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Vec: Petícia "Za kultúrne bývanie v centre Brati slavy-Staré mesto''. 

Petícia občanov Jedlíkovej a Kolárskej ul ice: 
Občania uvedenej lokality Starého mesta z vlastnej in iciatívy a ako reakciu na 
nedeľne správy tv JOJ z 21.októbra 20 18 redaktora Mart in Mózer , kde pos lanki'la 
BSK za staré mesto Barbora Oráčová upozornili na alarmujúcu s ituáciu na Obchodnej , 
Jedlíkovej a Kollarskej ulici, priprav ili petíciu pod náz"vom: "Za kultúrne bývani e v 
centre Bratis lavy- Staré mesto". 
Za posledné obdobie, najmä od roku 2017 sa zhorš i Ii podmienky bývania 

na Jedlíkovej a Kolárskej ulici, ktoré ohrozujú zdravi e a bezpečnosť občanov 

žijúcich v tejto oblasti. V nasledujúcich bodoch pribli žuj eme faktory, ktoré intenzívne 
vplývajú na kvalitu a bezpečnosť bývania v tejto loka lite Starého mesta . 

1. Z trhoviska medzi Obchodnou a Jedlíkovou ul icou v hodinách 
nočného kľudu sa zo zariadenia Starter Pub, Obchodná ul, č. 36 ozýva hlučná hudba. 
oplzlé nadávky, krik návštevníkov v intenzite deci bel ov, ktoré nadmerne rušia nočný 
kľud , poškodzujú zdravie a strpčujú život obyvateľov . Uvedený hluk býva v čase 
nočného kľudu od 22.00 hodiny a niekedy trvá až do 3:00 hodiny. 

2. V rovnakej dobe je hluk na detskom ihr isku, kde nie je na ihr isku zabezpečené 
osvetlenie. Na detskom ihri sku a pred vchodm i do bytových do rnov sú 
rozhádzané rozbité fľaše, poháre, obaly, zbytky potrav ín a častokrát aj injekčne 

striekačky (ktoré učiteľky s detmi naš li a ktoré môžu det i nakaz i ť infekčnou sérovou 
hepatitídou a AIDS ). Je neprípustné, aby detské ihrisko slúžilo mládeži na úče l 

zábavy a združovania sa. Títo „noční" návštevníci devastujú ho, vytvárajú si v t1om 
„večierky" a znečisťujú zdraviu a živo tu nebezpečným odpadom. Na unimobunkách 
na detskom ihri sku sú fašist ické symbo ly. Skupiny tu ris tov, mládežníkov a účastníkov 
nočného života v Starom meste vytvárajú v danej lokalite neporiadok. produkujú 
odpadky, vykonávajú svoje potreby na uliciach, v predzáhradkách, medzi 
zaparkovanými automobi lmi. V ranných hodinách j e na uliciach zápach po 
moči , feká liách a zvratkoch, ktoré vytvárajú opitý ľudia. Častokrát 

až do 4.00 hodiny sa ózývajú výkriky , spev a výtržnosti. ktoré páchajú na verejnom 
ale aj súkromnom maj etku (skákanie po strechách áut, rozbíjanie smetných nádob. 
vrážanie smetných nádob do automobilov a iné.) 

V nedeľu 21.októbra 2018 odvisielala v hlavných spravach o 19.30 hod tcleviz ia 
JOJ reportáž z Obchodnej ulice a z prechodu medzi obchodnou a Jedlikovou uli cou. 
Poukázala na hrube porušovanie nočného kľudu v tejto oblasti starého mesta. Na 

detskom ihri sku musela zasahovať mestská polícia, opití ml adý ľudia, narušova li 
nočný kľud . Detske ihri sko .ie otvorene 24 hod in nap riek prevadzkovým hod inam. 
branička na detske ihri sko je viacej ako 2 mes iace otvorená, pre pokazený zamok. a 
riaditeľstvo detskej škôlky nereaguje na upozornenia, rodičov a petíciu rodičov zo 
škôlky. 



3. Na Jedlíko vej uli c i Je poškodené verejné osvetlenie. Pred vstupom 

pre zásobovanie predajne Billa j e odrezaný st Íp ve rej ného osvetlenia, ktorý nebol 

nahradený žiadnym adekvátnym osvet lením. 

4. Mestská pol íc ia Brat islava nezabezpečuje poriadok a kľud v tejto oblasti. Po 

upozornení príde hliadka, a le nezabezpeč í pori adok. 

