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p. Tužinská. Ako chce pani starostka zabrániť Štúrovej ulici ako dopravnej tepne? Ako budú 
výjazdy z plánovanej garáže? 

T.R.: Z Alžbetínskej. Naopak, Štúrova by mala byť pešia - tento projekt nevylučuje projekt 
združenia Lepšia doprava. Zo Štúrovej nebude ľavá odbočka. 

p. Liška – Čo sa týka podzemnej garáže - park na povrchu je fajn. Ale aká je ekonomická 
uskutočniteľnosť? Aké ceny budú v garáži? Autá tu krúžia hodiny po uliciach a garáže sú 
prázdne. 

T.R. - Je to v procese obstarávania. Teraz vieme len predbežne. Celý zámer je o tom, že MČ 
pripraví dokumentáciu, ale nebudeme do toho investovať, ale snažiť sa nájsť a vysúťažiť 
investora, ktorý ponechá Staré Mesto vlastníkom. Chceme si ponechať rozhodovanie o 
cenotvorbe. Celá zóna je dnes platená, zrejme aj zdražie - je to zóna BPS, už teraz je plná. 
Garáže - aby boli konkurencieschopné. Práve Šafárikovo je na to vhodné - analytik 
vyhodnotil Alexiu ako nevhodnú, Uršulínky a Carlton sú plné. Vytvárame komisiu, ktorá 
bude posudzovať súťaž. Ponuku dostal aj p. Bielik, bolo to ponúknuté aj p. Mikovej, aby sa 
strážila participácia. Nemalo by to byť výrazne viac, ako parkovanie na ulici. Celá hodnota 
investície je 7,5 - 8 mil. eur vrátane parku. 

p. Vagač - 4 oblasti - takýto zámer je protizákonný - kód 1110 podľa UPN. Taká istá situácia 
vznikla pri Kollárovom nám., obrátili sa na ved. katedry územného plánovania STU - prof. 
Kováč. a prokuratúra - vydala protest. 

T.R. - výklad UPN je kompetentný robiť obstarávateľ - tým je mesto. Kde tam je dnes park? 
60 percent je betón a asfalt. 

arch. Černík - mesto je oprávnené dávať výklad k UPN. Nevyhovelo prokurátorovi. Prof. 
Kováč – môže mať vlastný výklad UPN.  Dnes je to tak, že treba byť na to odborne spôsobilí 
– robia to kompetentní. 

p. arch. Kantorová - kto je poverený výkladom? Obec a mesto- teda obstarávateľ. Prof. Kováč 
nie je jediná autorita, je to jeho názor. Analógia - aktivisti sa domáhali - neriešenie situácie v 
Tatrách po kalamite - že nebrali do úvahy názor aktivistov. Na to sú znalecké a expertízne 
posudky. Prokurátor nie je odborná osoba na výklad UPN. Napadol odborný výklad, nie 
proces. 20 r. projektovala, má skúsenosti. 

p. Vagač - problémy treba rozdebatovať. Ak si občania pozrú UPN, kód zelene - všetky parky 
majú kód 1110. Dáte to na papier, aby to mohli dať na súd? Občania si myslia, že to môže byť 
park, mesto a MČ že to môže byť garáž. Iný kód na parky nemáme. 

T.R. Mesto určí, či to môže byť alebo nie – Staré Mesto požiada o záväzné stanovisko. My 
nevykladáme ten UPN. Staré Mesto napr. odmietlo protest prokurátora, nevyhovelo mu, v 
prípade VZN o reklame – je to legitímne. UPN by mal charakterizovať presne parky, kde sa 
nebude môcť stavať garáž. Nikto tam neplánuje zaradiť Šafárikovo nám, ani hlavná 



architektka. Doplniť Kantorovú - kedysi – kód 1110 – nesmie sa stavať pod zemou ani nad 
zemou garáž. Dnes - vyškrtli nadzemné, s tým, že sa podzemné nevylúčili. 

p. Vasiková - býva  na Sienkiewiczovej, oáza kľudu. Čo bude hore? Nemáme teraz ani detské 
ihrisko - nech tam je park, ale bez garáží. V malých uličkách budú krúžiť autá. Bude to na 
hanbu. Komu to prišlo na um? Keď nebudú garáže - čo s tým parkoviskom, ktoré zabralo 
ihrisko? Čierna stavba? Čo na to pani hlavná architektka? 

