
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Názov petície: Petícia za zastavenie mestských projektov Parčik Žilinská a Parčik na Radlinského 
v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene.

Predmet petície: Žiadosť o zastavenie procesu realizácie projektových zámerov Parčik Žilinská 
a Parčik na Radlinského v navrhovanej podobe. Odôvodnenie peticie je nasledovné:
1. likvidácia zelene s negatívnym klimatickým dopadom,
2. porušenie vlastných mestských záväzných nariadení,
3. vynechávanie obyvateľov z participativneho plánovania,
4. nehospodárnosť projektov.

Počet osôb: 1 285 občanov.

Oznámenie výsledkn vybavenia peticie:

Všetky projekty z programu Živé miesta, aj projekty na Radlinského a Žilinskej ulici, prinášajú 
skvalitnenie verejných priestorov, do ktorých sa roky neinvestovalo. Projekty tvorili skúseni 
krajinní architekti a projektanti. Robili si prieskum potrieb prostredia, projekty reagujú 
kvalitnejšími povrchmi a riešeniami na klimatickú situáciu, dopĺňajú ťunkčnú zeleň, pribúda zeleň 
odolnejšia v dnešných podmienkach a celkovo zlepšujú podmienky a bezpečnosť pre ľudi 
využívajúcich tieto miesta.

K projektom sú vypracované a zverejnené arboristické posudky od externej spoločnosti, k obom 
návrhom bolo vydané kladné stanovisko Krajského pamiatkového úradu a v rámci výrubových 
konani súhlasy oddelenia životného prostredia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a samozrejme boli konzultované so správcami sieti, spĺňajú všetky potrebné technické normy 
aj všeobecne záväzné nariadia, rovnako ako aj princípy a štandardy zelene vydané hlavným 
mestom. Hlavné mesto je zodpovedné za bezpečnosť ľudi v prípade nebezpečných stromov 
s možnosťou pádu prehnitých konárov a kmeňov.

1. Likvidácia zelene s negatívnym klimatickým dopadom

V oboch lokalitách bude po realizácii projektov viac zelene. Neredukujú sa zelené plochy, meni 
sa len plocha trávnika na miestach, kde je  dnes vyšliapaný, no pribúda oveľa viac 
inej ťunkčnej zelene v priestore, tak aby bola udržateľná a zlepšovala mikroklímu. Je potrebné 
uviesť, že trávnik v dnešných klimatických podmienkach je v týchto miestach neudržateľný -  
nielenže daná lokalita dnes nedisponuje zavlažovacím systémom, ale aj preto, že trávnik neplni 
ťunkcie z hľadiska klima-adaptačných a mitigačných opatrení. Preto je v územi dopĺňaný o iný typ 
pôdopokryvnej zelene, ktorá má schopnosť zadržiavať vodu, vytvára tieň a optimálnu mikroklímu 
a súčasne je hospodárnejšia z hľadiska dlhodobej údržby. Dôležitou inťormáciou je, že 
bezpečnostný výrub v oboch lokalitách nebol vykonaný kvôli projektu, práve naopak. Oba 
projekty reagovali na nahradenie dožívajúcej zelene. O tejto skutočnosti bol petičný výbor 
opakovane inťormovaný. Množstvo stromov a drevin sa pritom významne zvyšuje.

Bilancia drevin Radlinského:

8 ks vážne poškodených stromov bolo 16. 12. 2021 vyrezaných. Stav drevin bol alarmujúci, 
viaceré stromy mali dutiny v kmeňoch a hrozil ich pád v prípade vetra.

8 ks stromov bolo orezaných, ich stav vo väčšine prípadov nie je dlhodobo udržateľný.



Po realizácii pribudne v parku:

- 20 ks nových stromov o výške cca 7 m pri výsadbe,
- 22 ks nových krov, ktoré však vyzerajú ako stromy (tzv. viackmeň) s korunou vo výške 2,5 m,
- 4 433 ks trvaliek o výške 150-500 mm.
Kompletný projekt je zverejnený na https://mib.sk/proiekťparcik-na-radlinskeho/.

Bilancia drevin Žilinská:

Je povolený výrub jedného starého stromu (borovica čierna).

Po realizácii pribudne v parku:

- 4 ks nových stromov,
- 97 ks nových krov,
- 1 099 ks trvaliek,
- 864 m^ trávnika sa obnovi a doplni výsevom lúčnych zmesi.

Mlatový povrch je použitý len v tej časti, ktorá slúži dnes ako tranzitná. Na základe pripomienok 
bol pôvodný prepoj z pobytovej časti parčika smerom k fasádam domov v návrhu zrušený, 
rovnako aj zálivy s lavičkami pri fasádach boli v návrhu presunuté. Podarilo sa pre ne nájsť polohu 
na Radlinského ul. pri zástavke mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“).

