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Kód uzn. 18.1.1. 

 
 
 
 
 
    Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 
 

predloženú  Petíciu za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze 
vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku. 

 
 
 
 

       



 
 

Dôvodová správa 
 

Dňa 03. 09. 2015 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručená Petícia 
za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým 
vozidlám na Železnú studienku. Petíciu podporilo 1 142 občanov. Podľa zákona č. 29/2015 
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) § 5d ods. 2, iný vecne príslušný orgán verejnej správy ako 
orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom 
vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do 
orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená a podľa § 5d ods. 3 zákona, ak je petícia 
podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je 
zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas 
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.  

 
 V petícii občania žiadajú: 
 
1. o prinavrátenie pôvodného stavu pred zavedením zákazu vjazdu na Železnú 

studienku,  
2. alebo povoliť vjazd členom Slovenského rybárskeho zväzu, ktorí sú držiteľmi 

platného povolenia na rybolov a na prenajatých rybníkoch chcú vykonávať svoje 
rybárske právo. 

 
K predmetnej petícii stanovisko pripravilo oddelenie dopravy magistrátu, oddelenie 

dopravného inžinierstva magistrátu a Mestské lesy v Bratislave: 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prerokovalo dňa 23. 10. 2014 
„Návrh koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesného parku na 
území v správe Mestských lesov v Bratislave do roku 2025“. V súvislosti s tým bolo 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 1798 pod bodom  C/8. uložené: aby príslušný cestný 
správny orgán začal konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s cieľom zákazu (vylúčenia) 
individuálnej automobilovej dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku 
od parkoviska pri Červenom moste – Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni 
Krasňany.  

Nadväzne na to, na základe úlohy z operatívnej porady primátora oddelenie 
dopravného inžinierstva spracovalo projekt so zmenou dopravného značenia v duchu 
predmetného uznesenia. Projekt bol Hlavným mestom ako príslušným cestným správnym 
orgánom so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave  odsúhlasený 
rozhodnutím č. MAGS OKDS 62200/2014-372453, zo dňa 09. 12. 2014, a pod bodom 
č. 44/2020 bolo určené použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na uvedenej 
komunikácii. Podotýkame, že táto zmena bola realizovaná bez akejkoľvek analýzy dopadov 
na ľudí žijúcich, resp. pracujúcich v tejto oblasti, či vykonania dopravného prieskumu. 

Od zmeny dopravného značenia sa na oddelenie koordinácie dopravných systémov 
obracajú so žiadosťami o povolenie vjazdu subjekty, ktoré predtým v pracovných dňoch 
povolenie nepotrebovali, a to nielen obyvatelia danej lokality, ale i ostatných mestských častí 
ako aj firiem, ktoré tam sídlia, zabezpečujú pracovné povinnosti, alebo majú zmluvne 
dohodnuté poskytovanie služieb, či dovoz tovaru , ako napr.: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. – kontrola vodných zdrojov, SHMÚ – prístup 
k vodomernej stanici, Štátna ochrana prírody SR – zabezpečenie povinností, Ministerstvo 
vnútra SR – Okresný úrad – prístup k objektom, EKO podnik VPS – zabezpečenie prevádzky 
lanovky, Mestské lesy v Bratislave – zabezpečenie činnosti, Mlyn Klepáč – zabezpečenie 
prevádzky, letné tábory pre deti, BKIS – organizácia kultúrnych podujatí, prevádzkari bufetov 



a ich dodávatelia, ľudia so zdravotnými problémami (dýchacie, pohybové a pod. – aj ZŤP), 
ktorí sa chodili  poprechádzať alebo ich povozili na vozíku okolo jazierka na čerstvom 
vzduchu, alebo si chodili naberať čerstvú vodu zo studničky (s nádobami na vodu majú 
problém ísť MHD), Lesy SR – obhospodarovanie LPF, starostlivosť o nehnuteľnosti 
a zabezpečenie požiarnej bezpečnosti, Lesné pozemkové spoločenstvo Záhorská Bystrica – 
odvoz vyťaženého dreva, poľovné združenie – výkon poľovného práva, plnenie povinností, 
obyvatelia Cesty mládeže a ich rodinní príslušníci, vlastníci nehnuteľností v danej lokalite -  
zabezpečenie prevádzky, rekonštrukčné práce, opravy, vývozy žumpy, odpadu a pod., 
ORAVA – STAV, s. r. o. – revitalizácia lokality Železná studnička – Rotunda – dodávatelia 
prác, materiálu, stavebný dozor, strážna služba, nájomcovia atď., Marianum – Pohrebníctvo – 
údržba pomníka Malý Slavín, Agrofarma Budmerice – prevádzka rybníka, Slovenský 
rybársky zväz – prevádzka rybníkov, atď. V uvedenej lokalite sa konajú rôzne detské či 
spoločenské podnikové akcie, športové dni, teambuildingy a pod., ktoré si vyžadujú tiež 
dovoz potrieb či občerstvenia. Okrem toho sa v lesoparku každoročne koná niekoľko 
maratónov a behov v rámci športovo – rekreačnej činnosti s potrebou ich organizačného 
a technického zabezpečenia.  