T.R. - Bola pozvaná, projekt má k dispozícii. Mnohé analýzy, ktoré našla – ukazujú, že 
námestie je vhodné miesto pre záchytné parkovisko. Teraz krúžia autá - pri garáži nebudú. 
Oni zadarmo neparkujú ani teraz. 

p. Tichý - Medená - teší, že začali rokovať s BPS Park. Pred rokom ste to začali riešiť - prečo 
ste nezačali verejným prerokovaním? MČ bude platiť štúdiu a dendrologický posudok. Veď 
stačí odstrániť betón. Nie je proti garážam. PPP projekt garáž a dať to obyvateľom ako 
rezidentské parkovanie. 

T.R. - zámerom je, aby ste reštriktívne pôsobili na nerezidentských, aby neparkovali potom na 
uliciach. Zmluva s BPS je takmer nekonečná. Ide o to, čo vieme vyrokovať. Nemali sme nič v 
rukách - čo by to znamenalo revitalizovať park? Mesto mohlo žiadať 800-tisíc vo fondoch, ale 
to by nestačilo tiež. 200-tisíc sú len búracie práce. 70-tisíc je len detské ihrisko. 
Dendrologický posudok – MČ bude tlačiť, nech to investor preplatí - ak sa bude chcieť 
zúčastniť súťaže. 

Arch. Černík - Dobrovičova - 55 áut prejde za minútu dnes. Potom - dve autá. 

p. Bielik – oznamuje, že odchádza. Camera Obskura - chceme stavať na stavebnej parcele, ale 
masívne zvýšime podiel zelene naším zámerom. Ak niekto nechce, aby tam viac ľudí chodilo, 
s tým neviem bojovať. Spomienky na námestie predtým. Aby sa život vrátil - spoločenské 
a kultúrne vyžitie. 

T.R. - parkovisko v cípe námestia - súkromný pozemok. v UPN má to isté ako zvyšok, zeleň - 
angažovať sa v tejto veci – a MČ sa angažuje, rieši to. Náklady - tá fontána je podľa vás v 
poriadku? Vyžaduje si úpravu. Nie je to maličkosť. Nie je to len odstrániť betón a dať trávu. 

??? - komu poslúžia garáže? Kto donúti ľudí, aby neparkovali na uliciach? Ťažko uveriť 
dobrému úmyslu - na nábreží sa tiež veľa nepodarilo. 

T.R. - tí, ktorí sa tlačia pred našimi domami, aby mali kde ísť – aby mali alternatívu. Oni už 
teraz platia. Parkovanie na ulici asi zdražie - na euro za hodinu. MČ - chce si zachovať 
cenotvorbu na tieto gaárže, aby nebola demotivujúca. Aby sa im to oplatilo zaparkovať a ísť 
električkou. 

p. Bútora – združenie Lepšia doprava – v PHSR je politika statickej dopravy – ale musí sa 
urobiť územný generel, potom až navrhovať garáže. Je to ad hoc. BPS nekončí. Garáže - je 
predpoklad, že to vtiahne do centra 300 áut. Treba zvážiť. Navrhovali obsluhu autobusov na 
Šafárikovom. Paradox tohto zámeru - pre verejnú dopravu sa zhoršia podmienky. Čo je v 
PHSR - netrúfam si povedať, že zámer je v súlade. 



arch. Černík - dopravno-kapac. Posúdenie - bolo vydané kladné stanovisko dopravy na 
magistráte. 

T.R. Tie autá tu už sú. Viedeň - chodieve tam pravidelne a pýtame sa ako to tam funguje. V 
centre zaparkujete bez problémov v garážach a vťahuje to autá do centra? 

p. Bútora - je to pomerne regulované. Nie je tam živelné parkovanie, cena to reguluje. 

p. Nagyová - z pohľadu matky – garáže prinesú zníženie kvality života, bezpečnosť, hluk. 
Možností v Starom Meste hrať sa je málo. Nevidím v tom výhodu pre rezidentov. Kopec 
miest je v Eurovei. 

