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Petícia obyvateľov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia za zverenie parku na Ľudovom námestí do 

správy MČ Bratislava – Nové Mesto 
  
  
  

Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Názov petície: Petícia obyvateľov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia za zverenie parku na Ľudovom 
námestí do správy MČ Bratislava – Nové Mesto 
Petíciu podporilo:446 občanov. 

Predmet petície:  

Dňa 28. 07. 2017 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) doručená Petícia 
obyvateľov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia za zverenie parku na Ľudovom námestí do správy MČ 
Bratislava – Nové Mesto. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 
27. 04. 2017 uznesením č. 814/2017 schválilo zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave v k ú. Nové 
Mesto, parc. č. 22840/1 – ostatné plochy vo výmere 5 325 m2, parc. č. 22840/4 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 22 m2 a parc. č. 22840/5 – ostatné plochy vo výmere 25 m2, LV č. 2382 (ďalej len 
„pozemky v parku na Ľudovom námestí“), do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, za účelom 
revitalizácie pozemkov, vybudovania oddychovej zóny a a rozšírenie verejnej zelene. Na základe 
uvedeného uznesenia bol dňa 10. 07. 2017 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou 
Bratislava – Nové Mesto uzavretý Protokol č. 11 88 0415 17 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „protokol“), ktorým boli mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zverené 
pozemky v parku na Ľudovom námestí. Protokol bol zverejnený na webovom sídle hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 27. 07. 2017. V zmysle vyššie uvedeného  pozemky v parku na Ľudovom námestí sú 
zverené do správy mestskej časti Bratislava – Nové  Mesto v súlade s požiadavkou občanov podporujúcich 
petíciu   s účinnosťou od 28. 07. 2017.    
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