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Vlastníci a obyvatelia byto\' 
v ytových domoch na Ga.jovej č. 1. č . J, č. 5 

Bratislava - Staré mesto 

Váž. pán 
Mgr. Raciosla v Števčík 
starosta mestskej čast i 

Brati slava --Staré mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Brati::>lava 1 

Bratislava, 1. LQ.20 18 

Vec: Pecícia za dobudovanie a obnovenie pôvodného vstupu (chodníka) do Landererovho 
parku na úrovni Gajovej č.3 a úpravu bezbariérových vstuoov 

~"5fr; rca . - -t . - - I 4 .ci .1, >t/t?/ 

Vážený pán starosta, ... ~v 1 f .._,, t v l ~ " 

nižšie podpísaní obyvatelia Vás touto cestou žiadame: lJ 

l. aby ste nám vyšli v ústrety a pomohli obyvateľom v BD na Gajovej č . l , 3 a 5 tým, že 
7,..:1!.IBzp~či_i:e dä-ki<a:lova.nic c looníka vcdúcútv ,: Gujo ·„e_j ul.l1.:1::. 1Jdbiižne na tim„,ai 
G·~j ovej if. 3., ktor:f ste úplne zrušil i! Tento chodník tu existoval najmenej 60 rokov 
a bo l využívaný nielen obyvateľmi okolitých bytových domov, ale aj mnohými 
okoloidúcimi. Chodník umoži'loval obyvateľom pohodlný vstup do parku a rýchly 
prechod na Šafárikovo námestie , na Štúrovú ulicu a na prostriedky MHD a veľmi 
obyvateľom chýba~ 

. ' 

2. upraviť bebariérové vstupy do padrn, ktoré' sú síce urobené v zmysle slovenských 
predpisov a nóľiem ( < 2cm), ale s ťl n;pohodlné a bariérové pre ľudí na invalidných 
vozíkoch a pre slepých a to ta,k, že 'vytvoríte v hodné šiJu -fé 'nájazdové · lošinky. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
10183/51459/2018/KST/Gab Gábor Anton, lng./59246256 

Vec: 

- "" '.l 

Bratislava 
29.11.2018 

Odpoveď - Petícia na dobudovanie a obnovenie pôvodného vstupu (chodníka) do LAndererovho 
parku na úrovni Gajovej č.3 a úprava bezbariérových vstupov 

Listom zo dňa 05.11 .2018 ste doručili petíciu na dobudovanie a obnovenie pôvodného vstupu (chodníka) 
do Landererovho parku na úrovni Gajovej č.3 a úprava bezbariérových vstupov. 

V súvislosti s uvedenou žiadosťou uvádzame nasledovné: 

1. Vybudovanie vstupu zo severnej Landererovho parku bol v rámci prípravy projektovej 
dokumentácie bol riešený s odbornou i laickou verejnosťou, avšak bola zvolený variant bez tohto 
vstupu, ktorý by znamenal úbytok minimálne troch parkovacích miest a zelene na strane bytových 
domov. Otázku vstupu zo severnej strany parku bude možné otvoriť pri spracovaní PO druhej 
etapy rozvoja Landererovho parku. 

2. Vstupy do parku sú vybudované v súlade s technickými normami a predpismi vrátane 
bezbariérovosti. 

S pozdravom 

~slavStevčík 
starosta 
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