??? – zamestnanci úradu, sídliacom na Grosslingovej – upadá to tam, sú tam byty aj úrady. 
Kolegovia krúžia, aby našli voľné miesto, často zaparkujú na rezidentských. Potrebujeme 
parkovať, pracujeme tu. Toto riešenie je pekné. Park obchádzam zo strachu. Cena - nemyslíte 
si, že konkurencia stiahne ceny? 

arch. Belanská - koľko stromov sa vyrúbe? Majú rôznu kvalitu, tom rozumiem. Viedeň – 
konferencia o Viedni sa nedávno konala z podnetu p. hlavnej architektky. Zaznela tam otázka 
- dá sa parkovať pod parkami? Viedeň nestavia garáže tam, kde sú stromy. 

T.R. Boli sme na magistráte vo Viedni nedávno - na oddelení parkov. Sú to zväčša historické 
parky. Šafárikovo vzniklo po zbúraní Landererovho palác. Teraz je tam špina najmä po 
stánkoch. Zväčša kroviny. 

p. arch. Černík - 8 hodnotných stromov podľa dendrologického posudku, ostatné kroviny. 

p. Slavomír Frešo - poslanec - máme smolu, že sme v centre, máme tu úrady, ministerstvá. 
Sem budú ľudia vždy prichádzať. TEN-T sa nebude realizovať. Jediná možnosť - MHD, autá 
a alternatívna doprava. Bol vo Viedni na trhoch. Viedeň má malé parkoviská po stranách. 
Toto je šanca na prvé malé podzemné parkovisko. Chceme, aby sem ľudia chodili? Áno alebo 
nie? Ak áno, akou formou má byť robené? Mamička sa sťažovala, či zrušiť čierne parkovisko. 
Na zrekonštruovanie parku SM nemá. Necháme to tak, alebo to posunieme za peniaze 
investora nejako. Dva rôzne názory od ľudí – Pritiahne to autá a zároveň - aj tak v garáži 
niekto nebude parkovať – to je ako keby ste povedali, že je to zároveň biele aj čierne. Dnes - 
pred vašimi domami parkujú všetci. Rezidenti by mali mať čo najviac miest pred domami, iní 
za vyššiu cenu. Okrem toho vám neponúkame žiadnu inú alternatívu. Zvážiť - celkové 
komplexné riešenie. 

T.R. - vymieranie SM – pozrite sa na Klemensovu - všetko na prenájom. Návštevníci nemajú 
kde parkovať. Nákupné centra odtiaľto vytiahli život, obávam sa, že centrum vymrie a pokles 
výnosov z daní s tým súvisiaci bude dramatický. UPN hovorí, že to je zeleň – ak tu bude 
garáž - nikdy sa tu už nepostaví 24-poschodový hotel, aj to sa kedysi hovorilo. 

p. Stančíková - býva oproti budove na Bezručovej. Aj tam má byť garáž a urobí sa obnova 
budovy - predstavte si tú výstavbu. Oproti Eurovei je voľný pozemok – to je alternatívne 
miesto na garáž. 

T.R. Bezručova ma veľmi trápi, investori čakali na zmenu UPN, to bol prvý krok k obnove. 
Počíta to s podzemnou garážou, ale pre vlastnú potrebu toho objektu. Mesto neodbremenia. 



Majú tento mesiac predložiť, projekt. Grosslingova sa obnovovala, tiež to bolo náročné, ale 
stojí to za to, dnes si turisti tiež fotografujú gymnázium popri Modrom kostolíku. Parkovisko 
pri Eurovei je bohužiaľ súkromný pozemok investora. 

p. Mistríková - Klemensova. Landererov palác - zeleň, ktorá ho nahradila - je iná ako 
pamiatkové záhrady. Lipy pred Modrým kostolíkom. Zhoršilo sa životné prostredie. V špičke 
tu stoja autá, nekrúžia. Garáž pod hradom – je na nej nehodnotná zeleň. Obyvatelia nechcú 
garáž, mám pocit. Navrhuje vyhlásiť verejnú zbierku, možno by aj sponzori prispeli. V 
minulosti sa dokázali postaviť záhrady, ktoré sú dodnes. Postavme park ako Medická. 

