Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Názov petície: Petícia občianskej iniciatívy Bezpečné Grunty za bezodkladné prijatie
zodpovednosti za bezpečnosť občanov a ich majetku v lokalite Staré Grunty.
Predmet petície: Podporovatelia petície žiadajú aby kompetentné orgány územnej
samosprávy a verejnej moci urýchlene prijali opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu
bezpečnosti obyvateľov žijúcich v predmetnej lokalite. Žiadajú zvýšiť policajný dozor,
vybudovať verejné osvetlenie, chodníky, zastávky MHD, vyznačiť priechody pre chodcov.
Počet osôb podporilo: 199 občanov
Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsP“) a Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava IV (ďalej len „OR PZ“) nemajú vo vzťahu
k uliciam Vretenová, Zlatohríbová, Dubáková a Pôvabnicova v Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, lokalita Staré Grunty žiadne informácie, ktoré by mohli navodzovať dojem, že
ide o nebezpečné miesta z hľadiska ohrozenia života, zdravia a majetku občanov. Neevidujú
žiadne oznámenia z uvádzaných ulíc, a ani iné relevantné informácie bezpečnostného
charakteru. Kontrolou bolo zistené, že od 01.01.2020 do dnešného dňa, v uvedenej lokalite zo
strany MsP aj OR PZ neboli riešené žiadne priestupky. MsP a OR PZ v rámci súčasných
personálnych možností zabezpečí hliadkovú činnosť cez deň aj v noci tak, aby nedochádzalo
k porušovaniu verejného poriadku a občania boli spokojní.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako správca verejného osvetlenia prešetril
žiadosť obyvateľov o dobudovanie verejného osvetlenia na predmetných uliciach a bolo
zistené, že ulice Vretenová, Zlatohríbová, Dubáková a Pôvabnicova nie sú zaradené do siete
miestnych komunikácii. Z toho dôvodu nie je možne na týchto uliciach budovať verejné
osvetlenie. Veľká časť pozemkov na spomínaných uliciach je nevysporiadaná a časť z nich je
v súkromnom vlastníctve. Na týchto pozemkoch nie je v súčasnosti možné budovať verejné
osvetlenie nakoľko sa nejedná o verejný priestor. Oddelenie stavebných činností magistrátu
nemá v investičnom pláne zahrnuté dobudovanie verejného osvetlenia na predmetných
uliciach. Na základe poverenia hlavného mesta zo dňa 13. 02. 2018 Generálny investor
Bratislavy zabezpečuje činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou stavby "Chodník a verejné
osvetlenie na ulici Staré Grunty - rekonštrukcia":
Zámerom stavby je okrem rekonštrukcie súčasnej komunikácie na ulici Staré Grunty
aj vybudovanie chodníka spolu s verejným osvetlením a s vyznačením priechodov pre
chodcov s bezbariérovou úpravou, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po
komunikácii najmä vo večerných hodinách. Rekonštrukciou pôvodnej komunikácie, ktorá je v
súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave a na ktorú sa bude chodník napájať, sa zároveň
zamedzí vzniku kolíznych situácií pri strete vozidiel a chodcov. Dobudovaním chodníkov a
zastávkových nástupíšť MHD sa zvýši komfort cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní.
Súčasťou projektu je aj doriešenie chýbajúceho odvodnenia komunikácie, ktoré malo v
minulosti za následky zatekanie pod krycie vrstvy vozovky, čo spôsobovalo jej
poškodzovanie a deformity v podobe výtlkov.
Ku dnešnému dňu je spracovaná a dodaná projektová dokumentácia pre územné
rozhodnutie, na základe ktorej prebieha príprava a kompletizácia podkladov pre vydanie

územného rozhodnutia, ktorými sú súhlasné stanoviská organizácií a orgánov štátnej správy a
iných účastníkov územného konania.
Hlavné mesto dôkladne prešetrilo požiadavky obyvateľov v predmetnej petícii, ale
proces prípravy stavby je časovo veľmi náročný, čo značne komplikuje a spomaľuje
naplnenie tohto zámeru. Veríme, že postupnými krokmi budú vyriešené nedostatky v danej
lokalite k spokojnosti obyvateľov.

