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Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                              Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava- Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                           o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto 

                                                                              prerokovať predložený návrh 
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Ing. arch. Andrej Petrek                                        
starosta mestskej časti                                           - v materiáli 
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        - návrh uznesenia 
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vedúci právneho oddelenia      - prílohy č. 1 a 2 
                                   
JUDr. Alojz Števík 
právne oddelenie 

 
 
 
 
 

Bratislava, december 2007 



 
 

 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 

1. v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. b) bod 1 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti       
Bratislava-Staré Mesto odňatie majetku špecifikovaného v prílohe č. 1 tohto 
materiálu zo správy rozpočtovej organizácie VEPOS,  

 
2. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS              

Bratislava– Staré Mesto zo dňa 01.02.1992, ktorým sa mení celé znenie zriaďovacej 
listiny tak, ako je uvedené v prílohe č. 2. tohto materiálu, 

 
 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb  
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
       
 

 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto má v zmysle Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislava ( ďalej len „štatút“ ) a protokolov o zverení majetku hlavného mesta do správy 
mestskej časti  Bratislava–Staré Mesto zverené do správy miestne komunikácie III. a IV. 
triedy, ako aj verejné priestranstvá, parky, detské ihriská, športoviská, verejné schody, 
trhoviská a verejnú zeleň ( ďalej len „majetok“ ).  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 30. januára 1992 

uznesením č. 2/1992 zriadilo podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave samostatnú rozpočtovú organizáciu 
s názvom VEPOS, so sídlom Žilinská ul. č. 1, 811 05 Bratislava, IČO: 00 510 106  za účelom 
plnenia úloh súvisiacich s výkonom správy a údržby predmetného majetku, ako aj za účelom 
zabezpečovania odvozu a likvidácie  komunálneho odpadu. Rozpočtová organizácia VEPOS 
je samostatnou právnickou osobou, ktorá je finančne napojená na rozpočet mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami. Svoju činnosť 
realizuje podľa letných a zimných plánov údržby schvaľovaných miestnym zastupiteľstvom.  
 

Majetok, ktorý na základe protokolov  zverilo hlavné mesto do správy mestskej časti, 
bol ďalej, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, zverený do správy rozpočtovej organizácie VEPOS. Táto viedla zverený majetok vo 
svojej účtovnej evidencii. V súlade s rozsahom oprávnení, ktoré rozpočtovej organizácii 
VEPOS vyplývali zo štatútu a zásad hospodárenia prenechávala táto časti miestnych 
komunikácii III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev do nájmu tretím 
subjektom. Nájomné vyberala organizácia VEPOS s tým, že toto bolo následne odvádzané na 
účet mestskej časti. V dôsledku uvedeného majetko-právneho stavu sa realizoval nadbytočný 
prevod finančných prostriedkov získaných z nájmu medzi rozpočtovou organizáciu 
a zriaďovateľom.  

 
V dôsledku reštrukturalizácie rozpočtovej organizácie VEPOS je zámerom 

predkladaného materiálu prenechať VEPOSu len tie úlohy, za účelom plnenia ktorých bola 
zriadená. Rozpočtová organizácia VEPOS na to, aby mohla plniť svoje úlohy – ktorými je 
v prvom rade starostlivosť o poriadok a čistotu na určených miestach v rámci mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto nemusí mať majetok zverený do správy v zmysle správy zahŕňajúcej 
de facto  práva vlastníka.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa navrhuje odňať majetok zo správy 

rozpočtovej organizácie VEPOS, tak, aby tento ostal priamo v správe mestskej časti.  
Rozpočtová organizácia VEPOS v súlade s účelom, na ktorý bola zriadená, bude 
zabezpečovať spravovanie predmetného majetku len čo sa týka jeho technickej údržby 
formou opráv a zabezpečovania čistoty, tak ako to vyplýva z navrhovaného nového znenia 
zriaďovacej listiny.  VEPOS však nebude s týmto majetkom hospodáriť – napríklad 
prenajímať ho a ani ho nebude viesť  vo svojej účtovnej evidencii. O nakladaní s týmto 
majetkom formou prenájmu bude rozhodovať priamo mestská časť. Vzhľadom na to, že 
VEPOS v predchádzajúcom období uzatvoril cca 50 nájomných zmlúv týkajúcich 
predmetného majetku, po schválení odňatia majetku z jeho správy vstúpi mestská časť, ako 
zriaďovateľ, priamo do právneho postavenia prenajímateľa. V dôsledku uvedeného sa 
pripravuje prevzatie celej zmluvnej agendy a následná revízia všetkých zmluvných vzťahov.  

