
ZÁPISNICA č. 4 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 04.04.2019 

Prítomní: 

Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Mgr. art. Adam Berka 

Bc. Ivan Bútora 

Mgr. Anna Dojča nová 

Ing. Matej Vagač 

Mgr. arch. Miroslav Vrábel 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

RNDr. Milan Remiš 

Program komisie: 

Pozvaní hostia: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

Ing. Lukáš Kamenistý 

Ing. Peter Mihál 

Ing. Janka Mešťaníková 

RNDr. Anna Calpašová 

1. Diskusia o možnostiach vytvorenia parkovacích miest na Židovskej ulici 

Bod č. 1 - Diskusia o možnostiach vytvorenia parkovacích miest na Židovskej ulici 

Spoločné zasadnutie komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a komisie 

pre dopravu otvoril pán Ing. arch. Ľubomír Boháč vyjadrením, že projekt Židovskej ulice nebol 

dotiahnutý dokonca bývalým vedením mestskej časti. Boli zrušené štvorce so zeleňou a na múre na 

Mikulášskej ulici absentujú kultúrne artefakty o Židovskej komunite, ktorá na tejto ulici dlhodobo žila. 

Pán Boháč si nevie predstaviť autá v súlade s historickými artefaktmi. Pešia zóna s prístupom áut je 

z dlhodobého hľadiska nefunkčná. 

Pán Bútora dodal, že je nutné, aby bol projekt dotiahnutý do konca spolu so ze lenými štvorcami 

a ďalšími prvkami, ktoré tam momentálne absentujú. 

Pani starostka zdôraznila fakt, že veci musia byť presadené len v súlade so zákonom. Na Židovskej ulici 

došlo k množstvu procesných chýb. Boli opomenuté práva účastníkov konania. Petícia od občanov bola 

adresovaná mne, tak som ju vybavila . Keby som zamietla petíciu, tak by som naďalej opomínala 

účastníkov konania, ako nám bolo vytknuté v súdnom procese. V konečnej fáze konania môžu byť 

parkovacie miesta zamietnuté. 

Starosta nemôže poslancom vysvetľovať ka ždú činnosť. Ak majú poslanci záujem prerokovávať každú 

petíciu, tak pristúpime k vytvoreniu dohody. V júni sa bude schvaľovať rozpočet a návrh štyroch 

všeobecne záväzných nariadení. Pani starostka podotkla, že je veľa vecí, ktoré môžu poslanci 

prediskutovať s úradom starostu. Je nutné hľadať najoptimálnejšie riešenie. 

Pán Mikulášek upozornil na fakt, že dnešné zasadnutie bolo zvo lávané kvôli Židovskej ulici, tak je nutné 

riešiť Židovskú ulicu. Petícia bola spracovaná pani starostkou a poslanci nemajú prehľad, v ktorom 

bode sa nachádza projekt Židovskej ulice. Pán Mikulášek priznal nutnosť dodržania zákonných lehôt na 

vybavenie petície a taktiež poukázal na záujem o informácie ohľadom projektu na Židovskej ulici. 

Podotkol, že poslanci majú záujem participovať na akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa verejného 

priestoru. Máme záujem byť informovaní, v ktorom štádiu sa proces nachádza, ako ďalej bude proces 

pokračovať a taktiež či poslanci v danej fáze ved ia proces ovplyvniť. 



Pani starostka upresnila, že v prvej petícii bola odignorovaná lehota na vybavenie. Druhá petícia bola 

adresovaná priamo starostke. Projekt Židovskej ulice bol od začiatku problematický, boli tam zlé 

rozhodnutia. Občanom by sa dalo vyhovieť vytvorením menšieho množstva parkovacích miest. 

Pán Bútora sa dotazoval, či sa druhá petícia týkala len parkovania. Pani starostka mu odpovedala, že 

druhá petícia bola len o vytvorení parkovacích miest a iniciovala špeciálne stavebné konanie 

o vytvorení parkovacích miest. 

Pán Mikulášek sa pýtal, či občania boli informovaní, že parkovacím m iestam sa priamo nevyhovuje, ale 

že bude prebiehať špeciálne stavebné konanie o vytvorení parkovacích miest. Komunikácia sa 

nedoťahuje do detailov a to umožňuje skresľovanie informácií. 

Pán Berka poznamenal, že každý človek má svoje potreby. Za posledných 30 rokov sme boli 

benevolentní k tvorbe verejného priestoru. Automobily sa dostali tam, kde im mal byť prístup 

odoprený. Ľudia si zvykli a cesta spať je ťažšia. Na Židovskú ulicu sa musíme pozerať ako na zónu 

v celkovom kontexte. Rozširovanie pešej zóny prispieva k tvorbe historického centra. Diskusia by 

nemala byť vedená, že koľko parkovacích miest sa tam zmestí, ale aké náhradné riešen ia sa dajú nájsť, 

ktoré by umožnili vylúčenie parkovacích miest z pešej zóny. 

Pani starostka navrhla, aby sa urobil plán rozširovania peších zón, ale upozornila na fakt, že treba začať 

od začiatku a neopomínať účastníkov konania. 

Pán Berka vrátil diskusiu k Židovskej ulici a navrhol riešiť možné scenáre Židovskej ul ice. Pani starostka 

mu odpovedala, že riešenie je špeciálne stavebné konanie, v ktorom budú parkovacie miesta povolené 

alebo zamietnuté. 

Pán Boháč poznamenal, že Židovská ulica bude napojená na novo navrhovanú výstavbu Vydrice. 

