytvorenie poradného orgánu občanov pre
tvorbu rozpočtu a zavedenie participatného
rozpočtu, cez ktorý sami obyvatelia rozhodnú
o vyčlenení financií na komunitné projekty

