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VEC   

 

Odpoveď -Petícia na uzavretie Majerskej ulice na križovatke ulíc Majerská -Hlohová 

v dôsledku neúmerného počtu prejazdov nákladných a osobných áut z dôvodu zberného 

dvora a výstavby logistického centra. 

      

     Občania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ulice Majerská, zastúpení petičným výborom 

v zložení predsedníčka Zuzana Žáková Rajterová, Majerská 43, 821 07 Bratislava, členovia 

Zuzana Baloghová, Rezedová 1, 821 01 Bratislava, Zuzana Sfar, Majerská 48/C, 821 07 Bratislava 

sa obrátili s petíciou na starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Kuruca, 

v ktorej žiadajú uzavretie Majerskej ulice na križovatke ulíc Majerská -Hlohová v dôsledku 

neúmerného počtu prejazdov nákladných a osobných áut z dôvodu zberného dvora a výstavby 

logistického centra. 

      Listom č.2712/5422/2021/OŽPVSD/Br zo dňa25.5.2021mestská časť Bratislava - Vrakuňa 

požiadala o stanovisko k petícii, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajský dopravný 

inšpektorát, Špitálska 14, 821 07 Bratislava (ďalej len KDI), ako dotknutý orgán štátnej správy, 

ktorý dohliada na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke a spolupôsobí pri jej riadení.  

KDI zaslal stanovisko viď kópia.  

K stanovisku uvádzame nasledovne: 

➢ KDI odporúča obnoviť jestvujúce dopravné značenie a vyznačiť obchádzkové trasy pre 

objekt zberného dvora, ako aj obchádzkové trasy pre výstavbu logistického centra. 

Pri kontrole dopravného značenia mestská časť Bratislava Vrakuňa zistila, že dopravné 

značenie je vo vyhovujúcom stave. V prípade poškodenia dopravné značenie bude 

obnovené. Trasa k zbernému dvoru je vyznačená na ul. Leknová, Hlohová. 

➢ Ďalej KDI odporúča zaoberať sa územným plánom zóny a definovať funkcie v daných 

lokalitách pre povoľovanie ďalšej výstavby. 

 

Uvádzame, že územný plán zóny je dlhodobý proces a mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

nepripravuje územný plán zóny v danom území. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - 



Vrakuňa posudzuje umiestnenie stavby podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie, 

ktorým je Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007  v znení zmien 

a doplnkov. Pri umiestnení stavby sa poukazuje na súlad stavby s ÚPN hl. m. SR Bratislavy 

rok 2007, ktorý potvrdzuje obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, ktorým je hl. 

m. SR Bratislava.   

 

➢ KDI - zachovanie vjazdu nákladných vozidiel s obmedzením na Majerskej ul. je potrebné 

zachovať aj pre obyvateľov danej ulice z hľadiska ich ďalšej stavebnej aktivity, 

zásobovania jestvujúcich objektov ako aj pre zachovanie odvozu a likvidácie odpadu. 

 

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa súhlasí s KDI a jestvujúce dopravné značenie ostáva 

nezmenené. 

 

➢ KDI odporúča v prípade možnosti využívania nákladnej dopravy pre logistické centrá, 

priemyselné objekty a zberný dvor inými trasami v danej lokalite, zaoberať sa 

obmedzením vjazdu do ulice Majerská pre nákladné vozidlá ich hmotnosťou prípadne 

dĺžkou.  

 

    Mestská časť Bratislava -Vrakuňa má v súčasnej dobe vyznačenú trasu na zberný dvor 

a to po ulici Leknová a následne cez ul. Hlohová k zbernému dvoru. V stanoviskách, ako 

správca komunikácie na Majerskej ul. bude  mestská časť Bratislava-Vrakuňa žiadať 

stavebníka pri výstavbe logistického centra, aby  trasy pri výstavbe a po  výstavbe boli 

podľa možnosti po Leknovej a následne po Hlohovej ul.  

Situáciu samozrejme budeme naďalej monitorovať so záujmom vyriešiť ju v prospech 

občanov bývajúcich v danej lokalite. 

 

 

 

                S úctou 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

              Starosta v.r. 

 

 

 

Príloha: 

Stanovisko KDI  

 

 


