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Návrh uznesenia 
 
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 
 
s ú h l a s í 
                                                      
v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 
84 ods. 1 písm. c) Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy  s vrátením  nehnuteľného  majetku 
zvereného do správy  mestskej časti Bratislava-Petržalka, na ktorých  hlavné  mesto zabezpečí 
obnovu celého Sadu Janka Kráľa,  zrealizuje  nové  verejné  osvetlenie  pozdĺž  Chorvátskeho 
ramena a vybuduje bezbariérové priechody na nasledovných komunikáciách v správe 
mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

1. Križovatka Jasovská – Turnianska 
2. Jasovská 43 
3. Žehrianska – Dolnozemská – križovatka 
4. Krásnohorská – Betliarska – križovatka 
5. Wolkrova 17 – smerom k MHD 
6. Wolkrova 3 – detto 
7. Haanova - Furdekova – križovatka 
8. Haanova 8 smerom k ZŠ križovatka pri MsP 
9. Lachova 37 – bezbariérová úprava zo zadu k ZŠ 
10. Námestie Hraničiarov 33 
11. Lachova 26 – iba budovanie dopravného prahu – prerobiť 
12. Lachova 18 – 23 – detto 
13. Holičská – Šintavská – križovatka 
14. Brančská – Pajštúnska .- križovatka 
15. Šustekova pri poliklinike  
16. Gercenova 7 
17. Markova 2 
18. Belinského 16 
19. Ševčenkova 22 
20. Fedinova 2 – Ševčenkova – križovatka 
21. Zadunajská 8 
22. Romanova – pri Terne 
23. Bradáčova 33 
24. Dudova 2,4 – pri ZŠ – 2 priechody 
25. Starhradská 2 – cesta ku škole 
26. Lietavská – Beňadická – križovatka – 2 priechody 
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Dôvodová správa 
 
Na základe dohody s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť predložila 
písomný návrh Priorít mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktoré budú vybudované 
a financované z prostriedkov hlavného mesta. Predložené priority pozostávajú z vybudovania 
nových stavebných objektov, ktorými sa zabezpečí vytvorenie siete verejného osvetlenia 
pozdĺž Chorvátskeho ramena, zrekonštruujú sa a vybudujú sa nové bezbariérové prechody pre 
obyvateľov mestskej časti a zabezpečí sa obnovenie celého Sadu Janka Kráľa, ktorý poskytuje 
oddych a relax v prírode pre návštevníkov a obyvateľov celej Bratislavy.  
 
 
Realizácia jednotlivých projektov  a ich financovanie si vyžiada odborné posúdenia. Nakoľko 
v zmysle Štatútu hlavného mesta  môže  hlavné mesto financovať projekty na vlastnom  
majetku je potrebné, aby miestne zastupiteľstvo rozhodlo, či súhlasí s odňatím zverenej 
správy alebo nie. 
 
Stanovisko oznámi starosta mestskej časti najneskoršie do dvoch mesiacov primátorovi 
hlavného mesta.  
 
Ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko 
miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného 
majetku súhlasí. 
 
Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže  sa 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený 
majetok sa mestskej časti odníma. 
 
 



4 
 

 
 



5 
 

 


