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Na terase bytovky na Beňadickej ulici trápi Petržalčanov prejazd a parkovanie áut. Vlastnícke 
vzťahy terás bytových domov sú zložité takmer v celom meste, pretože terasy majú väčšinou 
viacerých vlastníkov. Na Beňadickej ulici je tomu tiež tak, avšak petržalská samospráva na nej už 
navrhla obmedziť pohyb áut.   

"Na terase na Beňadickej ulici je každý deň žalostná situácia s parkovaním a jazdením áut, ktoré 
ohrozujú peších účastníkov pohybujúcich sa po nej. Väčšina parkovania a jázd po terase je 
neopodstatnená a plní len súkromné účely. Pravdepodobne sa čaká na vážnu dopravnú nehodu, čo je 
len otázka krátkeho času," obrátila sa na nás obyvateľka Beňadickej ulice.   

Problémom je, že celú terasu nespravuje mestská časť Petržalka. Situáciu však začala riešiť. 
"Stret chodcov a vozidiel na tejto terase vzniká pre zásobovanie prevádzok, ktoré sa nachádzajú v 
bytových domoch. Zásobovacie autá totiž nemajú iný prístup k prevádzkam," uviedla hovorkyňa 
Petržalky Michaela Platznerová. Na terase však často parkujú autá, ktoré nezásobujú prevádzky, a 
vyzerá to tak, že obyvatelia sú iba príliš pohodlní, a tak parkujú priamo pred vchodmi.   

Po komunikácii s mestskou časťou sa začala Petržalka problémom ihneď zaoberať. Výsledkom je, 
že navrhla zásobovacím autám presný čas, počas ktorého budú môcť prevádzky na terase zásobovať. 
Rovnako v návrhu obmedzila na terasu prístup autám, ktoré majú viac ako 3,5 tony. Tento návrh už 
odsúhlasil aj Krajský dopravný inšpektorát. Osadenie prípadnej značky, ktorá na terasu povolí vjazd 
len určitým autám v určitú hodinu, by malo zabrániť aj parkovaniu áut priamo pred vchodmi pohodlným 
vodičom.   

Mestská časť navrhla, aby autá zásobovali prevádzky na terase v dopoludňajších hodinách, 
približne od 9.00 do 13.00 h, kedy sú obyvatelia zväčša v práci a školách, aby eliminovala možné 
kolízie chodcov s vozidlami. Schváliť to však ešte musí dopravná komisia magistrátu. Preto ešte nie 
je presne známe, odkedy bude návrh platiť v praxi. Rovnako je otázne aj to, či sa podarí mestskej 
časti nájsť peniaze na realizáciu návrhu ešte z tohtoročného rozpočtu alebo až z toho budúceho.   
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