
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 

Názov petície: Petícia za zriadenie malých lokálnych parkovacích miest na uliciach 

Novosvetská, Lesná a Nekrasovova v Bratislave. 

 

Predmet petície: Obyvatelia hlavného mesta a návštevníci Horského parku  žiadajú starostku 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. arch. Zuzanu Aufrichtovú a kompetentné autority, 

cit.: „aby nechali doplniť ulice Novosvetskú, Lesnú a Nekrasovovu menšími lokálnymi 

parkoviskami na vhodných miestach v blízkosti hlavného vstupu do Horského parku 

a Horárne.“. 

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 833 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Podľa § 5 ods. 5, prvá veta zákona o petičnom práve, príslušný orgán verejnej moci je 

povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor 

s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.  

Ulice Novosvetská, Lesná a Nekrasovova sú miestnymi komunikáciami III. triedy, 

ktoré sú zverené do správy a údržby mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je príslušným špeciálnym stavebným úradom   

a správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je 

príslušná na vydanie stavebného povolenia na parkoviská ako súčasť miestnych komunikácií 

III. triedy uvedených v priloženej petícií a na ich vybudovanie. Na základe vyššie uvedeného 

citujeme zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy čl. 29 úlohy mestskej časti a čl. 74 

pôsobnosti mestskej časti v oblasti pozemných komunikácií.   

Podľa Čl. 29 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je mestskej časti 

podľa osobitného predpisu vyhradené zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu 

miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia 

a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti. 

 Podľa Čl. 74 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť podľa 

osobitného  predpisu vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.   

 

Hlavné mesto po prešetrení skutkového stavu konštatuje, že nemá vo vlastníctve a  v 

správe samostatné priľahlé pozemky pri komunikáciách Novosvetská, Lesná a Nekrasovova 

v k. ú. Bratislava-Staré Mesto, na ktorých by mohlo hlavné mesto vybudovať menšie lokálne 

parkoviská. Pokiaľ mestská časť Bratislava-Staré Mesto zváži vybudovanie lokálnych 

parkovísk na komunikácii v ich správe, tak Hlavné mesto SR Bratislava bude pri ich budovaní 

súčinné.  

Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že Hlavné mesto SR Bratislava nemôže zriadiť 

menšie lokálne parkoviská na priľahlých pozemkoch v blízkosti vstupu do Horského parku 

a Horárne a s poľutovaním oznamujeme, že hlavné mesto  nemôže obyvateľom predmetnej 

lokality vyhovieť.  

 


