
V�zva poslancom Mestsk�ho zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

V�žen� poslankyne a v�žen� poslanci,

situ�cia v mestskej hromadnej doprave nielen v Petržalke je dramatick�. Politici, odborn�ci ale 
aj laick� verejnosť v poslednom čase diskutuj� o re�lnej možnosti riešenia Nosn�ho
dopravn�ho syst�mu – o vybudovan� koľajovej dopravy, ktor� by sp�jala centrum mesta 
s Petržalkou, ktor� by sa mohla stať s�časťou Bratislavskej integrovanej dopravy a ktor� by 
z�roveň akceptovala medzin�rodn� dopravn� projekt TEN – T 17. Podarilo sa n�jsť tak� 
riešenie, na ktorom sa zhodli Ministerstvo dopravy, p�št a telekomunik�ci� SR aj Hlavn� 
mesto Bratislava. Z�roveň je tu neopakovateľn� možnosť z�skať na tento projekt financie 
z Operačn�ho programu Doprava.

Petržalka, to je štvrtina obyvateľov celej Bratislavy. Nie s� to len Petržalčania, c�tia sa byť aj 
Bratislavčanmi. S�dlia tu v�znamn� spoločnosti s veľk�m počtom zamestnancov z cel�ho 
mesta, tis�cky ľud� z in�ch mestsk�ch čast� tu navštevuj� zdravotn�cke zariadenia, chodia sem 
za n�kupmi či oddychom, Petržalka je s�dlom viacer�ch vysok�ch šk�l, len Ekonomick� 
univerzitu navštevuje viac ako 12 tis�c študentov. 
Všetci t�to ľudia si zasl�žia Vašu podporu a Vaše z�sadn� stanovisko k riešeniu nosn�ho 
dopravn�ho syst�mu. 

Bl�ži sa term�n 31. marec, keď na rokovan� mestsk�ho zastupiteľstva budete rozhodovať 
o tom, či Bratislava chce využiť t�to jedinečn� šancu, chce využiť pon�kan� eur�pske 
prostriedky a realizovať koľajov� syst�m, ktor� by niekoľko desaťroč� ťahaj�ce sa diskusie 
posunul o m�ľov� krok ďalej. T�to šanca sa nebude opakovať. Alternat�vou k V�šmu 
pozit�vnemu rozhodnutiu m�žu byť ďalšie roky ot�ľania, diskusi� a hľadania financi� ale aj 
absol�tny kolaps dopravy a s t�m s�visiace nedozierne probl�my, ktor� skomplikuj� život 
v hlavnom meste.

Za využitie tejto ponuky a za dan� riešenie hovor� aj veľk� zadlženosť mesta či st�le 
doznievaj�ca hospod�rska kr�za, ktor� ned�vaj� takmer žiadne šance na  n�jdenie in�ch 
zdrojov financovania Nosn�ho dopravn�ho syst�mu, či rekonštrukcie Star�ho mosta.

V�žen� poslankyne a v�žen� poslanci,

my, poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, obraciame sa na 
V�s, aby ste sa na marcovom rokovan� zastupiteľstva zasadili svojim hlasom o to, aby
Bratislava využila t�to historick� šancu, aby sme si nedali zobrať možnosť, ktor� sa n�m po 
rokoch št�di�, projektov, diskusi� a konferenci� pon�ka. Pohnime veci re�lne dopredu.

Zahoďte politick� tričk�, v prvom rade sme Bratislavčania. Buďme t�, ktor� nehovoria, ale 
konaj� pre bud�cnosť n�šho hlavn�ho mesta.

poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Petržalka