 
                  



 
 
 
       Zriaďovacia  listina rozpočtovej organizácie VEPOS nebola od roku 1992 menená ani 
dopĺňaná. Od uvedeného obdobia nastali zmeny platnej legislatívy a to najmä prijatím zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v paragrafe 21 ods. 9 určuje nové povinné 
náležitosti, ktoré má zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie obsahovať. V zmysle 
uvedeného zákonného ustanovenia nesmie byť názov rozpočtovej organizácie zameniteľný 
s názvom inej právnickej osoby. Vzhľadom k tomu, že názov VEPOS túto požiadavku 
nespĺňa a sú informácie o tom, že organizácie s totožným názvom majú aj iné mestá navrhuje 
sa spresniť názov organizácie tak, že ku  skratke VEPOS sa pripojí aj označenie       
Bratislava–Staré Mesto. Z praxe vyplýva, že tento názov bol organizáciou aj užívaný 
a používaný napríklad aj na pečiatke organizácie.   
 
      Na základe uvedených legislatívnych zmien, ako aj z dôvodu, že mnohé činnosti 
doteraz vymedzené v Zriaďovacej listine už neboli rozpočtovou organizáciu VEPOS vôbec 
realizované, bolo potrebné nahradiť pôvodnú Zriaďovaciu listinu novou. V dôsledku 
reštrukturalizácie bolo potrebné  presne vymedziť tie úlohy, ktoré má rozpočtová organizácia 
VEPOS Bratislava – Staré Mesto na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto plniť. 
V novom znení zriaďovacej listiny bol posilnený priamy vplyv zriaďovateľa na rozpočtovú 
organizáciu a boli výslovne zadefinované úlohy, ktoré doposiaľ boli realizované len ako 
„zabehnuté zvyklosti“. Nové znenie zriaďovacej listiny je pripravené vo forme dodatku, 
ktorým sa nahrádza celé znenie pôvodnej zriaďovacej listiny. 
     
 
       
 
     
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 
DODATOK  č. 1  

 
k Zria ďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS 

zo dňa 01.02.1992, ktorým sa mení celé znenie zriaďovacej listiny 
nasledovne : 

 
 
 
Zriaďovateľ :   mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
    Vajanského nábr. 3 
    814 21 Bratislava  
    IČO : 603 147 
 
 
Názov organizácie:             VEPOS  Bratislava–Staré Mesto 
 
 
Sídlo organizácie:             Žilinská ul. 1 

 811 05  Bratislava   
 
IČO:               00 510 106 
 
 
Forma hospodárenia :  rozpočtová organizácia, napojená na rozpočet mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto 
 
 
Dátum zriadenia :   01.02.1992 
 
 
Štatutárny orgán :   riaditeľ  

 
- je   volený  a  odvolávaný  na  návrh starostu   Miestnym  
  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava–Staré  Mesto 
- koná v mene organizácie vo všetkých právnych vzťahoch 
- pri   písomných   právnych   úkonoch   používa    riaditeľ  
  pečiatku s identifikačnými údajmi rozpočtovej organizácie  

 
Doba trvania organizácie: organizácia je zriadená na dobu neurčitú 
 
 
Účel zriadenia organizácie :  zabezpečovanie výkonu verejno-prospešných služieb v rámci  

  katastrálneho územia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. I 
Predmet činnosti  

 
Rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava–Staré Mesto zabezpečuje :  
 
1. opravy, čistenie, údržbu, vrátane zimnej údržby  miestnych komunikácií   III. a  IV. triedy 

a vymedzených chodníkov,  
 
2. opravy, čistenie, údržbu, vrátane zimnej údržby verejných priestranstiev, 
 
3. opravy, údržbu a čistenie verejných sociálnych zariadení, parkov, detských ihrísk, 

trhovísk, parkovísk, športovísk a verejných schodov, 
 
4. starostlivosť o verejnú zeleň ( trávniky, kríky ) s výnimkou starostlivosti o vzrastlú zeleň   

( stromy ),  
 
5. odvoz a likvidácia odpadu vrátane odvozu a likvidácie komunálneho odpadu,  
 
6. realizáciu investičných projektov podľa požiadaviek zriaďovateľa,  
 
7. ďalšie úlohy všeobecne prospešné na úseku skvalitňovania životného prostredia v 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa požiadaviek zriaďovateľa, 
 
8. v rozsahu činností uvedených v bode 3, 4 a 5 odplatné poskytovanie služieb                 

iným právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestskou časťou             
Bratislava-Staré Mesto. 

