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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 

 

 

Názov petície: „Za zachovanie zimnej údržby komunikácie Stupavská ulica“ 

Predmet petície: V petícii podpísaní občania sa cítili dotknutí rozhodnutím mestskej časti 

Bratislava-Rača o zrušení zimnej údržby na časti komunikácie Stupavská ulica a žiadali 

o znovuzabezpečenie zimnej údržby tejto časti komunikácie aj v ďalšom období v rozsahu, ako 

bola údržba zabezpečovaná v predchádzajúcich desaťročiach. 

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 33  

Oznámenie výsledku vybavenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle z. č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že je v súlade s právnymi 

predpismi. 

 

Petícii sa po prešetrení č i a s t o č n e  v y h o v u j e z dôvodu zistenia, že realizácia 

zabezpečovania zimnej údržby aj na vyššie položených úsekoch dotknutej komunikácie 

Stupavskej ulice bude zabezpečovaná v prípade dostupných kapacít aj nad rámec 

spravovaného úseku. 

 

Na základe preskúmania petície týkajúcej sa zachovania zimnej údržby na komunikácii 

Stupavská ulica bolo podané odborným oddelením Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača 

stanovisko k vyššie uvedenému predmetu petície. 

• pri organizácii zimnej údržby sa Stredisko čistoty riadi Operačným plánom zimnej 

údržby komunikácii III. a IV. kategórie, peších komunikácii a verejných priestranstiev 

na zimné obdobie 2020/2021, ktorého podkladom sú zverovacie protokoly definujúce 

rozsah komunikácii v správe a údržbe Mestskej časti Bratislava – Rača. V tomto 

zverovacom protokole je uvedený rozsah Mestskou časťou Bratislava – Rača 

spravovaného úseku približne po sedimentačnú zdrž na úrovni poštovej adresy 

Stupavská ulica 34. 

• predmetná dopravná značka má za cieľ upozorniť na koniec úseku, po ktorý garantuje 

Mestská časť Bratislava – Rača zimnú službu v schválenom rozsahu 

• Stredisko čistoty uviedlo, že vo verejnom záujme bude zabezpečovať zimnú službu aj vo 

vyššie položených úsekoch Stupavskej ulice ak to dostupné kapacity umožnia. Zimná 

údržba nad touto informatívnom značkou však nebude vymáhateľná zo strany užívateľov 

nad ňou nachádzajúcich sa nehnuteľností.  

• Snahou Strediska čistoty bude zabezpečenie zjazdnosti Stupavskej ulice v celom jej 

rozsahu aj nad rámec zvereného úseku komunikácie. 

 

Vyvesené: 05.10.2021 

 


