
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Názov petície: Petícia za revitalizáciu vnútrobloku obytných domov Mýtna 25-29 a Šancová 
70-84 v Bratislave. 

Predmet petície: V petícii podpísaní občania žiadajú prijať všetky kroky potrebné 
k revitalizácii dlhodobo zanedbaného verejného priestoru vnútrobloku obytných domov Mýtna 
25-29 a Šancová 70-84, a to konkrétne: 

1. odstrániť havarijný stav pozemku, kde sa aktuálne parkuje: 
− vyrovnaním plochy, 
− osadením drenážnej vrstvy, ktorá bude spevnená zatrávňovacími tvárnicami, 
− prečistiť vpusty a dostupnú kanalizáciu vo vnútrobloku, 
− zvýšiť retenciu pozemku a zadržiavať dažďovú vodu, ktorá sa smeruje aktuálne do 

kanalizácie, 
− vytvorenie komunikácie pre chodcov, 

2. bezodkladne zabezpečiť kontroly, aby sa dodržiavalo nariadenie zákazu parkovania 
nerezidentom (nie len osadiť značku ako je navrhované v PAAS), 

3. zvýšenie bezpečnosti osadením bezpečnostných kamier magistrátu a zaradením tejto 
lokality medzi kontrolné body mestskej polície. 

Počet osôb: 89 občanov. 

Oznámenie výsledku vybavenia petície: 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len “hlavné mesto”) eviduje stav 
vnútrobloku obytných domov Mýtna 25-29 a Šancová 70-84 a jeho aktuálny stav mu  je 
známy. V súčasnej dobe však nie je zabezpečené finančné krytie realizácie revitalizácie 
v požadovanom rozsahu.  

 

2. Kontrola parkovania celej zóny Staré Mesto prebieha počas určenej regulovanej doby. 
V tomto čase je zabezpečovaná kontrola parkovania aj vo vnútroblokoch obytných 
domov ako aj na ostatných uliciach v regulovanej oblasti. Kontrolóri vykonávajú 
kontrolu zaparkovaných motorových vozidiel v nepravidelných intervaloch, a to 
z dôvodu eliminácie špekulatívneho konania zo strany vodičov motorových vozidiel. 
 

 

3. Hlavné mesto nemá vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu na rok 2022 vyčlenené 
finančné prostriedky na financovanie osadenia bezpečnostných kamier v lokalite ulíc 
Mýtna 25-29 a Šancová 70-84. Pre chýbajúce zdroje financovania nie je možné zo 
strany hlavného mesta predmetnej požiadavke vyhovieť. 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy v dotknutej lokalite vykonáva pravidelnú 
hliadkovú činnosť. V prípade, ak si to bezpečnostná situácia bude vyžadovať, bude 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať hliadkovú činnosť v zvýšenej 
miere. 
 



Hlavné mesto posúdilo požiadavky občanov, ktorí petíciu podporili. Snahou hlavného 
mesta je vytvárať pre obyvateľov hlavného mesta bezpečné a príjemné prostredie na 
bývanie. Vzhľadom na skutočnosti uvedené k jednotlivým bodom doručenej petície nie 
je však možné v súčasnej dobe požiadavke uvedenej v bode 1. a prvej požiadavke 
uvedenej v bode 3. predloženej petície vyhovieť. Vo veci revitalizácie vnútrobloku je 
však hlavné mesto pripravené s obyvateľmi dotknutej lokality rokovať a dohodnúť 
možné riešenie, a to rozsahovo aj časovo. 