T.R. - Medickú aj prezidentskú vybudovali súkromníci. Dnes žijeme dobu, keby MČ nevie 
zabezpečiť svoje základné potreby ako čistota. Park bez investora - to dnes nebude. Keď sme 
sa pýtali, či sa zúčastnite brigády na Šafku na jar...  Malá účasť  a BAO vtedy oznámila, že 
nemá čas. 

p. Filip Klein - parkovisko (čierne) sa stavia. Oproti – hotel Tulip má problém parkovať. 
Kopa ľudí by si boli ochotní zaplatiť aj viac ako 600 eur, aby vošli do garáže a mali kde 
zastať. Moja otázka je: ako bude riešený prístup vozidiel policajtov? Z parku si urobili 
diaľnicu. 

T.R. boli sme o tom rokovať na KR PZ. Dohoda bola, že po výstave parku budú chodiť cez 
dnešné čierne parkoviská. Navrhujeme, aby chodili cez Gajovu - ale nemôže byť cez vecné 
bremeno. Aby sa tam urobila obslužná komunikácia. 

Arch. Černík - je to riešiteľné. Zo zadnej strany. 

arch. Vallo - vyrastal na Dobrovičovej, majú ateliér na Sienkiewiczovej. Budovanie nového 
parkovania – absolútne legitímne a v poriadku. Trend vonku je taký istý, to je v poriadku, autá 
miznú z ulíc. Carlton je najdrahšia garáž v Strednej Európe. Chýba mi argument, ktorý by 
presvedčil ľudí, či tie ceny budú porovnateľné, či lokálni budú mať nejaké zľavy. Garancia. 
Garáž sem patrí, to je v poriadku. Problém je v tom, že nad garážou má byť park. Nájsť 
podmienky - koľko substrátu musí byť na to, aby tu bol park. Napr. vynechať koše na 
koreňový systém. Aby tam mohli stromy rásť. Kompromis sa dá nájsť v 21. storočí. Mať aj 
park aj garáže. Čo som nevidel v návrhu vyriešené - garáž vnáša autá do zóny, kde by ich 
malo byť menej – slabina návrhu je exit? Bezručova, Sienkiewiczova. To je opak toho, o čom 
sa tu bavíme, že chceme, ale je to riešiteľné, je to technický problém. 

arch. Kuzma - vychádzali sme z dopravnej štúdie. Dá sa o tom diskutovať - je to otázka 
širších vzťahov. Som rád, že ste sa opýtali na tie stromy. V rezoch – robili sme rôzne 
navŕšenia - voľného pozemku neprekrytého garážami máme v návrhu 1600 m2. V niektorých 
častiach je hrúbka substrátu 2,5 - 3 metre. V priemere máme 1 – 1,2 metra hrúbka. Ostatné 
garáže to tak často nemajú - problém je v tom, že treba si to skontrolovať  pri výstavbe, či sa 
to dodržiava. Pri kolaudácii sa zistí, že je to napríklad len pol metra. Celkovo - 5700 m2 a 
garáž - 4280 m2. Okolo 1600 m2 máme k dispozícii na vzrastlé stromy. Sú to pozemky na 
stromy. 

p. Vallo – Mal som pocit, je skoro isté, že 2 metre substrátu nestačia na strom. Je to otázka 
hľadať kompromis. Na dvoch ani troch metroch strom nevyrastie. Ako tam bude garantované, 
že to bude slúžiť ľuďom? 



p. Kuzma - Nad garážou nebudeme preto sadiť dub - určite to nestačí. 

T.R. Garancia, že to nedopadne ako Carlton - chceme v zmluve aj v súťažných podkladoch - 
kvalitná zmluva - aby to bolo naše a budeme to mať pod kontrolou. Ten Carlton napriek tej 
sume je skoro vždy plný. Určite chceme mať na to dosah - aby sme stiahli pod zem tie autá. 
Čo isto chceme - zákaz státia na Štúrovej - aby bola bulvárom, aby odtiaľ zmizli autá a som 
za reštrikciu pre návštevníkov na týchto uliciach. 

p. Dulla - komisia - mohli sa dozvedieť názory obyvateľov skôr. Súkromné firmy - nikto 
nemá garantované, že pred pracoviskom zaparkuje. Dokumentácia pre UR - bude verejná? 
Predchádzať  mala verejná diskusia. Participácia. Námestie Slobody - Firšnál – kedysi bol 
štrk, potom námestie s fontánou, dnes iné zámery. Ad: Vallo - všelijaké trendy tu už boli. To 
je určite krátkodobý trend. 