 
Činnosti uvedené v bodoch 1 až 7 VEPOS Bratislava–Staré Mesto zabezpečuje v rámci 
katastrálneho územia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa inventarizačných zoznamov 
poskytnutých zriaďovateľom formou rozhodnutia štatutárneho orgánu a na základe plánov 
letnej  a zimnej  údržby schvaľovaných každoročne Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti             
Bratislava–Staré Mesto. 
 

 
 

Čl. II 
Práva a povinnosti rozpočtovej organizácie 

 
1. Rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava–Staré Mesto je oprávnená samostatne vo 

vlastnom mene vstupovať do zmluvných vzťahov s tretími osobami za účelom 
zabezpečenia plnenia predmetu činnosti uvedeného v tejto zriaďovacej listine.  

 
2. Riaditeľ je povinný v termínoch určených zriaďovateľom predkladať na rokovanie 

Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto plány letnej a zimnej 
údržby a koncoročnú správu o svojej činnosti. 

 
3. Riaditeľ je povinný každoročne predložiť zriaďovateľovi na odsúhlasenie rozpočet 

zostavený podľa špecifikácie položiek výdavkov na činnosti uvedené v čl. II tejto 
zriaďovacej listiny.  

 



 
 
 

4. Pri hospodárení s  majetkom zvereným do správy rozpočtová organizácia VEPOS 
Bratislava–Staré Mesto postupuje v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 

Čl. III 
Vzťah zriaďovateľa k organizácii  

 
Zriaďovateľ je oprávnený formou rozhodnutia štatutárneho orgánu ukladať rozpočtovej 
organizácii VEPOS Bratislava–Staré Mesto v súlade s predmetom činnosti špecifikovaným 
v tejto zriaďovacej listine a účelom na ktorý bola rozpočtová organizácia VEPOS       
Bratislava–Staré Mesto zriadená úlohy aj nad rámec schválených plánov letnej a zimnej 
údržby. 
 
 

Čl. IV 
Správa majetku zvereného  rozpočtovej organizácii  

 
V zmysle protokolu č. 3/2006 o zverení majetku mestskej časti Bratislava–Staré Mesto do 
správy VEPOS zo dňa 12.09.2006 má rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava–Staré Mesto 
zverený do správy tento nehnuteľný majetok :  
 
pozemok parc. č. : 7592/24, zastavaná plocha o výmere 1014 m2  
v účtovnej hodnote 1.521.000, - Sk 
 
stavba súp. č. 7111 na pozemku parc. č. 7592/23 
stavba súp. č. 7111 na pozemku parc. č. 7592/24 
 
v účtovnej hodnote ku dňu 27.12.2005 20.615.000,- Sk 
 
Uvedený nehnuteľný majetok využíva rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava – Staré 
Mesto na plnenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti v zmysle tejto zriaďovacej listiny. 
 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 12.12.2007 
 

 
V Bratislave 11.12.2007 
 
 
 

 

 



Príloha č. 1 
 
 

Miestne komunikácie III. a IV. triedy  
 
 

1. Anenská      44. Floglova 
2. Brnianska –cesta I. tr.+ schody   45. Fraňa Kráľa + 3x schody 
3. Banícka      46. Francisciho 
4. Bartoňova      47. Františkánska 
5. Bartókova      48. Ferienčíkova 
6. Baštová      49. Gajova 
7. Beblavého      50. Galandova 
8. Belopotockého     51. Godrova 
9. Benediktiho      52. Gorazdova+2x schody na most 
10. Bernolákova             + chodník  
11. Beskydská      53. Gorkého + chodník 
12. Bezručova      54. Grosslingova 
13. Biela       55. Gunduličova 
14. Bjornsonova      56. Hviezdoslavovo nám. – stred, 
15. Blumentálska            komunik, zebra, obrubník 
16. Bohúňova      57. Hlavatého 
17. Bradlianska      58. Hummelova 
18. Břeclavská      59. Haydnova 
19. Broskyňová      60. Heydukova 
20. Buková      61. Hlboká cesta + 3x schody 
21. Bukureštská      62. Havrania 
22. Cukrová      63. Holekova 
23. Čmeľovec      64. Holubyho 
24. Čajkovského      65. Hollého 
25. Čelakovského + 2x schody    66. Hradné údolie 
26. Čerešňová      67. Hrebendova 
27. Červeňova      68. Hriňovská 
28. Čapkova      69. Chalúpkova 
29. Dankovského      70. Chorvátska 
30. Dobrovičova      71. Inovecká 
31. Dobrovského      72. Jakubovo námestie 
32. Dobšinského      73. Janáčkova 
33. Dohnalova      74. Jánošíkova + schody 
34. Dolná       75. Jaseňova 
35. Donovalova      76. Javorinská 
36. Drevená      77. Javorová 
37. Dubová + schody     78. Jedlíkova 
38. Dvořákovo nábrežie     79. Jelenia + chodník 
39. Fajnorovo nábrežie + chodník   80. Jozefská 
40. Fándlyho      81. Jurovského 
41. Farská       82. Justičná 
42. Fazuľová      83. Kapitulská + kostol 
43. Fialkové údolie     84. Klariská 
 
