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      Mestská časť Nové Mesto sa momentálne sústreďuje na prízemie budovy Prvej konskej
železnice pri Trnavskom mýte. Pre druhú etapu, v rámci ktorej sa budú robiť okná, podlahy a
ďalšie práce v interiéri, treba ešte vypracovať realizačný projekt      Rohová budova Prvej
konskej železnice pri Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste prechádza
rekonštrukciou.   
Mestská časť sa momentálne v rámci prvej etapy opráv sústreďuje na prízemie budovy,
ťažiskom sú sanačné práce zavlhnutých murív. Pre agentúru SITA to uviedla tlačová tajomníčka
novomestského starostu Alžbeta Klesnilová.    &quot;Múry na prízemí sa už vysušujú tzv.
elektroosmozou. Výsledky merania ukazujú, že úspešne,&quot; povedala Klesnilová. Vnútorné
steny sa podrezávajú a do vzniknutých vodorovných spár sa osádza hydroizolácia.    Práce
podľa Klesnilovej pokračujú aj sanačnými omietkami, ktoré nahradia pôvodné omietky. Počas
nedávneho kontrolného dňa sa tiež vyberali farby na fasádu budovy. Tá má byť dvojfarebná ako
doteraz, vyjadriť sa k farbám však musia aj pamiatkari. &quot;Pre druhú etapu, v rámci ktorej sa
budú robiť okná, podlahy a ďalšie práce v interiéri, treba ešte vypracovať realizačný
projekt,&quot; doplnila Klesnilová.    Budovu konskej železnice kúpila spoločnosť Woodimex,
s.r.o., v roku 2005. Zvíťazila vo verejnom ponukovom konaní. Za objekt vtedy ponúkla najviac -
konkrétne 687 114 € . Mestská časť ponúkla 398 327 €. Novomestský starosta Richard Frimmel
požiadal listom koncom januára minulého roka spoločnosť o predaj budovy aj s pozemkom.   
Vo februári konateľ spoločnosti informoval, že spoločnosť súhlasí s predajom. V prvom rade
však ponúkol budovu štátu na základe zákona o ochrane pamiatkového fondu. Ministerstvo
kultúry o budovu záujem neprejavilo. Samospráva spolu s pozemkom odkúpila budovu vlani od
súkromného vlastníka za 1 150 000 eur. Budova je symbolom mestskej časti a nachádza sa aj
v jej erbe.    

V zrekonštruovanej budove z 19. storočia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, plánuje
mestská časť vybudovať napríklad sobášnu sieň, galériu či čitáreň. Budova by sa mohla
využívať aj na reprezentačné účely či na rokovania, do úvahy prichádza aj sídlo oddelenia
verejného poriadku miestneho úradu. Pri budove vzniklo aj parkovisko pre 50 áut.    Mestská
časť na jeho vybudovanie dala takmer 163-tisíc eur. Vlastníkom pozemku sú Železnice SR.
Parkovisko však nie je verejné. Jeho prevádzka je spojená predovšetkým s činnosťou v
historickej budove konskej železnice.       
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