Ako slušní obyvatelia, ktorí sa snažia udržiavať kultivovaný život, dodržujú nočný 

kľud a starajú sa o prostredie , v ktorom sa ro zhodli žiť , Vás žiadame: 

1. O bezpečeni e poriadku a zabezpeče ni e dodrž iavania nočného kľudu. 

3. O zabezpečen i e, aby správca trhoviska zabezpečil upratanie a poriadok po skončen í 

prevádzky trhu, aby sa odpad nešíri l na ulicu Jedlíkova a Kolárska. 

4. O zabezpečenie zatvárania trhoviska, medz i ulicou Obc hodnou a Jedlíkovou na noc, 

ako j e to aj v pasáži, ktorá spája Jedlíkovu ulicu a na námestie SNP. 

5. O zabezpečenie zamykania detského ihri ska a o vytvorenie osvetlenia a kamery na 

ihrisku, aby bezpečné s lúž ilo svojmu úče lu a neohrozovalo zdravie detí a pedagógov 

dvoch materských školiek, kto ré detske ih risko v ramci výchovného programu 

vy užívaj u. 

So znepokoj ením po tragickýc h udalostiach, kto ré sa v tomto roku stali na 

neďal ekej obchodnej ulici , kde dlhodo bo dochádza k inc identom a krimina li te , Vás 

ž iadame o serióz ny prístup a pomoc v tejto už „patovej '· s ituác ii a s nádejou. že v tej to 

lokalite už nebude stúpať vý tržníctvo, krimina lita. poškodzovani e a zneč i sťovanie 

verejného a súkromného maj etku. 

Súčasťou lokality sú aj dve nemocnice s ce loš tétnou pôsobnos ťou, Onkologický· 

ústav sv. Alž bety a Fakultná nemocnice Mi losrdní bratia, kde sa li eč ia aj paci eti zo 

zahranič ia. Nevplýva to dobre na rušenie nočného kľudu pacientov , s lúžiaci personá l a 

robí to negatívnu reklamu hlavném u mes tu. K tejto iniciatí ve sa pripajajú aj rodičia 

deti a pedagogovia materskýc h škô lok. 

V rôzn ýc h čas ti ach Brati slavy sa uro bi lo v poslednej dobe ve ľa pozitívnyc h zmien 

a konečne by sa jednoduchými krokmi mohlo zl ep š iť aj prostredie na ž ivo t v lokali te 

O bchodná ulica, Jedlíková, Kolárska, Heyduková a oko li tá š tvrť. 

V Bratislave 3.9.2018 

S vďakou a ž i adosťou o okamžité riešenie tohto dlhotrvaj úceho a už neú nosné ho 

problému : Obyvatelia Jed lí kovej, Kolárskej uli ce a pri ľa hl ej loka lity. 

Kontaktná osoba: 

Ema il: „l • ..., „~ 

Na vedomie: Vážený Pán J UD r. !vo Ncsrovnal, primáto r Bratis lavy 

Vážená Pani Barbora Oráčová, pos lan ky f1 a BSK za staré mes to 

*prí loha: Petičné há rky obyvateľov. 0 sfvJi{ ( 1oD ;kc~0vOc/ 
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Váš list číslo/zo dňa 

Vec: Petícia - odpoveď. 

CEN'J RÁLNA EVIDENCl1\ STAZNOSTÍ 
BRATISLAVA - ST.<\RÉ MF STO 

ZAPÍSANé 
DŇA: 

SfAžNOSf 
ČÍSLO: 

Naše číslo Vybavuje/linka 
10080/53195/2018/DŽV/Cal Calpašová Anna, RNDr. 
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Bratislava 
1O.12.2018 