 
 
 



 
 
85. Klemensova      132. Michalská 
86. Kmeťovo námestie                                                   133. Mikulášska + schody 
87. Klobúčnícka - časť     134. Moskovská 
88. Kolárska      135. Mošovského 
89. Komenského námestie    136. Moyzesova 
90. Konventná      137. Mozartova 
91. Korabinského      138. Murgašova 
92. Koreničova      139. Múzejná 
93. Kuzmányho – časť     140. Myjavská 
94. Kozia       141. Na Štyridsiatku 
95. Krakovská      142. Na Baránku 
96. Kráľovské údolie + schody    143. Na Brezinách 
97. Krátka       144. Na Hrebienku 
98. Krčméryho      145. Na Kalvárii 
99. Krivá       146. Na kopci 
100. Križkova   147. Na stráni 
101. Krmanova   148. Nám. M. Benku 
102. Kúpeľná      149. Na vŕšku 
103. Kubániho      150. Nad lomom 
104. Kýčerského      151. Nedbalova –časť od Klobúč.  
105. Kysucká              po Laurinskú  
106. Lipová + schody      152. Nekrasovova 
107. Langsfeldova     153. Novosvetská 
108. Laučekova      154. Okánikova 
109. Laurinská      155. Ostravská 
110. Lazaretská      156. Palackého 
111. Lehotského      157. Palárikova 
112. Lermontovova     158. Panenská 
113. Leškova      159. Panská 
114. Lesná       160. Paulínyho 
115. Lichardova + schody                                              161. Pažického 
116. Lomonosovova     162. Pri hradnej studni 
117. Lužická      163. Podhorského + chodník 
118. Lýcejná                                                                   164. Podjavorinskej + schody 
119. Lodná                                                                      165. Podtatranského 
120. Ľadová      166. Pilárikova + zjazd na  
121. Ľubinská                     Staromestskú  
122. Malý trh      167. Poľná 
123. Majakovského + schody    168. Poľská 
124. Májkova      169. Porubského 
125. Malá       170. Poštová 
126. Malinová 171. Povraznícka 
127. Mariánska 172. Prepoštská 
128. Marótyho + schody 173. Prešernova 
129. Mateja Bela      174. Prvosienková 
130. Medzierka      175. Puškinova 
131. Medená + parčík     176. Pod Kalváriou 
 
 
 
 



 
 
177. Pod vinicami + schody Suché mýto  227. Urbánkova + schody 
178. Podjazd      228. Údolná 
179. Radvanská      229. Úprkova 
180. Révová      230. Francúzkych partizánov 
181. Riečna      231. Vansovej + schody 
182. Riznerova      232. Vlčkova + 3x schody 
183. Rubinsteinova     233. Ventúrska 
184. Rudnayovo námestie    234. Veterná 
185. Rybárska brána     235. Vetvova 
186. Sasinkova      236. Vrchná 
187. Senická      237. Vysoká 
188. Sedlárska      238. Wilsonova 
189. Slovanská – I. Karvaša    239. Záhrebská 
190. Staroturský chodník     240. Zámočnícka 
191. Strmá cesta       241. Západný rad 
192. Schillerova      242. Za sokolovňou + schody 
193. Sklenárska                                                              243. Zelená  
194. Slávičie údolie     244. Zrínskeho 
195. Smetanova      245. Žabotova     
196. Sládkovičova                                                          246. Železničiarska 
197. Socháňova                                                              247. Žiarska 
198. Schody pri starej vodárni    248. Židovská + chodník  
199. Somolického              + pracovisko + terasa  
200. Srnčia                                                                      249. Živnostenská 
201. Strakova      250. Žižkova + 3x schody 
202. Strážnická 
203. Strelecká 
204. Súbežná + schody 
205. Svetlá 
206. Svoradova + chodník 
207. Sienkiewiczova 
208. Šafránova 
209. Šípkova 
210. Škárniclova + chodník 
211. Školská 
212. Škovránčia 
213. Šoltésovej 
214. Štetinova + parkovisko 
215. Šulekova – časť 
216. Tabaková 
217. Tablicova 
218. Tajovského 
219. Tallerova 
220. Tichá 
221. Tobrucká 
222. Topoľová 
223. Továrenská 
224. Treskoňova 
225. Tvarožkova 
226. Boženy Němcovej 

