
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Názov petície: Petícia vo veci parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Petržalka Dvory 4, 
Jungmannova ulica a Vlastenecké námestie.

Predmet petície: Žiadosť obyvateľov Jungmannovej ulice a Vlasteneckého námestia, aby 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pod ktorého gesciou je celomestská 
parkovacia politika PAAS Dvory 4, bezodkladne napravil nim zavedenú situáciu v súvislosti 
s parkovaním na uvedených uliciach.

Počet osôb: 100 občanov.

Oznámenie výsledkn vybavenia petície:

1. Zrnšenie voľného parkovania pre nerezidentov pod terason Jnngmannova nlica 
č. 2 -  20 a Vlastenecké nám. nvedený priestor je taktiež začlenený do PAAS, nevidíme dôvod, 
prečo by sa tam malo parkovať bez úhrady, čo považnjeme za diskriminácin voči platiacim 
rezidentom.

Parkovanie pod terasou na Jungmannovej ulici nie je povolené celoplošne pre všetkých, teda aj 
pre držiteľov rezidentskej parkovacej karty, a to z dôvodu, že spevnená plocha pod terasami, tzv. 
zásobovacia chodba, bola odovzdaná Hospodárskou zmluvou do vlastníctva Bytového družstva 
Petržalka v roku 1990, rovnako ako aj samotná terasa, ktorá je v havarijnom stave. Komunikácia 
za domom Jungmannova je vo vlastníctve hlavného mesta. V zóne regulovaného parkovania je 
dovolené parkovať výhradne len na vyznačených boxoch/pásoch. V tomto prípade sa jedná 
o chodník, na ktorom parkovanie nie je povolené. Zásobovacia chodba (jej spevnená plocha, nie 
pozemok) je v správe Bytového družstva Petržalka. Avšak aj na ploche je potrebné sa riadiť 
určeným dopravným značením, ktoré určuje zónu regulovaného parkovania a možnosť parkovať 
len na vyznačených parkovacích miestach. Inak povedané, každý, kto zaparkuje vozidlo 
pod terasou porušuje aktuálne určené dopravné značenie.

Parkovanie pre návštevníkov, t. j. nerezidentov: odporúčame parkovať na vyznačených 
parkovacích miestach a uhradiť si krátkodobé hodinové parkovné (viac inťormácii na webovej 
stránke https://paas.sk/mapa-zon/). K dispozícii sú aj záchytné P+R parkoviská a parkoviská 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka (Macharova, Cernyševského, Jasovská), ktoré slúžia 
pre návštevníkov v pracovné dni v čase od 05.00 -  24.00 hod. zadarmo, víkendy zadarmo 
(pracovné dni, od 00.00 -  05.00 hod. len pre držiteľov rezidentskej karty).

2. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest ua Jungmannovej ulici č. 2 -  20, žiadame 
vyznačiť parkovacie miesta, ktoré tam z nejasných dôvodov nie sú vyznačené. Sú to miesta, 
ktoré sú nevyužité na parkovanie a slúžia ako zárobková činnosť na pokutovanie 
pre Magistrát hl. mesta SR, takýchto miest je tam minimálne 7.

Dôvod nevyznačenia parkovacích miest je uvedený v odpovedi k bodu č. 1. petície a je 
podmienený aj technickými normami a zákonmi. V telese cesty je potrebné zachovať širkové 
pomery, aj preto bolo pristúpené k zjednosmemeniu, aby bolo zachovaných čo najviac legálnych 
parkovacích miest spĺňajúcich normy.



3. Žiadame prehodnotiť čas parkovania pre nerezidentov a posnnúť tento čas zo 17.00 hod. 
minimálne na 18.00 hod., a to z dôvodn nedostatkn parkovacich miest pre platiacich 
rezidentov.