Kompletný projekt je zverejnený na https://mib.sk/proiekťparcik-zilinska/.

2. Porušenie vlastných mestských záväzných nariadeni

Oba návrhy sú tvorené v súlade s princípmi tvorby verejnej zelene, údržby a ochrany v zmysle 
príslušného Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevin, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na 
územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a najmä sú vypracované podľa Manuálu 
verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste, ktorý bol vypracovaný so zámerom 
systematickej integrácie zelenej infraštruktúry. Táto integrácia je v rámci siete verejných 
priestorov kľúčovým krokom pre ich robustné plánovanie. Pri súčasnej miere neistoty okolo 
vplyvov klimy a environmentálnych záťaži na mestský organizmus je začleňovanie rôznych typov 
zelene s rozdielnymi benefitmi ideálnym riešením adresujúcim mnohé z výziev 21. storočia. 
Okrem bioklimatickej ťunkcie má totiž zeleň kapacitu aj pre podporu utlmovania dopravy, 
zvyšovanie bezpečnosti a hygieny verejného priestoru ako aj mentálny komfort obyvateľov mesta. 
Všetky tieto aspekty sú v oboch návrhoch zohľadnené.

3. Vynechávanie obyvateľov z participativneho plánovania

Projekt obnovy Radlinského parčika myšlienkovo nadväzuje na revitalizáciu električkovej trate 
Krížna. V tomto projekte bola v roku 2020 realizovaná pomerne rozmerná participácia, ktorej 
predmetom bolo zisťovať postoje a princípy revitalizácie aj blízkych verejných priestorov.



Do tvorby zadania pre oba projekty boli od začiatku zapojeni kľúčovi partneri v lokalitách, teda 
mestská časť, úrady vydávajúce posudky, rovnako inštitúcie a podniky v okoli.

Pre širokú verejnosť boli oba projekty zverejnené v štádiu štúdie na webovej stránke mib.sk, 
rovnako boli široko komunikované cez sociálne médiá MTR a hlavného mesta.

Potom, čo sa iniciátori peticie obrátili na MIB s otázkami a reakciou k projektom, prebehlo prvé 
stretnutie v užšom kruhu s iniciátorom peticie pánom Igorom Kocianom a tromi obyvateľkami 
lokality v júni 2021. Keďže prichádzali nové otázky ohľadom projektu, v októbri 2021 bolo 
zorganizované druhé verejné stretnutie, o ktorom boli obyvatelia lokality inťormovani 
prostrednictvom letákov na ich domoch. Po tomto stretnuti sa uskutočnilo ďalšie tretie stretnutie 
na mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za účasti iniciátorov peticie, starostky, úradnikov 
a poslancov. Prítomní boli zástupcovia MIB a Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z oddelenia tvorby mestskej zelene. Ostatné štvrté stretnutie prebehlo za účasti 
primátora hlavného mesta dňa 03. 12. 2021, na ktorom boli prediskutované všetky body peticie 
spolu s ďalšími námietkami a došlo k zhode na úpravách v projekte.

Na stretnuti boli prezentované úpravy projektu, ktoré boli podľa požiadaviek zapracované:

zrušenie zálivov na sedenie pri ťasádach objektov, ktoré boli na základe pripomienok miestnych 
obyvateľov akceptované a premiestnené k zastávke MHD, teda k cestnej komunikácii. Bol 
osvojený návrh, ktorý je prínosom pre frekventovaný priestor zastávky,

- zmena pôvodne okrúhleho sedenia pri vjazde do vnútrobloku za priamu lavičku, pre zlepšenie 
bezpečnosti.

zredukovanie mlatových povrchov, ktoré nahrádzajú prirodzene vychodené chodníky v dnešnej 
zelenej ploche na nevyhnutnú plochu, tak aby ostala zachovaná navrhovaná funkčnosť 
tranzitného pohybu územim.

podrobne bolo vysvetlené, čo všetko je súčasťou projektu, najmä rozsah úpravy jestvujúcich 
spevnených plôch, ktoré tvoria najväčšiu položku rozpočtu.

Po poslednom stretnuti, na ktorom boli aj za účasti primátora hlavného mesta ozrejmené všetky 
nejasnosti k projektom, sa petičný výbor opätovne obrátil na MIB, a to listom Súhrnná predstava 
zapojených obyvateľov a vlastníkov k revitalizácii/rekultivácii na uliciach Radlinského a Žilinská 
zo dňa 15. 12. 2021. Podrobnú odpoveď na list vypracoval MIB v spolupráci s Magistrátom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je znej zrejmé, že pripomienky, z ktorých 
petícia vychádzala, boli zapracované alebo sa s nimi v projektoch od začiatku počítalo. Odpoveď 
bola spolu s grafickými prílohami petičnému výboru zaslaná v januári 2022.



