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V noci sa niektorým Petržalčanom odohrávajú pod oknami scény ako z filmu neprístupnému pre 
neplnoletého diváka. Na parkovisku na Kolmej ulici totiž nie je výnimkou, že sa pristaví auto, v ktorom 
si niekto užije s prostitútkou a potom odíde. Ešte predtým sa zbaví použitej ochrany. Obyvatelia z 
okolia tak ráno chodia po parkovisku plnom použitých prezervatívov.  

"Nie je normálne, aby ste ráno museli obchádzať a prekračovať niekedy aj vyše dvadsať použitých 
kondómov. Fuj, nechápem, prečo sa práve naše parkovisko stalo miestom na nočné radovánky," 
sťažuje si Michala Chlebíková z Andrusovovej ulice.  

Polícia je bezradná. V legislatíve sa totiž neupravuje kontrola alebo regulácia prostitúcie, preto na 
parkovisku na Kolmej ulici nedochádza k priestupku. "Riešiť môžeme len to, keď niekto vyhodí použitý 
prezervatív z auta na zem, nakoľko sa dopúšťa znečisťovania verejného priestranstva odpadkami 
alebo porušuje dopravné predpisy. Samotným pohlavným stykom partneri v aute neporušujú žiaden 
zákon," uviedol veliteľ petržalskej mestskej polície Ladislav Fatura. Dodal, že parkovisko iba môžu a 
budú častejšie kontrolovať. Tí sa potom s veľkou pravdepodobnosťou presťahujú do inej lokality.  

Na to, aby mestskí policajti mohli niekoho pokutovať za znečisťovanie verejného priestranstva, by 
ho museli pristihnúť priamo pri čine. "Okrsková stanica nemá taký počet pracovníkov, aby sme mohli 
vyčleniť jednu hliadku na sústavné monitorovanie tohto parkoviska a činností, ktoré tam prebiehajú," 
povedal Fatura. Okrem znečisťovania verejného priestranstva môže polícia zakročiť v rámci legislatívy 
ešte vtedy, keď dochádza k porušeniu dopravných predpisov. "Vo výnimočných prípadoch je 
postihnutá aj samotná poskytovateľka služieb, ale tiež iba za dopravný priestupok ako účastníčka 
cestnej premávky - chodkyňa," povedal Fatura. Tieto priestupky riešia štátni policajti, mestskí 
dohliadajú iba na nesprávne parkovanie. "Ale to by muselo vozidlo stáť zakázaným spôsobom a 
postihnutý by bol len klient a nie samotná poskytovateľka. A na parkovisku to prakticky nepripadá do 
úvahy," povedal Fatura.  

"Pravdou je, že legislatívne má mestská časť v takýchto prípadoch len veľmi obmedzené 
možnosti," uviedla hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. Samospráva môže obyvateľom iba 
odporučiť, aby sa pri porušovaní nariadení obrátili na políciu. Mestská časť sa napriek snahe upraviť 
problémy prostredníctvom záväzných nariadení stretla s neúspechom. Pokúšala sa napríklad riešiť 
voľný pohyb psov, konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách či obmedzenie otváracích hodín 
niektorých prevádzok, no neúspešne.  

 