V súčasnosti je  čas regulácie v regulovanej zóne v pracovné dni v čase od 00.00 hod. do 18.00 
hod. Hlavné mesto eviduje všetky konštruktivne podnety k zmene/úprave času regulácie v zóne 
regulovaného parkovania PAAS, ktoré vyhodnocuje v spolupráci s mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka. V priebehu roka by malo dôjsť k úprave regulácie času parkovania. Vieme 
potvrdiť, že bude pokrývať aj večerné časy.

4. Žiadame nevyhnutne vyriešiť premávku motorových vozidiel na ulici Jnngmannova 
a Vlastnecké námestie. Toho času sú tieto dve ulice prepojené jednou cestou pre motorové 
vozidlá nasledovným spôsobom: Jnngmannova č. 2-8 dvojsmerná premávka, Jnngmannova 
10-20 jednosmerná. Vlastenecká nám. č. 7-10 dvojsmerná premávka. Tento nezmyselný 
systém sťažuje premávku obyvateľom dotknutých nlic.

Podnet bol zaradený do návrhov plánovanej údržby a revízie zóny regulovaného parkovania 
PAAS. Následne bude prehodnotený dopravnými projektantami v spolupráci s mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka, nakoľko je Jungmannova ulica cestou III. triedy, t. j. spadá pod správu 
mestskej časti.

5. Prečo sa Magistrát nezaoberal nž pri projektovani dostavby pokračujúcej električkovej 
trate zmenou dočasnej Jantárovej cesty, kde mohlo odkrytim a posunom tejto cesty 
vzniknúť dostatočné množstvo parkovacich miest od Jungmannovej nl. 12-20, ktoré sú 
momentálne zasypané a vedie nimi uvedená cesta.

Hlavné mesto si uvedomuje skutočnosť, že posunutím Jantárovej cesty vznikne plocha, 
na ktorej by mohlo dôjsť v danom územi k zvýšeniu kapacity parkovacich miest. V projekte 
Petržalskej električkovej trate sa však riešili len nutné zásahy do územia, ktoré boli nevyhnutné 
preto, aby električka mohla daným koridorom prechádzať a aby sa splnili podmienky, ktoré 
vyplývali z noriem, technických predpisov, dopravno-kapacitného posúdenia a pod. Tomuto účelu 
sa prispôsobila aj križovatka Jantárová cesta-Rusovská cesta, ktorá vďaka posunu križovatky 
vytvorí dostatočný priestor na to, aby v tomto územi bolo možné zvýšiť kapacitu parkovacich 
miest. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pripravuje projekt rozširenia 
Jantárovej cesty (medzi Bosákovou ulicou a Rusovskou cestou), kde sa okrem rozširenia 
komunikácie navýši aj počet parkovacich miest. Realizácia projektu je však závislá a bude 
ovplyvnená rozpočtom hlavného mesta. Zároveň uvádzame, že projekt rozširenia Jantárovej cesty 
sa nemohol zahrnúť do projektu Petržalskej električky z dôvodu financovania stavby z EU 
zdrojov.

6. Vjazd na Vlastenecké nám. z Jantárovej cesty je nemožný, pritom z nám. Hraničiarov 
a Rnsovskej cesty sa odbočiť nedá. Vzhľadom k tomu, že je zo strany obyvateľov snaha 
dodržiavať dopravné predpisy a bezpečnosť cestnej premávky je dodržiavanie bezpečnosti 
cestnej premávky pri súčasnej situácii nemožný. Sústavne tam dochádza k dopravným 
koliziám. Je potrebné túto dopravnú situáciu neodkladne riešiť.



Predpokladáme, že bol myslený vjazd z Námestia hraničiarov, keďže z Jantárovej cesty aj 
z Rusovskej cesty je vjazd dnes možný. Návrh hlavné mesto zaradilo do podnetov. Následne bude 
prehodnotený oddelením dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a bude preverená možnosť dopravného napojenia v prípade realizácie 
stavebných úprav Jantárovej cesty.