T.R. Trend asi nie je naveky, má istú trvácnosť. U nás nie je trend ako na západe – že jazdí 
viac ľudí v aute. Musíme sa riadiť realitou. Zverejnenie štúdie  bude - máme ju odvčera. Toto 
nie je záver, ale začiatok - hovoriť o tom, čo by tu malo byť. Participácia bude dlhodobá, nie 
len dnes. 

p. Dulla - keď bude vydane UR, ako zabezpečíte priemet názoru verejnosti? Chýbajú viaceré 
varianty - pripojenie na verejné komunikácie. Viem si predstaviť aj iný vjazd/výjazd. Ak sú 
peniaze a priestor – technické riešenie sa nájde. 

Moderátorka – môžeme prerušiť výsledkami ankety? 

T. R. – my nie sme v štádiu, že štúdiu ideme podávať, je to len podklad. Nemáme EIA, ..., 
diskutujeme o tom, čo je meniteľné. Máme pred sebou ešte dosť dlhú cestu. 

T. Halán – prezentácia ANKETY 

T.R. – participácia – toto je prvé stretnutie. Máme základné info. Neviem si predstaviť, že by 
sme sa bavili o tom, a nemali vôbec nijaké podklady, obrázky. Anketa s cieľom osloviť 
verejnosť. Cieľom je pripraviť také súťažné podklady, aby bola zapojená verejnosť 
v najvyššej miere. Všetci z územia – participovať. Chuť na to ma však trocha prešla – napr. 
v Holandsku nemali skúsenosť ako my – že došlo na neférové správanie – BAO distribuovala 
nepravdivé fakty o ohrození alejí stromov. 

p. Antoniaci – združenie Lepšia doprava – k vymieraniu centra: Billa otvorila nové 
prevádzky. Všetky Billy sú plné, pritom nemajú žiadne parkovacie miesto. Poznám prevádzku 
na Špitálskej a každým rokom jej rastú tržby. Keď sa hovorí o doprave – že pod zem, doprava 
je všetko – aj bicykel, aj peší je doprava! Keďže sa má stavať električka a na Štúrovej majú 
zmiznúť parkovacie miesta - viem si predstaviť ako protihodnotu, že garáž na Šafku bude, ale 
pre povedzme sto áut, nie však vjazd z Dobrovičovej, ale od Dostojevského radu popri sídle 
SNS a odtiaľ do garáže. 

T.R. To by sme uvítali, takéto riešenie vjazdu. Garáže –250 miest je minimálna návratnosť. 

p. Vagač – keď sa postaví táto garáž – zvýši sa prašnosť, hlučnosť. Pribudne 300 áut x 4 – 
pôjdu cez Dobrovičovu, Klemensovu. Anketa – mierne prevyšujú ľudia, ktorí si neželajú 
garáž. Budíme tu dojem – že sa zaujímame o názor verejnosti. Čo to znamená? Že nebudú 



mať ľudia kde parkovať. Prečo sú garáže prázdne? Lebo rezidenti na to nemajú. Chýba 
infokampaň. Čo bude ďalšie? MÚ je rozhodnutý, že to postaví, to je môj názor. Na invektívy 
– nebude reagovať. Snaží sa dať informáciu obyvateľom. 

T.R. – anketa – je povolaním pôvodne sociologička. Má len signálnu hodnotu. Prirodzene sú 
skôr motivovaní odpovedať na ňu tí, ktorí majú iný názor. Poďme sa baviť o možnostiach. 
Hovorila o tom s poslancami – nenašiel sa nik, kto by nepochopil na čo je to dobré. Vaša 
medializácia a kampaň – som presvedčená, že keby nebola, mali by sme objektívnejšie info. 
Nechceli sme kampaňovať, pýtali sme sa na názor. Vy ste do toho vstúpili. 

p. Tužinská – vyplynulo, že sa zhodujeme v tom, že je dobré mať dobrú infraštruktúru. Mať 
na okraji centra záchytné parkoviská. Ale centrum začína pri Šafku? Centrum vníma inak. 
Poloha záchytných parkovísk. 

