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814 21 Bratislava 

Dolupodpísaní občan i a žiadame o zastavenie akcií 11 DOBRÝ TRH" na Jakubovom námestí 

v tomto roku aj v nasledujúcom období. 

Ako dôvod uvádzame: 

obča nia nesúhlasia s preparkovávaním motorových vozidiel a v prípade, že svoje 

motorové voz idlo z iného dôvodu nie sú schopní preparkovať, s ich odťahovaním 

rušenie obyvatel'ov hl učnou hudbou, znečisťovaním a devastáciou parku 

um iestňovan i e predajných stánkov v blízkosti obytných domov 

obmedzený prístup do vchodov domu 

Ďakujeme za pochopenie 

S pozdravom 
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Bratislava 
23.04.2019 

Odpoveď- Petícia obyvateľov za zrušenie "Dobrého trhu" na Jakubovom námestí dňa 27.4.2019 

Dňa 05.04.2019 bolo Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručené podanie 

označené ako „Petícia obyvateľov za zrušenie „Dobrého trhu" na Jakubovom námestí dňa 27.4.2019", 

v ktorom žiadate zrušenie „Dobrého trhu" na Jakubovom námestí dňa 27.4.2019. Dňa 05.04.2019 bolo 

uvedené podanie zaevidované v centrálnej evidencii ako petícia č.2/2019. V petícií obyvateľov za zrušenie 

„Dobrého trhu" na Jakubovom námestí dňa 27.4.2019 informujete mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 

a uvádzate nasledovné skutočnosti: 1. Nesúhlasíme s preparkovaním motorových vozidiel a ich 

odťahovaním v prípade našej neprítomnosti. 2. Nesúhlasíme s dehonestáciou „Pamätníka obetiam 

komunizmu". 3. Týmto dávame na vedomie zodpovedným I MC - Staré mesto I za nevyhovujúci stav 

stromov (padajúce konáre, „„.), ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť návštevníkov „Dobrého trhu". 

K petícii uvádzam nasledovné: 

Petícia obyvateľov za zrušenie „Dobrého trhu" na Jakubovom námestí zo dňa 05.04.2019 bola zaradená na 

rokovanie vecne príslušnej komisie, zriadenej pri miestnom zastupiteľstve a to Komisie pre manažment 

verejnej správy a verejný poriadok. Zasadnutie Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok 

sa uskutočnilo dňa 16.04.2019 za účasti členov komisie, zástupkýň organizátora podujatia Dobrý trh z o.z. 

„punkt", zástupkyne obyvateľov Jakubovho námestia vo veci petície a obyvateľov z Jakubovho námestia 

a blízkeho okolia. Komisia vo veci prerokovanej petície prijala na svojom zasadnutí nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č.4/2019 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok petíciu obyvateľov Jakubovho námestia 

v zastúpení prerokovala, s dôvodmi uvedenými v petícií sa detailne oboznámila 

a zobrala text petície na vedomie. Zároveň komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok na 

základe prísľubu zástupcov o. z. „punkt" ako organizátora podujatia Dobrý trh na Jakubovom námestí, 

o zabezpečení bezpečnosti, náhradného parkovania v blízkosti Jakubovho námestia, štandardnej ochrany 

Pamätníka obetiam komunizmu, nevidí dôvod na zastavenie akcie Dobrý trh na Jakubovom námestí dňa 

27.04.2019 
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HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRžAL SA: O NEHLASOVAL: O 

S prijatým uznesením Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok sa stotožňujem 

a vzhl'adom na verejný prínos tohto podujatia, ako je kultivovanie a oživenie verejného priestoru 

a budovanie komunít Starého Mesta, veľkého množstva pozitívnych ohlasov a reakcii obyvateľov danej 

lokality ako aj návštevníkov tohto podujatia, mestská časť Bratislava-Staré Mesto neuvažuje o zrušení 

„Dobrého trhu" ani v nasledujúcom období. 

S pozdravom 

Príloha č.1: Zápisnica č.4 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 16.04.201 9 


