Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia obyvateľov Závodnej ulice v Bratislave za vybudovanie alebo
preloženie prechodu pre chodcov na Slovnaftskej ulici a opravu odtokovej kanalizácie,
verejného osvetlenia.
Predmet petície: Obyvatelia Závodnej ulice v Bratislave žiadajú, aby sa začali riešiť ich
problémy:
1. Sú proti vybudovaniu ubytovne v ich susedstve na parcele podľa registra „C“ 4068/2,
4068/8 a proti výstave nových nájomných ubytovní (ubytovacích zariadení) v okruhu
750 m od vstupu do bytových domov Závodná 3 B a 3C, celej Závodnej ulice či už od
ulice Svornosti tak aj od ulice Slovnaftská.
2. Vybudovanie alebo preloženie prechodu pre chodcov na Slovnaftskej ulici.
3. Oprava odtokovej kanalizácie, verejného osvetlenia.
Svoju žiadosť odvodňujú:
- Absencia bezpečného prechodu pre chodcov a absencia bezpečného prechodu ku
chodníku na Závodnej ulici.
- Kritická situácia z parkovaním.
- Nebezpečné odbočenie vľavo na križovatke Závodná a Slovnaftská.
- Obava zo zvýšenej kriminality a väčšieho neporiadku v okolí, ktorý vznikne
vybudovaním ubytovne.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 159 občanov
Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Hlavné mesto sa v predmetnej petícii vyjadruje k problematike vybudovania –
preloženia prechodu pre chodcov na Slovnaftskej ulici a k oprave odtokovej kanalizácie
a verejného osvetlenia. Bod č. 1 petície, týkajúci sa vybudovania ubytovne na parcele registra
„C“ 4068/2 a 4068/8 vybavuje Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice.
Slovnaftská – Závodná je rozsiahla križovatka, na ktorej je potrebné dobudovanie
chodníkov. Uvedený priechod spolu so zastávkami mestskej hromadnej dopravy a verejným
osvetlením je potrebné riešiť komplexne. Petíciu sme vyhodnotili ako opodstatnenú
a rekonštrukcia predmetnej križovatky bola zaradená do plánu investičných akcií Hlavného
mesta SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“). Vyčlenenie prostriedkov na investičné akcie
hlavného mesta sú schvaľované na zasadnutiach mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní
rozpočtu. Až po vyčlenení prostriedkov mestským zastupiteľstvom môže nasledovať
vysúťaženie projektanta a zhotoviteľa, teda bude možné investičnú akciu zrealizovať.
Veríme, že predmetnou komplexnou rekonštrukciou budú vyriešené nedostatky danej
lokality k spokojnosti obyvateľov Závodnej ulice.

