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za rekonštrukciu Šulekovej ulice v bratislavskom Starom Meste 
My dolu podpísaní obyvatelia žiadame veden ie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o urýchlenú 

rekonštrukciu Šulekovej ulice, nakoľko táto nebola opravovaná už mnoho rokov. Cesta je v havarij nom 
stave. Niekoľko krát tu došlo k úrazu chodcov a to hlavne vo večerných hodinách. Dochádza takt iež 
k vážnemu poškodzovaniu vozidiel prechádzajúcich po komunikácii vzhľadom na výtlky na ceste, ktoré 
dosahujú hÍbku aj 20 centimetrov. 

Staré me~to získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu povrchu avšak Šu lekova ulica 
medzi navrhovanými chýba. Z toho dôvodu žiadame kompetentných o prehodnotenie rozhodnutia 
a zaradenie Šulekovej ulice do zoznamu ulíc určených na rekonštrukciu. Jedná sa o časť ulice, ktorá je 
v správe Starého mesta. Sme presvedčení, že každá zrekonštruovaná cest a a chodník slúži verejnosti a 
hlavne obyvateľom Starého Mesta. 

Petičný výbor: 
·I 
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Osoba určená na zastupovan ie v styku s kompetentným orgánom verejnej správy: 

V prílohe Vám odovzdávame „ .~~ „ . kusov petičných hárkov s názvom: „Petícia za rekonštrukciu 
Šulekovej ulice v bratislavskom Starom Meste", ktoré obsahujú náležitosti podľa zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Dátum doručenia: „. „„.„„„„„„„„. „ . „ 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
6556/16113/2018/INV/Kal Kamenistý Lukáš, Ing./ 

Bratislava 
10.04.2018 

Vec: 
Petícia za rekonštrukciu Šulekovej ulice v bratislavskom Starom Meste - odpoveď 

Vážený pán inžinier, 

dňa 27 .02.2018 bola na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto doručená petícia o urýchlenú rekonštrukciu 
Šulekovej ulice. 

Pre riešenie petície sme použili spôsob osobného stretnutia, ktoré sa za Vašej účasti a účasti pani 
Ing. Hegerovej, ako členov petičného výboru, uskutočnilo 10.04.2018 na miestnom úrade. Za mestskú časť 
sa rokovania zúčastnili Mgr. Radoslav števčík, starosta mestskej časti , Ing. Jana Španková, zástupkyňa 
starostu mestskej časti , JUDr. Iveta Hahnová, poverená prednostka a vedúca Oddelenia legislatívno
právneho, Ing. Janka Mešťaníková , vedúca Oddelenia dopravy, Ing. Lukáš Kamenistý, referát dopravných 
stavieb. Záznam z tohto stretnutia je prílohou listu. 

Riešenie problému sa bude odvíjať od záverov, ktoré príjme miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava -Staré mesto, na zasadnutí dňa 24.04.2018. Následne, v zmysle záznamu zo stretnutia, Vám 
navrhnem termín rokovania, na ktorom Vás oboznámim s ďalšími krokmi v riešení . 
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