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V Bratisave dňa 28.6.2017 

Vec : Petícia za zachovanie psieho parku a jeho revitalizáciu na Poľnej ul. , Bratislava Staré mesto 

Vážený pán starosta, 

Obraciame sa touto cestou na Vás vo veci psieho parku na Poľnej ul ici Bratislava Staré mesto . Počas 
volebného obdobia pani PhDr. Rosavej z jej iniciatívy bola zriadený psí park, ktorý potešil všetkých 
psíčkárov v okolí. Obsahoval agility prvky pre hranie sa psov, koše na exkrementy, lavičky a vodovod 
s tečúcou vodou. 

Po určitom čase zmizli z parku agility prvky /zničili ich vandaly , ktorí bojujú proti existencii parku/ 
a na základe Vášho príkazu z parku zmizli koše, lavičky. Osta l len vodovod, ktorý bol síce po viacerých 
urganciách obyvateľov sprevádzkovaný dva dni , ale zase zn iče ný nepriateľskými susedmi. Da li ste 
príkaz k uzamknutiu jedného vchodu a obmedzeniu otváracích hodín v parku. 

Týmto ste jednostranne vyhoveli požiadavkám tej skupine obyvateľov, ktorí si u Vás svojou 
agresivitou vymohli ústupky voči psíčkárom, ktorým je takéto správanie cudzie. Zarážajúce na tom je, 
že psíčkári platia dane a nemajú za to od mesta žiaden benefit. Vašim konaním ste skôr ľúdí rozdelili 
ako spojili. 

Dnešná situácia ja taká, že sa obyvatelia na základe zhoršujúceho sa životné prostredia z neriešenej 
dopravnej situácie na Karadžičovej, Poľnej a priľahlých ulíc v súvislosti s neúnostnou zástavbou v okolí 
sa snažia zrevitalizovať okolie svojich domov a vyháňajú psíčkárov zo všetkých ze lených plôch a jediná 
lokalita, kde sa dá voľne chodiť so psami je uvedený park. 

Z hore uvedených dôvodov obyvatelia, ktorí podpísa li priloženú pet íciu , Vás žiadajú o zachovanie 
a revitaliáciu tohto parku v dolu uvedenom zmysle : 

1) Vybavenie parku dvomi košmi na exkrementy 

2) Zmena otváracích hodín - v letnom čase od 7.00 hod. do 21.00 hod„ a v zimnom čase od 
8.00 hod do 20. 00 hod, /pozn. nočný kľud podľa zákona je od 6.00 do 22.00) 

3) Otvorenie uzamknutého vchodu z Karadžičovej uiici 
4) 2 lavičky pre starších ľudí a invalidov, aby si mohli sadnúť 
S) Sprevádzkovanie vody s opatrením proti vandalom 



6) Kameru, aby vandali neničili zariadenia 

7) Osvetlenie 

8) Nasadenie kríkov zo strany Pol'nej ulici, aby sa zamedzilo prášeniu z parku do okien bytov na 

prízemí na Pol'nej ulici /vieme svojpomocne nasadiť kríky/. 

Len takýmto spôsobom prispejete k ukl'udnenie situácie a pomôžete 0byvateťom skultúrniť toto 

prostredie. 

Psíčkári patria medzi kultúrnych a slušných l'udí, sú to aj Vaši voliči a mal i by ste im pomôcť a.nie len 

jednostranne podporovať krikl'úňov, ktorí broja proti všetkému a všetkým. 

Situácia sa totiž môže vyostriť od dnešných vulgárnych slovných útokov voči psíčkárom až po ich 

fyzické napadnutie, k čomu ste žial' dal podnet, keď ste sa postavili na ich stranu. 

Iniciácia ďalšieho stretnutia s občanmi (tak ako naposledy) je podl'a nás neefektívna, pretože skončí 

zbytočnými invektívami a nevraživosťou medzi dvomi stranami, preto to treba riešiť diplomaticky 

inou cestou priamo cez Vaše kompetencie. 

Ďakujeme za Vašu ochotu nás podporiť. 

S pozdravom 

Iniciátori petície : //) / 

Ing. Magdaléna Sečanská, Pol'ná 23, Bratislava v 
n 

Darina Bolgáčová, Karadžičova 25, Bratislava 

Prílohy: / 
Petičné hárky : 

Hárok č.1 

Hárok č.2 

Na vedomie: 

Ing. Martin Borgul'a 

Ing. Miroslav Kollár 

Lucia Ďuriš Nicholsonová 

PhDr. Barbora Oráčová 

Mgr.art. Veronika Remišová 



/ 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
8876/32735/2017/DŽV/Čil Čilliková Janka, lng./59246333 

Vec: Výsledok vybavenia petície 

Dňa 4.7.2017 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená petícia, v ktorej žiadate o: 
1. vybavenie parku dvomi košmi na exkrementy, 

Bratislava 
20.07.2017 

2. zmenu otváracích hodín - v letnom čase od 7.00 hod do 21.00 hod a v zimnom čase od 8.00 hod 
do 20.00 hod, 

3. otvorenie uzamknutého vchodu z Karadžičovej ulice, 
4. 2 lavičky pre starších l'udí a invalidov, 
5. sprevádzkovanie vody s opatrením proti vandalom, 
6. kameru, aby vandali neničili zariadenia, 
7. osvetlenie, 
8. nasadenie kríkov zo strany Pol'nej ulice. 

Po preverení situácie si Vám dovol'ujeme oznámiť: 

1. do parku bude doplnený jeden malý odpadkový kôš 
2. otváracie hodiny parku budú predÍžené o 1 hodinu, od 8.00 do 20.00 hod 
3. vzhl'adom k vel'kosti parku neuvažujeme o otvorení vchodu z Karadžičovej ulice 
4. do parku bude umiestnená jedna lavička 
5. technický stav pitnej fontány v parku bol prevclený, pitná fontána je v poriadku, problém sa 

momentálne rieši s BVS, a.s. 
6. Mestský kamerový systém hlavného mesta SR Bratislavy prevádzkovaný mestskou políciou 

hlavného mesta SR Bratislavy spravuje Hlavné mesto SR Bratislava ako zriaďovatel' mestskej 
polície. Rozširovanie kamerového systému prevádzkovaného mestskou pol íciou spadá do 
pôsobnosti Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako správcu kamerového systému 

7. verejné osvetlenie na území celého mesta je takisto v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislavy 
8. výsadba kríkov je možná po presunutí oplotenia, vo vhodnom agrotechnickom termíne a vyčlenení 

finančných prostriedkov. 

S pozdravom 

~doslaV-Števčík 
starosta mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk,www.staremesto.sk 


