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Bratislava. 2 1. december 20 18 

V prílohe Vám v mene petičného výboru a podpísaných rezidentov - staromešťan ov 

predkladám „PETÍCIU ZA NEODKLADNÉ RIEŠENIE SITUÁCIE S PARKOVANÍM 
REZIDENTOV V LOKALITE CENTRÁLNEJ ZÓNY STARÉHO MESTA NA 
PARKOVACÍCH MTESTACH V NÁJME A SPRÁVE BPS PARK A.S. BRJ\TTSLJ\ VA". 

S úctou 

predseda petičného výboru 1 

Príloha: Petícia 

Prosím komunikáciu prostredníctvom P-11iail: 



PETÍCIA ZA NEODKLADNÉ RIEŠENIE SITUÁCIE S PARKOVANÍM 
REZIDENTOV V LOKALITE CENTRÁLNEJ ZÓNY STARÉHO MESTA NA 
PARKOVACÍCH MIEST ACH V NÁJME A SPRÁVE BPS PARK A.S. BRATISLAVA. 

Popis vere jného záujmu, ktorý petícia rieši: 

Vymedzenie priestoru: 
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Pa rkovacie miesta na komunikác iách Starého Mesta, ktoré má prenajaté spo ločnosť BPS Park 

a.s. od prenaj ímateľa Mestskej časti Bratis lava Staré Mesto. 

Určenie problému: 

Parkovacie miesta, ktoré má v prenájme spo l očnosť BPS Park, a .s. podľa platnej zml uvy do 

roku 2026 (cca 2,5 tisíc miest), ic h prevádzkuje za úhradu v pracovn)1c h diíoch v čase od 8,00 

do 16,00 hod. V ostatnom čase, tzn. v po nde lok až štvrtok od 16,00 do 8,00 nas ledujúceho 

diía a v pia tok od 16,00 clo ponde lka 8,00 hod s ú tie to miesta k dispozíc ii ako voľné 

parkovan ie pre každého bez popl atku. Park0van i~ návštevníkov v úplnom centre hlavného 

mesta jedného zo štátov Európskej ún ie zada rmo j e .,veľkorysosť najvyššieho rangu„ a to 

všetko na úko r rezide ntov Starého Mesta. 

Verejný záujem rezidentov lokality : 

Urýchlené do pravné určeni e uvedených parkovac ích miest po dohode s náj omcom BPS Park, 

a.s. na parkovanie rezidentov Starého Mesta v čase aj 111 im o vymeclzen ia pl ateného 

parkovania spol očnosti BPS Park, a.s. na základe rez iclen tských parkovacích ka ri et. V danom 

čase sú tie to parkovac ie miesta o bsadené prevažne návštevníkmi centra hlavného mesta a 

,.domáci" nemajú možnosť zaparkovať pri príc hode do mov v blízkosti svojho bydliska. 

Návštevníci majú dosť možností parkovať v komerčných ga rážach resp. nech do centra mesta 

prichádzajú mestsko u hromad no u dopravou. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

CENTRÁLNA EVIDENCIA STAZNOSTÍ 
BRATISLAVA- STARÉ MESTO 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
23.01 .2019 90/3817/2019/DOP/Bom Edmund Bombara /59246264 

Vec: 
Odpoveď - Petícia 

Dňa 21 .12.2018 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená „PETÍCIA ZA 
NEODKLADNÉ RIEŠENIE SITUÁCIE S PARKOVANÍM REZIDENTOV V LOKALITE CENTRÁLNEJ ZÓNY 
STARÉHO MESTA NA PARKOVACÍCH MIESTACH V NÁJME A SPRÁVE BPS PARK A S. 
BRATISLAVA" , ďalej len petícia. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v najbližšom čase zabezpečí rokovanie so spoločnosťou BPS 
Park, a. s. v predmetnej veci. O výsledkoch rokovania Vás budeme ihneď informovať. 
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s aro ka mestskej časti 
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Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratis lava, IČO: 00 603147, tel.: (+4212)5924 6111, fax: (+421 2)5292 0003 
e-mail : podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


