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Petícia za výstavbu garážového domu Vavilovova – Petržalka  

 

Dňa 09.11.2015 miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijal petíciu 

obyvateľov pod názvom „Petícia za výstavbu garážového domu Vavilovova – Petržalka“ 

(ďalej len „Petícia“). 

Petíciu podala obchodná spoločnosť V-arms, s.r.o. so sídlom Vavilovova 8, Bratislava 

prostredníctvom poverenej osoby Mgr. Ladislav Vanko, Vavilovova 8, Bratislava. Petícia 

obsahuje 41 hárkov , 807 podpisov, dátum začiatku zberu podporovateľov 19.10.2015, dátum 

skončenia zberu podporovateľov 06.11.2015. 

Petícia bola dňa 12.11.2015 v zmysle § 5 ods. 1 Zásad o vybavovaní petícií doručená 

všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Dňa 19.11.2015 bola Petícia zaradená do programu zasadnutia komisie Územného 

plánu, výstavby a dopravy (ďalej len „ÚPVaD“) pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava – Petržalka. Uznesením komisia splnomocnila  Oddelenie územného rozvoja a 

dopravy na spracovanie stanoviska k petícii (príloha – výpis z uznesenia). 

Investičný zámer Garážový dom, Vavilovova ulica bol prerokovaný v komisii ÚPVaD 

dňa 08.06.2015, kde Uznesením č.29 komisia zaviazala investora V-arms, s.r.o. dopracovať 

dokumentáciu investičného zámeru o pripomienky:                                                                        

- Prepojiť parkovací dom s existujúcou terasou na Jungmannovej ulici 

- Znížiť parkovací dom o jedno podlažie 

- Fasádu objektu garážového domu riešiť v kombinácií so zelenými popínavými 

rastlinami 

a zároveň komisia odporučila hlavnému mestu Bratislava, aby pozemok pre výstavbu 

hromadnej garáže investorovi nepredávalo, ale prenajalo. 

 

 Dňa 10.07.2015 investor doplnil projektovú dokumentáciu na základe uznesenia 

komisie. V súčasnosti sa pripravuje stanovisko mestskej časti k investičnému zámeru  

Garážový dom, Vavilovova ulica. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 19.11.2015 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    

M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, J. Vydra,  

Neprítomní poslanci členovia komisie: 
T. Mikuš, E. Pätoprstá 

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B. Sepši 

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser 

 

K bodu:  Rôzne 

Komisia bola informovaná o novej petícii za výstavbu HG Vavilovova. Vzhľadom na 

konštatovanie z minulého zasadnutia komisie (12.10.2015) k bodu č.16 a č.17 (Prítomní piati 

členovia komisie zobrali petíciu na vedomie a konštatovali, že komisia nie je príslušná na 

vybavenie predmetnej petície), komisia splnomocňuje odd. ÚRaD na spracovanie stanoviska 

k petícii. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:  5                                                                                                                                         

za:   4                                                                                                                                                     

proti:   1       

zdržal sa:  0                                                                                                                       

Oddelenie ÚRaD je splnomocnené na vybavenie petície. 

 

 

 

 

 

                           

 

 Za správnosť: Ing.arch.Kordošová  predseda komisie: M.Jóna 

V Bratislave, dňa 20.11.2015      

 

 

 

 

 


