
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície: Petícia za obnovenie 5 parkovacích miest obyvateľov bytového domu na 

Židovskej ulici č.  3, 5, 7 a Mikulášskej ulici č. 4 

 

Predmet petície: V petícii  podporovatelia uvádzajú, že  parkovacie miesta boli zrušené bez 

riadneho stavebného konania a stavebného povolenia.  Parkovacie miesta žiadajú obnoviť 

nasledovne: 3 parkovacie miesta od vchodu č. 7 ku vstupu do garáže a 2 parkovacie miesta za 

vstupom do garáže pozdĺž betónového múru. 

 

Počet osôb: 27 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 

Zmena organizácie dopravy bola na Židovskej, Mikulášskej a Beblavého ulici 

zmenená po rekonštrukcii Židovskej ulici v roku 2016, pričom všetky parkovacie miesta 

v správe BPS Park na Židovskej ulici boli zrušené a zároveň bol vstup vozidiel obmedzený na 

vozidlá s povolením Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Príslušné dopravné značenie 

bolo určené cestným správnym orgánom magistrátu v januáriv roku 2017 ( č. OK2017/01/02). 

Hlavné mesto ako príslušný cestný správny orgán prijalo dňa 27. 07. 2020 žiadosť 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na určenie dopravného značenia – zmeny organizácie 

dopravy a vyznačenia parkovacích miest na Židovskej ulici. Predmetnej žiadosti hlavné mesto 

nevyhovelo, nakoľko z dôvodu nedávnej rekonštrukcie Židovskej ulici na pešiu zónu by 

obnovenie povrchového parkovania zhoršilo kvalitu verejného priestoru a užívateľnosť ulice    

z pohľadu chodcov a cyklistov. Obnovenie parkovania by taktiež neumožnilo dotvoriť zeleň, 

mobiliár a prípadné umelecké prvky na tomto úseku Židovskej ulice, ktoré boli súčasťou 

pôvodného zámeru rekonštrukcie ulice. Vzhľadom na tieto skutočnosti cestný správny orgán 

neurčil dopravné značenie na obnovenie parkovacích miest na Židovskej ulici, čo bolo v jeho 

kompetencii. Tiež je dôležité uviesť, že na zmenu organizácie dopravy nie je potrebné 

stavebné povolenie. Povoľovanie (tzv. určovanie) dopravných značiek a dopravných zariadení 

je podľa zákona č. 135/1961 Zb. – cestný zákon, na miestnych a účelových cestách 

v kompetencii obce – v tomto prípade hlavného mesta. Na uvedený proces sa nevzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní.  

Hlavné mesto v súčasnosti vedie rokovania s Najvyšším súdom SR za účelom zmeny 

organizácie dopravy na komunikácii Župné námestie, ktorá sa nachádza v blízkosti pešej 

dostupnosti lokality Židovská a Mikulášska. Zámerom hlavného mesta je sprístupniť časť 

parkovacích miest na Župnom námestí pre parkovanie rezidentov z okolia, čím by boli 

pokryté aj požiadavky podporovateľov  petície. 

 


