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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
vyhovuje
petícii obyvateľov lokality Šrobárovho námestia o zriadenie verejného parku v lokalite
Šrobárovho námestia – Macharova, doručenej miestnemu úradu dňa 14.9.2018,
súhlasí s ideou zriadenia verejného parku s výsadbou zelene a cvičebnými prvkami na
Šrobárovom námestí,
súhlasí so zmenou územného plánu v danej lokalite na funkčné využitie plôch pre parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110 (viď uznesenie k materiálu „Návrh
podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v
lokalite Šrobárovo námestie“).
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Dôvodová správa
Dňa 14.9.2018 bola do podateľne Miestneho úradu doručená petícia obyvateľov lokality
Šrobárovho námestia, ktorou požadujú zriadenie verejného parku v správe mestskej časti
Petržalka alebo hlavného mesta R Bratislava výhradne s výsadbou zelene a cvičebnými
prvkami pre mládež a dospelých na zeleni bez akejkoľvek zástavby v lokalite Šrobárovho
námestia-Macharova. Zároveň požadujú, aby bol náležite upravený územný plán hlavného
mesta SR Bratislavy a aby vedenie a poslanci hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti
Bratislava-Petržalka rešpektovali Aarhuský dohovor o účasti verejnosti na riadení
samosprávy. Petícia má všetky formálne náležitosti.
V prvej časti petície – zriadenie verejného parku – je potrebné rozhodnutie zastupiteľstva
o zaradení takejto investície do rozpočtu na budúci/e rok/y, resp. potreba financovania
z mimorozpočtových zdrojov.
V druhej časti petície – zmena územného plánu – miestne zastupiteľstvo na aktuálnom
zasadnutí prerokovalo materiál „Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného
plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Šrobárovo námestie“. O samotnej zmene ÚPN
rozhodne mestské zastupiteľstvo.
K tretej časti petície – mestská časť Bratislava-Petržalka sa hlási k Arhuskému dohovoru o
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 a rešpektuje všetky jeho
tri piliere ako aj právne predpisy Slovenskej republiky, do ktorých je dohovor v podmienkach
Slovenska premietnutý.
V zmysle Zásad o vybavovaní petícií
§3
(2) Ak je predmetom petície kompetencia miestneho zastupiteľstva, príslušným na jej
prešetrenie a vybavenie je miestne zastupiteľstvo. V prípade 1.petície v danej veci prešetrí
petíciu a pripraví podklady pre vybavenie petície miestnym zastupiteľstvom komisia/sie
miestneho zastupiteľstva príslušná/é podľa predmetu petície.
(5) Komisia alebo organizačný útvar, ktorému bola petícia pridelená, petíciu prešetrí tak, aby
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo
spoločným záujmom.
(6) Po prešetrení petície predseda komisie alebo vedúci vecne príslušného organizačného
útvaru zabezpečí realizáciu výsledku prešetrenia a predloží písomné oznámenie o výsledku
vybavenia petície prednostovi.
(7) V prípade postupu podľa ods. 2 je výsledkom vybavenia petície uznesenie miestneho
zastupiteľstva.
§4
(1)
Výsledok vybavenia petície písomne oznámi mestská časť do 30 pracovných dní od doručenia
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Lehota na vybavenie petície začína plynúť
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prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy
príslušnému na jej vybavenie, v prípade sporu o príslušnosť, lehota na
vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia
rozhodnutia.
(2) Ak nie je možno dodržať lehoty podľa § 4 ods. 1, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
Lehoty na vybavenie petícií predlžuje starosta bez ohľadu na príslušnosť na vybavenie.
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