4. Nehospodárnosť projektov

Projekt Radlinského nie je len o samotnom parčíku. Projekt zahŕňa revitalizáciu celého územia, 
v rámci ktorého je potrebné vykonať prekládky inžinierskych sietí a opraviť staré prípojky IS 
objektov, čo umožni vysadiť stromy v tomto územi. Vďaka tomu na riešenej ploche o výmere 
2 608,4 m^ získame 20 nových vzrastlých stromov s výškou približne 7 metrov. Plocha ich korún 
sa postupne zvýši desaťnásobne oproti ploche korún terajších stromov na 3 086,6 m .̂ Vysadená 
bude aj ďalšia úplne nová zeleň: pribudne 22 viackmenných krov s korunou minimálne 2,5 metra 
od povrchu a 4 433 kusov nových menších trvalkových rastlín do 50 centimetrov. Zeleň (samotné 
trávniky) ostáva na 80 % plochy priestoru a je vymenená len na miestach dnes vyšliapaný ch 
cestičiek za mlatový povrch, ktorý má oveľa lepšie vlastnosti pre vodozádržné opatrenia.

Súčasťou je výmena všetkých asťaltových povrchov od Vazovovej ul. až pred kostol Blumentál 
za vodopriepustnú dlažbu, doplnenie osvetlenia, kamier, mobiliáru a najmä výsadby. Návrh počíta 
aj s úpravou a zväčšením zastávky MHD, ktorá patri k prestupným bodom s najväčším počtom 
prestupov v Bratislave. Ide o frekventovanú zastávku MHD, kde v smere do Rače počas 
naj vyťaženejšej hodiny čaká na spoj až takmer 1 700 prestupujúcich a nastupujúcich ľudí. Za deň 
naBlumentáli prestúpi až 28 000 ľudí. Nový projekt rozšíri priestor na čakanie pre cestujúcich 
a dodá mu kvalitu, akú má moderný verejný priestor mať.

Dnešná podoba tomu, žiaľ, nezodpovedá, preto navrhujeme úpravu. Toto všetko je zhrnuté 
v projekte, a preto ho nie je možné porovnávať s úpravou priestoru na Belopotockého, ktorý bol 
úplne iným zadaním v úplne inej lokalite vnútrobloku.

Z celkovej sumy z projektantského rozpočtu 636 416,00 eur s DPH tvorí:

- 54 % búracie práce a nové vodopriepustné spevnené plochy,
- 26 % nová výsadba, vodozádržné opatrenia a mobiliár,
- 15 % prekládky a oprava IS,
- 5 % doplnené verejné osvetlenie.

Na tento projekt donor Swiss Re Group venoval 100 000,00 eur, ktoré, žiaľ, vzhľadom 
na predlžovanie projektu petíciou budú alokované na iný projekt. Čakáme na začatie stavebného 
konania, ktoré vzhľadom na prieťahy ešte nebolo zahájené.

Projekt revitalizácie Žilinskej vznikol na základe jednak potreby úpravy tohto priestoru a najmä 
ako náhrada výrubu stromov, ktoré nie je možné vzhľadom na ochranné pásmo trakčného vedenia 
vysadiť pri zastávke a pešej komunikácii. Je to pilotný projekt, ako by mesto chcelo riešiť „zelené 
zastávky“. V tomto prípade má zelená pergola vytvárať tieň namiesto chýbajúcich stromov 
a zároveň plocha týchto rastlín nahradiť ich pôvodné koruny.

Z celkovej sumy z uzavretej zmluvy 133 586,40 eur s DPH tvorí:

- 13 % komunikácie a terénne úpravy,
- 19 % nová výsadba a mobiliár,
- 32 % doplnené verejné osvetlenie.



- 35 % pergola -  konštrukcia na popínavé rastliny.

Na tento projekt donor CSOB nadácia venoval 60 000,00 eur. Partnera zaujal najmä pilotný projekt 
zelenej zastávky. Dňa 21. 09. 2021 začalo konanie na stavebnom úrade. Voči stavebnému 
povoleniu sa členovia petičného výboru odvolali. Ich pripomienky vyhodnotil stavebný úrad ako 
neopodstatnené a vydal dňa 14. 04. 2022 stavebné povolenie, ktorému začal plynúť termín 
právoplatnosti. Voči tomuto rozhodnutiu podali dňa 23. 05. 2022 členovia petičného výboru opäť 
odvolanie. Spis bol odstúpený Okresnému úradu Bratislava, ktorý dňa 14. 12. 2022 vydal 
rozhodnutie, ktorým zamietol odvolanie členov petičného výboru. Celý povoľovací proces trvá 
viac ako rok.



Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave 
pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene

Kóduzn.; 18.1.1.

Uznesenie 101/2023
zo dňa 16.02.2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

petíciu za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre 
nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene.

B. žiada

primátora hlavného mesta Slovenskej repubLkv Bratislavy.

aby pokračoval v realizácii oboch projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave.


