
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície: Petícia obyvateľov Hargašovej ulice za zrušenie parkovacích miest na 

Hargašovej ulici a spojke medzi Tatranskou a Hargašovou ulicou. 

 

Predmet petície: Predmetom petície je požiadavka na zrušenie parkovacích zón z dôvodu 

zníženia kvality života na komunikácii a vytvorenie zóny bez parkovania.  

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 40 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 

Parkovacie miesta pri škole na jednosmernej ulici Hargašova boli navrhnuté ako 

miesta na státie, ktoré sú počas rannej a poobednej hodiny vyhradené pre rodičov detí 

navštevujúcich materskú a základnú školu. Na druhej strane ulice je umiestnená zvislá 

dopravná značka „Zákaz zastavenia“. Tieto dopravné značky regulujúce statickú dopravu boli 

určené a osadené na podnet mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica (ďalej len „mestská 

časť“) respektíve predmetnej školy. Bezpečnosť a plynulosť premávky ovplyvňoval ranný 

dovoz a poobedný odvoz detí zo školských zariadení, nevhodné zastavovanie a státie na 

chodníkoch a obmedzovanie vjazdov do rodinných domov. Z pohľadu mesta považujeme 

požiadavku za opodstatnenú a naplnila cieľ, ktorým bolo vyriešenie nepriaznivej dopravnej 

situácie na predmetnej ulici.  

 

Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova nie je v správe hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava a dopravné značenie bolo určené taktiež na základe požiadavky mestskej 

časti ako správcu komunikácie. Predmetné riešenie však vzišlo z výstavby chodníka, ktorý bol 

vybudovaný ako bezpečný prechod pre školákov – viď priložený odkaz:  

https://zahorskabystrica.sk/spojnica-medzi-ulicami-hargasova-a-tatranska-bude-jednosmerka/ 

 

Na pozemnej komunikácii môže vykonať štátny odborný dozor len príslušný orgán 

štátneho odborného dozoru, ktorým je v tomto prípade mestská časť na základe čl. 74 písm. e) 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Štátny odborný dozor v zmysle 

cestného zákona pri výkone dozoru môže dávať príkazy, zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné 

opatrenia na odstránenia vád, resp. vydávať rozhodnutia, ktorými nariadi postarať sa 

o nápravu, príp. aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností. V tomto bode si Vám 

dovoľujeme odporučiť obrátiť sa na mestskú časť ako správcu komunikácie a ako subjekt, 

ktorý zmeny vykonal.  

 

https://zahorskabystrica.sk/spojnica-medzi-ulicami-hargasova-a-tatranska-bude-jednosmerka/

