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Názov petície: Petícia za vybudovanie protipovodňovej ochrany a cyklotrasy v úseku Sihoť – Zlaté schody 
– kameňom 
Počet osôb podporujúcich petíciu: 274 občanov, z toho bolo platných 263 podpisov 

Predmet petície:  

Podpísaní občania žiadajú v zmysle petičného práva, aby sa bezodkladne vybudovala protipovodňová 
ochrana v úseku Sihoť – Zlaté schody, ktorá by zároveň zostabilizovala zosúvajúci svah s komunikáciou 
Devínska cesta, vytvorila by ochranu pred povodňami, ochranu vodného zdroja pitnej vody pred 
znečistením a v úseku Zlaté schody – Kameňolom popri ramene Dunaja by protipovodňová ochrana tiež 
vytvorila ochranu pred povodňami a ochranu vodného zdroja pitnej vody. Zároveň požadujú na vytvorenom 
priestore medzi komunikáciou a protipovodňovou ochranou vybudovať bezpečnú cyklotrasu, ktorá bude 
pokračovať popri Karloveskom ramene ku Kameňolomu.  

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Listom č. PETS 06/2017-51787 zo dňa 01. 03. 2017 bola postúpená časť predmetnej petície, v ktorej 
podpísaní občania požadujú bezodkladné vybudovanie protipovodňovej ochrany v úseku Sihoť – Zlaté 
schody – kameňolom na Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 
Bratislava.  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ani Generálny investor Bratislavy nie sú subjektami 
príslušnými na určenie, či a kde je potrebné vybudovať protipovodňovú ochranu ako to vyplýva aj z 
vyjadrení dotknutých subjektov k predmetnej štúdii. Vzhľadom k tejto skutočnosti nebude ani zadané jej 
spracovanie projektantovi. Ak však v priebehu stavebného konania z vyjadrení dotknutých orgánov vyplynie 
nutnosť jej naprojektovania, budú projekčné práce rozšírené aj o tento stavebný objekt.  
Generálny investor Bratislavy je na základe splnomocnenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zo dňa 15. 03. 2016 splnomocnený na zastupovanie splnomocniteľa vo všetkých veciach súvisiacich so 
zabezpečením prípravy, realizácie a kolaudácie stavby „Rekonštrukcia Devínskej cesty“.  
 
Generálny investor Bratislavy má v súvislosti s vyššie uvedeným splnomocnením k dispozícii spracovanú 
štúdiu riešenia rekonštrukcie Devínskej cesty, ktorej súčasťou je aj riešenie cyklotrasy v celom úseku 
Devínskej cesty. Konkrétne technické riešenie cyklotrasy bude výsledkom projekčných prác po zapracovaní 
pripomienok všetkých účastníkov stavebného konania.    

 