T.R. Hranica je Dostojevského rad – podľa katastra. Eurovea už je Ružinov. Kde je hranica? 

p. Tužinská – v Londýne je spoplatnený vjazd 5 eur do centra - eliminoval autá v centre. 

T.R. To by bolo najlepšie. V zmysle tohto je aj naša parkovacia politika, aj my chceme 
spoplatniť v rámci parkovacej politiky nerezidentov. Teraz je cieľom uvedomiť si, že keď 
platia za jazdenie autom, musia si uvedomiť, že platia aj za státie auta. Riešenie ako 
z Londýna - aj s hl. dopr. inžinierom Schlosserom sme sa zhodli, že na to ešte Bratislava 
nedozrela. Šafko je okraj Starého Mesta objektívne, tam je hranica.   

p. arch. Černík: to je v územnom pláne. 

Moderátorka: Skôr to chápe ako otázku: Čo vnímame ako centrum? 

T.R. Otázka je, čo vieme ovplyvniť: to, čo je Staré Mesto, inde nie. Kde je potom okraj 
k Dunaju? Pod Dunajom stavať nemôžeme. 

Moderátorka: Nech riešia aj iné MČ. 

???? – v Eurovei neboli postavené parkoviská, aby sme tam mohli parkovať my, ale tí, čo tam 
chodia nakupovať. Investor, ktorý postaví garáže na Šafku – postaví ich preto, aby bol 
ziskový, nie preto, aby nám umožnil chodiť do parku. Plus chcete urobiť ďalšie úpravy a 
regulovanie parkovného – to je nereálne, nikdy si nenechá diktovať cenotvorbu. SM bude mať 
zviazané ruky. Tá cena sa neoplatí – nie 300 miest, ale 1300 miest za 1,50. Nech si to postaví, 
nie je dôležité, že tam nikto nepôjde! Je to nenávratný projekt. Ako mesto zabezpečí 
efektivitu pre investora a návratnosť?    

T.R.  7,5 milióna eur je suma za všetko. Ale nechajme to prosím na toho investora. Keď sa 
nájde investor, nájde sa, keď nie, nie. Urobíme súťažné podmienky. 

??? – To vyzerá ako by investor už bol. V Carltone je to pri hoteli, v Eurovei pri nákupnom 
centre. Toto je iné a zvýši to cenu. 

T.R. Počkajme si na súťažné podmienky. Z ekonomickej analýzy uvidíme. Zabudla som 
povedať jednu dôležitú vec k p. Vagačovi. Návratnosť garáží v tomto meste je napriek 
obsadenosti fakt. Treba počkať na súťažné podmienky. Počkajme na ekonomickú analýzu. 



Pohyb áut a ich počty – nikde sa nepočíta s plnou vyťaženosťou garáží. Bezručova nebudú 
obrátkové garáže. Čo sa týka stromov - 8 bude vyrúbaných. Ekonomickú analýzu 
samozrejme, zverejníme. 

Arch. Belanská – ako bude verejnosť participovať? Aké budú presné kroky? Bude aj 
prieskum verejnej mienky? Dobré, že diskutujeme, ale táto diskusiu mala prísť oveľa skôr. 

T.R. Necháme si poradiť, preto zainteresovali p. Ing. Mikovú. Určite chceme dosiahnuť 
spokojnosť s tým, čo chceme realizovať. Druhá vec je zákon – rozhodnutia kompetentných 
orgánov ťažko spochybňovať. Anketa – chceli sme prehľad. Chceme, aby sa ľudia zúčastnili 
debát a ovplyvnili proces. 

arch. Belanská – každá informácia je pre anketu dôležitá. SM by malo urobiť objektívnu 
infokampaň, ak má pocit, že anketa bola ovplyvnená. 

T.R. Radíme sa, ako to má vyzerať, ja na participáciu expert nie som. Nie je mi ľúto, že 
obyvatelia boli informovaní, ale že išlo o emotívne vťahovanie. Poslanci budú zvažovať 
postoje verejnosti. 