 



          
Zoznam sociálnych zariadení /chodníky/ 
 
Palackého ulica 
Šafárikovo námestie 
Americké námestie 
Staromestská ulica 
Kollárovo námestie 
Medická záhrada 
Ul. 29. augusta 
Námestie SNP 
Grassalkovichova záhrada 
 
 
Zoznam ihrísk a trhovísk  
 
Detské ihriská /chodník/: 
 
Žabotova ulica 
Búdkova ulica 
Jedlíkova ulica 
Jakubovo námestie 
 
 
Trhoviská: 
 
Poľná ulica 
Kýčerského ulica 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
      
Zoznam chodníkov v zeleni a parkoch  
 
Hviezdoslavovo námestie   chodník v parku 
Šafárikovo námestie    chodník v parku  /Kačice/ 
Jakubovo námestie    obvodový a stredový chodník  
Medická záhrada    obvodový a stredový chodník 
Grassalkovichova záhrada   obvodový a stredový chodník 
Kmeťovo námestie    obvodový chodník  
Nábr. arm. gen. L. Svobodu   hlavný chodník až po PKO 
Vajanského nábr.    obvodový a vnútorný chodník 
Nám. slobody    obvodový a vnútorný chodník a chodník pri soche Čulena 
Poštová ulica     stredový chodník pri parku 
Konventná  – Staromestská ulica  chodník pri parku 
Rudnayovo námestie   obvodový chodník a schody 
Žilinská – Kýčerského chodník a schody pri parku 
Továrenská ulica  chodník pri parčíku 
Poľná ulica    chodník pri parku 
Poľská ulica   obvodový chodník pri zeleni 
Chorvátska ulica  obvodový a vnútorný chodník 
Blumentálska ulica  chodník pri parku 
Múzejná ulica   obvodový chodník pri výbehu 
Björnsonova ulica  obvodový chodník pri zeleni 
Povraznícka ulica  obvodový chodník pri zeleni 
Škarniclova ulica  obvodový chodník pri parku 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  
Zoznam verejných schodov 
 
 
Čelakovského – Inovecká 
Dubová – Brnianska 
Fraňa Kráľa – Podtatranského 
Fraňa Kráľa – Vlčkova 
Gondova 
Gorazdova – Socháňova 
Gorazdova  - Tablicova 
Hlboká – Schillerova 
Hlboká – Urbánkova 
Horský park – Majakovského 
Haydnova 
Havrania 
Jelenia – chodník 
Jánošíkova- Langsfeldova 
Krakovská 
Kráľovské údolie – Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
Kochova záhrada – Bartoňova 
Lipová 
Lichardova – Fándlyho 
Mikulášska – kostol  sv. Mikuláša 
Marótyho – Somolického 
Nad lomom 
Pod vinicami 
Podjavorinská – Svoradova 
Pálfyho schody 
Puškinova  - Fraňa kráľa 
Podhorského 
Strmá cesta 
Soferove schody 
Súbežná – Matúšova 
Škarniclova  /chodník/  - Svoradova 
Šulekova – Súbežná 
Vansovej schody 
Vratňanská 
Vlčkova – Mišíkova 
Vlčkova- Kuzmányho 
Vlčkova – Lermontovova 
Zámocké schody 
Za sokolovňou – Pražská 
Žižkova 
 
 
 

 

 

 



 

Zoznam zelene  
 
Beskydská        Šulekova 
Björnsonova        Tabaková 
Blumentálska        Vajanského nábrežie 
Brnianska – Súbežná       Žabotova 
Dobšinského        Žižkova svah 
Dubová 
Fajnorovo nábrežie 
Gorazdova 
Grassalkovichova záhrada 
Hlboká cesta 
Holekova 
Hviezdoslavovo námestie 
Chorvátska 
Jakubovo námestie 
Justičná 
Kmeťovo námestie 
Kollárovo námestie 
Kubániho – Krčméryho  
Kýčerského 
Májkova 
Medená 
Medická záhrada 
Námestie slobody 
Pilárikova 
Poľná 
Poľská 
Povraznícka 
Rázusovo nábrežie 
Strelecká 
Súbežná 
Šafárikovo námestie 
Šípková 
Škarniclova 
 

 

 
 


