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V prvej skupine sú akcie, ktoré mali pri-
niesť bezpečnosť dopravy a chodcov. 
Po dlhom čase sa podarilo zrealizovať 
vodorovné bezpečnostné prvky, naprí-
klad priechody a zákazy státia, najmä na 
miestach, ktoré sú rizikové. 

Vymenené bolo staršie vertikálne, už 
nečitateľné, značenie. Veľa požiadaviek 
smerovalo, najmä od starších obyvateľov, 
na tému lavičiek. Podarilo sa osadiť nové 
a vymeniť poškodené prakticky v celej 
mestskej časti.

Čo sa týka rekonštrukcií, aj tento rok 
v Košútoch pokračovala obnova parko-
vacích miest. Kompletne boli zrenovovné 
parkoviská na uliciach Rázusova, Košút-
ska, čiastočne na uliciach C. Majerníka, 
takisto Hurbanovej a Kernovej. 

Pokračovalo sa aj v obnove chodníkov, 
napríklad na Hurbanovej ulici, čo je z po-
hľadu poslancov naďalej priorita. V re-
konštrukcii chodníkov bude VMČ pokra-
čovať aj v tomto roku. 

Nezabudne sa ani na najmladších Ko-
šútčanov, začalo sa s renováciou det-
ských ihrísk.

V oblasti spoločných aktivít je nutné 
vyzdvihnúť najmä starostlivosť o oko-
lie panelákov. Na sídlisku je kompletne 
upravená viac ako polovica plôch a Košú-
ty začínajú tak trochu pripomínať arbo-
rétum. Treba sa prejsť po sídlisku a obdi-
vovať tvorivosť a originalitu kvetinových 
záhonov. Ľudia sa začali starať aj o oko-
lie panelákov a platí to aj o oddychovej 
zóne – Atilák – Jazierko, ktorú sa snažíme 
VMČ spolu so združením Algade-Art udr-
žiavať a skrášľovať.

Pri bilancii aktivít z vlaňajšieho roka 
treba spomenúť osadenie už druhého 
hniezda polozapustených veľkokapacit-
ných kontajnerov. Po Hodžovej ulici sa 
podarilo dokončiť projekt aj na Galando-
vej ulici.

A rok 2022? Hádam sa konečne poda-
rí vybudovať nové inkluzívne ihrisko vo 
vnútrobloku Košút 2, univerzálne športo-
vé ihrisko v Košútoch 1 a venčovisko pre 
psov s agility prvkami, ale najmä pohnúť 
sa s najväčšou investíciu v parkovaní – 
parkovacím domom.

Viera Legerská

budú v Záturčí postupne dopĺňať hracie 
prvky na ihriskách pre deti a mobiliár oko-

lo bytových domov. Tento rok si zadali do 
plánu aj nasvietenie priechodov pre chod-

cov, aby tak zlepšili bezpečnosť chodcov 
pri prechádzaní cez frekventované cesty.

Vo výbore mestskej časti majú snahu 
o rozširovanie parkovacích miest, ale nie 
na úkor zelene, ktorú na sídlisku majú. 
Taktiež plánujú rozšíriť stojiská pre polo-
podzemné kontajnery.

Úloh v Záturčí je ešte oveľa viac, ale 
všetko bude závisieť od vývoja pandemic-
kej a finančnej situácie v meste.

 Jana Cikhartová

Do aktív v Záturčí sa brigáda-
mi zapájajú aj občania, tradič-
ne pomáhajú aj dobrovoľní 
hasiči.
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KOŠÚTY

V Košútoch chcú pohnúť 
s najväčšou investíciou, 
parkovacím domom

Polozapustené kontajnery 
prispejú k čistote Košút.
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Aktivity v mestskej časti Košúty za rok 2021 treba rozdeliť na tie, 
ktoré si vyžiadali obyvatelia, ďalej na nevyhnutné a potrebné re-
konštrukcie a na vlastné aktivity poslancov s obyvateľmi.

Stredobom záujmu poslancov 
VMČ je dlhodobo aj jazierko 

pri Atiláku.
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