??? – Vallo ma potešil, starostka ma potešila, že nie je rozhodnuté, anketa je asi 50 na 50. Kde 
je problém? My sme veľmi dotknutí. Výjazd z garáží, aby nešiel popod naše okná – a je po 
probléme. 

p. arch. Kuzma – riešenie je spravené podľa dopravno-kapacitnej štúdie. Ako Bratislavčan si 
tiež myslím, že to môže byť inak, ale nie som dopravný inžinier. 

p. Glaus – Gajova – pamätám si na ten park z detstva. Riešime park a riešime statickú 
dopravu. Trend - čo sa dá, dáva sa pod zem. Choďte sa večer pozrieť do Petržalky, Dlhé diely. 
Aby sa to nestalo aj tu – že nemáme kde zaparkovať. Musíme dať šancu tým, čo sem prídu, 
aby mali kde parkovať. Žijeme v hlavnom meste. Park je v katastrofálnom stave. Zadať do 
projektu – ako sa dá zmysluplne využiť, aby za dva roky nebolo znehodnotené. V lete to 
páchne, exkrementy – park nie je na venčenie. Nelikvidovať verejnú plochu na voľný výbeh. 

p. arch. Kuzma – mám psa  a tu nie je kde venčiť. Je to na diskusiu, kde to spraviť, môže to 
byť inde. Je to veľká plocha. 

??? – angažoval sa pred voľbami za starostku, očakával, že sa  postaví skôr za ochranárov ako 
za podnikateľov. Väčšina s garážami nesúhlasí. Park na garáži určite nikde vo svete nie je. 
Vypočuť si názor verejnosti – malo prísť najprv. Medzi Dostojevského radom a Euroveou – 
voľné miesto. 

T.R. Neviem si predstaviť diskusiu bez nejakého návrhu. To by neviedlo nikam. Vo voľbách 
som sa pýtala na garáže pod Šafárikovým.  

p. Klein – ako náhle vylúčime parkovacie miesto odtiaľto – znova budú autá v tých uličkách 
ako Gajova, Sienkiewiczova. Dnes keď tadiaľ išiel o pol 5, boli asi 4 voľné parkovacie 
miesta. Chceme na Štúrovej bulvár? Ja som za. Väčšina garáží súkromných má nižšie ceny za 
garážovanie ako BPS na ulici celoročne. Problém s výjazdom – v uličkách. 



p. Žužiová – ak sa zistí z diskusie, že ľudia sú naozaj proti garážam – ako sa k tomu Staré 
Mesto postaví? 

T.R. Definitívne o zámere rozhodnú poslanci, ktorí to budú musieť brať do úvahy. Bola 
možnosť 800-tisíc získať na revitalizáciu z EÚ, oprávneným žiadateľom bolo mesto 
a neurobilo to. Samotný proces participácie – garantujem, že sa nechám viesť. Vedené tak, 
aby sa priestor zveľadiť. 1.) – dnes – nájsť iné možnosti vjazdu a výjazdu. Škoda, že tu nebola 
verejná diskusia o veciach ako BPS a čistiaca firma kedysi - čo všetko sme zdedili. 
O alternatívach neviem – rozpočet je napätý. 

??? Juraj – Bratislavčan, garáže v meste nie sú využité a ide sa budovať ďalšia garáž – nie sú 
alternatívne spôsoby? To nie je o stojanoch na bicykle. 

T.R. Sme povinní riešiť realitu, aktívne komunikujeme s Cyklokoalíciou, ale obávam sa, že je 
na dlhé roky, kým to prinesie ovocie. Obyvatelia nemajú kde parkovať dnes. Aj aby sa zmenil 
zákon.   

p. Pavel Meluš – hlasovanie, anketa – cnemôže byť na webe, aby sme sa mohli spoľahnúť? 
Anketa nemala odozvu – býva na Jakubáku nedostal sa k nej. Referendum by mohlo byť. 

p. Šeberová – prezentáciu považuje za príliš krátku na to, aby si vedeli utvoriť názor. Kde sa 
dá nahliadnuť do toho? Mala tomu predchádzať podrobná prezentácia. 

T.R. zverejnenie na internete. Do týždňa, dvoch. Viac času sme dali diskusii. Na webe bude 
anketa – dobrý nápad. Ďakujem za ochotu diskutovať. Noviny a web – informovanie. 

 


