
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Názov petície: Petícia proti predloženému konceptu Urbanistickej štúdie – „Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalky.“ 

Predmet petície: Podpísaní občania vyjadrili nesúhlas s variantným konceptom urbanistickej 

štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka" v lokalite Mlynarovičova ulica. Občania 

žiadajú zachovať detské ihrisko na Mlynarovičovej, na mieste ktorého má byť podľa 

urbanistickej štúdie postavený garážový dom, a rozšíriť ho o oddychovú zónu pre seniorov 

a o sociálne zariadenie a nesúhlasia s prepojením priestoru z Bosákovej na Mlynarovičovu 2 

a 4 kvôli bezpečnosti (v minulosti bola bočná ulica z Bosákovej okolo ihriska zatvorená). 

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 226 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného 

plánovania podľa  § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznámilo začatie obstarávania 

a prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi 

Petržalka, ktoré sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. 

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je 

na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej 

rozvojovej osi Petržalky“ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., autorizovaný architekt SKA 

0068 a kol.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného 

zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej, reg. č. 300. 

 

Petíciou proti predloženému konceptu urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej 

rozvojovej osi Petržalka" podpísaní občania vyjadrili nesúhlas s variantným konceptom 

urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka" v lokalite Mlynarovičova 

ulica. Občania žiadajú zachovať detské ihrisko na Mlynarovičovej, na mieste ktorého má byť 

podľa urbanistickej štúdie postavený garážový dom, a rozšíriť ho o oddychovú zónu pre 

seniorov a o sociálne zariadenie a nesúhlasia s prepojením priestoru z Bosákovej na 

Mlynarovičovu 2 a 4 kvôli bezpečnosti (v minulosti bola bočná ulica z Bosákovej okolo 

ihriska zatvorená). 

 

Útvar hlavnej architektky na základe predloženej petície dňa 11. 03. 2019 uskutočnil 

spoločné stretnutie so zástupcami Vášho petičného výboru a so spracovateľom štúdie prof. 

Ing. arch. Bohumilom Kováčom, PhD. za účasti obstarávateľky, Ing. arch. Miroslavy 

Valkovej. V rámci stretnutia ste mali možnosť konzultovať svoje požiadavky pred 

spracovateľom urbanistickej štúdie a vypočuť si jeho odborné argumenty. Ing. arch. Valková 

Vás na stretnutí informovala o legislatívnom procese a upozornila, že do ukončenia 

pripomienkovacieho konania, t. j. do termínu, dokedy môže hlavné mesto prijímať ku 

konceptu pripomienky od občanov, nemôže hlavné mesto komunikovať resp. navrhnúť 

riešenie problému. Hlavné mesto musí ukončiť pripomienkovací proces, zhromaždiť 



a posúdiť všetky pripomienky k danej lokalite, následne ich vyhodnotiť a v prípade potreby 

dorokovať.  

Na spoločnom stretnutí ste boli informovaní, že po spracovaní a vyhodnotení všetkých 

pripomienok budú zástupcovia petičného výboru vyzvaní ešte raz na pracovné stretnutie so 

spracovateľom, kde Vám budú predložené možnosti riešenia urbanistickej štúdie "Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka" v lokalite Mlynarovičova ulica. 

 

 