V minulosti boli na Ceste mládeže realizované s neúspechom rôzne dopravné 
obmedzenia. Ako najlepší sa osvedčil režim, ktorý platil v lokalite od roku 2003 (t.j. zákaz 
vjazdu vozidiel v soboty, nedele a sviatky od 9:00 – 19:00 hod., okrem MHD a vozidiel 
s povolením hlavného mesta SR Bratislavy), ktorý umožňoval všetkým, ktorí v danej oblasti 
bývajú alebo pracujú, zabezpečiť si svoje povinnosti a potreby tak, aby daná lokalita cez 
víkendy a sviatky slúžila prednostne na rekreačné účely. Tento režim bol schválený na 
základe vykonaného dopravného prieskumu v roku 2003 v danej lokalite, v decembri 2014 
bolo dopravné značenie zmenené v duchu prijatého uznesenia. 
  Osobitnú kategóriu tvoria rybári. Slovenský rybársky zväz eviduje v bratislavskej 
organizácii cca 10 000 rybárov, ktorí po zaplatení nemalých poplatkov za výkon rybárskeho 
práva sa ho aj dožadujú. Ide väčšinou o dôchodcov a starších ľudí, často i zdravotne ťažko 
postihnutých, ktorí nevládzu nosiť rybárske náčinie, vrátane úlovkov, mestskou hromadnou 
dopravou, nehovoriac o tom, že v dopravnej špičke chodí autobus raz za ½ hodinu, mimo 
špičky 1x za hodinu a premáva iba do 21:30 hod. Podľa vyjadrenia Slovenského rybárskeho 
zväzu je rybolov kaprovitých rýb povolený od 04:00 – 24:00 hod., cez prázdniny 24 hodín 
denne, to znamená, že rybár sa z predmetnej lokality v nočných hodinách nemôže odísť 
s motorovým vozidlom. Slovenský rybársky zväz má prenajaté v danej lokalite 2 vodné 
plochy a prístup a príjazd k nim operatívne potrebuje. Zákaz vjazdu v tejto lokalite spôsobil 
pokles členskej základne, čo spôsobuje nerentabilnosť nájmu. Okrem toho, členovia 
rybárskeho zväzu plnia v súvislosti s prenajatými rybníkmi aj iné úlohy, ako napr. čistenie, 
prikrmovanie, zarybňovanie, odber planktónu, výlov rýb, atď., ale venujú sa aj výchove 
mládeže. Vydať povolenia vjazdu všetkým rybárom by bolo neúnosné. 

Oddelenia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zaoberajúce sa predmetnou 
petíciou a Mestské lesy v Bratislave sa zhodli na názore, že zákazom vjazdu individuálnej 
dopravy na Ceste mládeže nedošlo k jej obmedzeniu, naopak narástol počet požiadaviek 
o vydanie povolenia vjazdu. Nutnosť vybavenia si povolenia vjazdu ľudia patrične negatívne  
komentujú.  

 Predmetná petícia bola predložená dňa 05. 11. 2015 na rokovanie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy. Uznesenie k petícii nebolo prijaté z dôvodu 
nedostatočného počtu hlasov.  



Koncepcia mestských lesov 

kód uzn.: 7.3 
9.2.2 

 

Uznesenie č. 1798/2014 
zo dňa 23. 10. 2014 

 
Mestské  zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
návrh koncepcie na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesného parku na 
území v správe mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave do roku 2025 
s tým, že rozvojové projekty sa budú realizovať postupne podľa finančných možností 
hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
a po prerokovaní s verejnosťou. 

 B. schvaľuje 
zriaďovaciu listinu mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
v predloženom znení.  

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy   

1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
zníženia úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) 
Bratislavského lesného parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem 
úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000 m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej 
ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov platnosti nového LHP (PSL) v období 
rokov 2016 - 2025.  

2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského 
lesného parku v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
až do konca platnosti LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude 
týkať výchovnej úmyselnej ťažby. 

3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
obnoviť certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského 
lesného parku, ktoré sú v jej správe. 

4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri 
vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho 
požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) 
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi 
organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu a ochrany 
prírody na území Bratislavského lesného parku v jej správe. 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
priebežne zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe 
na webovej stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
(v textovej, tabuľkovej aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne 
vyznačených ťažbách (mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  
a zástupcovia verejnosti). 



6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní 
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi 
organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany 
prírody a poľovníctva na území Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratisalve o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom 
parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa 
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha 
(podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa 
zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona 
č. 135/1961 Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej 
automobilovej dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska 
pri Červenom moste - Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany. 

9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky, 
presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho 
schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné 
zariadenia pred druhým jazerom. 

10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave 
o sumu 350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 
2015 a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.  

11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 
do roku 2026 vrátane. 

TK: 31. 01. 2015 až do roka 2026 vrátane 

- - - 

 
 

 
 

 











Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  12.10.2015 
 
 
 
 
K bodu 3 
Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hl. mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu 
motorovým vozidlám na Železnú studienku. 
 
 
 
  Materiál uviedli Ing. Mária Pulcová a Bc. Miriam Cáderová z útvaru vybavovania sťažností 
a petícií. Po všeobecnej diskusii bolo rozhodnuté o prerušení rokovania o tomto bode a jeho 
pokračovanie na nasledujúcom zasadaní Komisie dopravy a informačných systémov Msz, dňa 
09.11.2015. 
 
 
 
 

 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 

 