Dňa 25.10.2018 bola na mestskú časť Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') doručená 
Petícia obyvateľov Starého mesta - Jedlíkovej ul „ Kollárskej ul. a okolitých štvrtí za kultúrne bývanie 
v centre Bratislavy - Staré Mesto. 
Vzhľadom na predmet petície a dané kompetencie mestskej časti Oddelenie životného prostredia, 
správnych konaní a verejného poriadku, referát obchodu a správnych konaní miestneho úradu mestskej 
časti (ďalej len „referát obchodu a správnych konaní") zasiela nasledovné stanovisko: 
1 . ) 
Referát obchodu a správnych konaní dňa 18.05.2017 obdržal oznámenie času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb od spoločnosti NAXI s.r.o, Cintorínska 32, Bratislava ako prevádzkovateľa prevádzky 
Starter Pub, Obchodná 36, Bratislava, pod evidenčným číslom 22719/2017. Deklarovaný účel využit ia (druh 
poskytovanej služby ) nočný bar. 
Ohlásený čas predaja: Pon - štv: 12:00 - 24:00 hod, Pia - Sob: 12:00 - 04:00 Ned: 12:00 - 24:00 hod. 
Oznámená prevádzková doba je v súlade s VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN č. 6/2017") . 
Na referát obchodu a správnych konaní boli doručené dva služobné záznamy Mestskej polície Expozitúra 
Bratislava 1, Medená 2, Bratislava týkajúce sa tejto prevádzkovej jednotky. 
Prvý služobný záznam zo dňa 01.02.2018 bol vyhodnotený ako neopodstatnený, nakoľko nebolo možné 
preukázať porušenie VZN č. 6/2017 a VZN č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok, obchodu a služieb 
(ďalej len „VZN č. 7/201 ?"). 
Druhý služobný záznam zo dňa 30.03.2018 bol vyhodnotený taktiež ako neopodstatnený, nakoľko nebolo 
možné preukázať porušenie VZN č. 6/2017 a VZN č. 7/2017. 
Referát obchodu a správnych konaní eviduje jeden podnet na prevádzkovú jednotku Starter Pub, 
Obchodná 36, Bratislava zaevidovaný dňa 20.06.2018 pod ev. čís lom: 27893/2018 od pani Barbory 
Oráčovej ( podnet doručený elektronickou formou). Odpoveď na podnet bola odoslaná dňa 02.08.2018 pod 
ev. číslom: 34085/2018. Žiadne ďalšie podnety ani sťažnosti týkajúce sa predmetnej prevádzky referát 
obchodu a správnych konaní neeviduje. 
2.) 
Na detskom ihrisku Jedlíkova mestská časť v roku 2018 zabezpečila kompletnú obnovu hracích prvkov 
t. j. výmenu poškodených resp. zlomených segmentov lavičiek, vláčika , strechu herného prvku „domček", 

výmenu reťazových hojdačiek, piesku, vyčistenie a náter kolotoča, vybudovanie dopadovej plochy v zmysle 
platnej technickej normy. Uzamykanie priestoru - výmena zámku bola v roku 2018 riešená viackrát, 
naposledy v 44. týždni. 
Technický stav hracích prvkov je kontrolovaný 1 x týždenne, kontrolu čistoty lokality sa mestská časť snaží 
zabezpečovať denne. 
3.) 
Verejné osvetlenie, jeho budovanie, údržbu a opravu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev 
v zmysle Čl. 28 písm. g) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje hlavné 
mesto Slovenskej republ iky. Dňa 8. novembra 2018 bolo e-mailom požiadané oddelenie správy 

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 



komunikácií magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpečenie verejného 
osvetlenia na Jedlíkovej ul ici, čím by sa mohlo predchádzať páchaniu priestupkov voči verejnému poriadku. 
Táto skutočnosť bola s Vami, ako s kontaktnou osobu na zastupovanie v styku s mestskou časťou , 

odkomunikovaná. 
4 .) 
Nadmerné požívanie alkoholických nápojov a následné páchanie priestupkov voči verejnému poriadku 
v tejto lokalite sa v prevažnej miere deje vo večerných resp. nočných hodinách počas víkendov. 
Zabezpečenie verejného poriadku a ochrany životného prostredia v tejto lokalite je možné riešiť zvýšenou 
kontrolou prostredníctvom poriadkového útvaru mestskej polície. 
Mestská časť písomne požiada mestskú políciu o zabezpečenie zvýšeného dohľadu a navýšenie 
frekvencie kontrol vykonávaných hliadkami Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v tejto lokalite. 

V náväznosti na vyššie uvedené si Vás dovoľujem ubezpečiť, že mestská časť v súčinnosti s hlavným 
mestom robí a bude naďalej robiť kroky, ktoré jej umožňuje platná legislatíva, a ktorými verím, že sa nám 
podarí zlepšiť stav tohto verejného_y.riestoru a tým spríjemniť bývanie obyvateľom tejto lokality. 
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rrostka mestskej čarí. 


