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INTERPELÁCIA č. 1 
z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
12.06.2018 
 
INTERPELÁCIA  

Poslanec :   Ing. Katarína ŠEBEJOVÁ 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:     Ing. Marián Blaho 
 

1. Prosím o odpoveď na žiadosť osadenia značky chodník preč peších na roku ulíc Teplická 
a Sliačska na základe zistení z jednania príslušnej komisie na magistráte Hlavného mesta 
Bratislavy, na ktoré upozornila na MZ dňa 12.06.2018 pani Sladká v rámci vystúpenia 
občanov  

 
 
 
ODPOVEĎ 
 
Písomné vyjadrenie k žiadosti o umiestnenie dopravnej značky C9 na chodník pre peších cez Teplickú 
ulicu (Račianska - Sliačska) v mieste, kde je z chodníka vjazd na parkovisko - vyhradené parkovacie 
miesta. 
 
Odpoveď na Interpeláciu  - bod č. 1 : 
Návrh na osadenie dopravnej značky C9 – Cestička pre chodcov na chodník k Teplickej ul. bol dňa 
26.6.2018 opätovne prerokovaný v komisii dopravy na Magistráte za účasti Krajského dopravného 
inšpektorátu. 
Výsledkom bolo opätovne negatívne stanovisko, nakoľko predmetná dopravná značka C9 ho 
prikazuje použiť pre chodcov v predmetnom smere a zároveň ju zakazuje  používať iným 
príslušníkom cestnej premávky. Týmto by prišlo k obmedzeniu užívateľov  bytov a prevádzok. Nové  
písomné vyjadrenie KDI, Záväzné stanovisko KDI a podanú žiadosť na Magistrát hl. m. SR BA na  
určenie  predmetného dopravného značenia  prikladáme v prílohe. 
Uvedená komunikácia slúži ako pojazdný chodník a nebol MČ Bratislava Nové Mesto zverený do 
správy a údržby. V zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy Čl. 81 Správa majetku Bratislavy  
(1) Bratislava  zveruje  časti  svojho  majetku  do  správy mestským  častiam  a môže  zveriť svoj 
majetok  do  správy  rozpočtovým  organizáciám  a príspevkovým  organizáciám  Bratislavy. 
148) Správu majetku Bratislavy nezvereného mestským častiam alebo rozpočtovým 
organizáciám a príspevkovým  organizáciám Bratislavy vykonáva Bratislava.  
(2) Pod  správou  zvereného  majetku  Bratislavy  sa  rozumie  oprávnenie  rozpočtových  
organizácií  a príspevkových  organizácií  Bratislavy  a mestských  častí  zverený  majetok  držať,  
užívať, brať úžitky  a  nakladať s  ním  v  súlade  s týmto  štatútom  a  osobitnými  uzneseniami  
mestského zastupiteľstva.   
 
V Bratislave, 12.7.2018 
 