Pán Gajdoš sa dopytoval, že aký je zámer mestskej časti, či mestská časť uprednostňuje pešiu zónu, 

alebo nie? Ak mestská časť nechce parkovacie miesta a má záujem skultúrniť priestor Židovskej ulice, 

ako vstupu do Vydrice, tak akým systémom sa budú prevádzkovať parkovacie plochy? Firmo u, ktorá 

bude prevádzkovateľom parkovacích plôch by sa čiastočne mohli uspokojiť aj potreby obyvateľov. 

Pán Gajdoš upozornil na fakt, že na pešiu zónu má vstup užšia skupina obyvateľov. Mestská časť má 

ochraňovať rezidentov. V niektorých zónach je väčšia možnosť parkovania ako v iných. Cez výsuvný 

stÍpik sa nedostane každý, vzniká tu právny problém. 

Pani starostka poznamenala, že sa budú hľadať alternatívy. Musí existovať dôvod prečo parkovacie 

miesta nebudú povolené. 

Pán Gruska konštatoval, že bol vytiahnutý starý projekt a bol posunutý špeciálnemu stavebnému 

úradu. Občania sa začali ozývať s argumentáciou toho, že aj oni chcú mať nárok na parkovanie, keď ho 

majú aj ľudia na Židovskej ulici. 

Pán Boháč dodal, že ľudia si parkovacie miesta vynútili. V hornej časti sa môže parkovať a v spodnej 

časti nie. Akonáhle by bol výsuvný stÍpik odstránený, tak by bola Židovská ulica plná automobilov. Na 

Župnom námestí vieme získať 21 parkovacích miest. Zámenou 9 parkovacích miest na Svoradovej za 

časť novovzniknutých parkovacích miest na Župnom námestí by bolo uvoľnených 9 parkovacích miest 

na Svoradovej ulici, ktoré sú v prenájme BPS a ktoré by po uvoľnení mohli využívať aj obyvatelia 

Židovskej. Nároky by boli uspokojené a Židovská by ostala bez parkovacích miest. 

Pán Berka doplnil, že na Zochovej a Svoradovej ulici sa nachádzajú parkovacie miesta spoločnosti BPS, 

a. s., ktoré by boli presunuté do inej lokality a na ich mieste by boli vytvorené rezidenčné parkovacie 

miesta. 

Pán Gajdoš poznamenal, že občania si majú možnosť kúpiť parkovacie miesta od spoločnosti BPS, a. s. 

za poplatok. Napríklad na Mýtnej ulici nezaparkujete nikdy. Je tam málo pa rkovacích m iest. Je veľmi 

časté, že obyvatelia Starého Mesta neparkujú na ulici, na ktorej bývajú. Obča nia považujú parkovanie 



za svoj nárok a chcú zaparkovať čo najlacnejšie. Majú záujem o parkovanie bez poplatku, nemajú 

záujem Rarkovať v parkovacích domoch. Občania musia pochopiť, že parkovanie bude stále viac 

zložitejšie. To sú obmedzenia charakteristické pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Mestská časť 

im výmennou za obmedzenia ponúkne kvalitný verejný priestor. 

Pani starostka uviedla, že nesmieme robiť procesné chyby. Občania na Židovskej ulici boli opomínaní, 

nikto ich neinformoval o rekonštrukcii, boli im odobraté parkovacie miesta. V konečnom dôsledku sa 

rekonštrukcia financovala aj z ich peňazí. 

Pán Vagač zdôraznil, že projekt na Židovskej ulici má byť navrhnutý bez parkovacích miest. Môžeme 

urobiť nový projekt, ktorý nebude zahŕňať parkovacie miesta. 

Pán Berka doplnil, že projekt na Židovskej ulici nebol dokončený. Absentuje tam mestský mobiliár 

a pitná fontána. 

Pán Gruska sa dopytoval pani starostky, či je rozhodnutá v projekte ponechať parkovacie miesta? 

Pani starostka odpovedala, že bude prihliadať na práva obyvateľov. V záujme mestskej časti je 

zamedzenie konfliktu s obyvateľmi Židovskej ulice. 

Pán Boháč podotkol, že parkovacie miesta prevádzkované spoločnosťou BPS, a. s. majú obyvatelia 

k dispozícii na Kozej, Svoradovej a na Zámockej ulici. 

Pani Španková doplnila pána Boháča, že požiadavky petície boli naplnené vytvorením 11 ks parkovacích 

miest na iných uliciach v identických podmienkach ako mali obyvatelia Židovskej ulice. 

Pán Vagač dodal, že v celom Starom Meste obyvatelia nemajú garantované parkovacie miesta. 

Uznesenie č. 09/2019 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a Komisia pre dopravu žiada, 

aby sa podal projekt na stavebné konanie bez vyznačenia parkovacích miest na židovskej ulici. 

HLASOVANIE: ZA: 8 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

Uznesenie č. 10/2019 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a Komisia pre dopravu žiada 

starostku o dobudovanie Židovskej ulice ako pešej zóny s prvkami mestského mobiláru, ze lene, pitnej 

fontány a kultúrnych historických artefaktov. 

HLASOVANIE: ZA: 8 PROTI: O 

V Bratislave dňa 09.04.2019 

Čas zahájenia komisie: 16:00 hod. 

Čas ukončenia komisie: 17:45 hod. 

Predseda komisie: Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Zapisovateľ komisie : Mgr. Diana Tešovičová 

ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 


