
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 

 

Materiál na rokovanie  

miestneho zastupiteľstva 

dňa 25.9.2018 

 

 

Materiál číslo: 506/2018 

 

 

 

 

 

Prerokovanie petície obyvateľov, vlastníkov a nájomníkov na ulici M.C.Sklodowskej 13 

– 29 za zmenu v projekte „Účko – komunitný a oddychový priestor“ 
 

 

 

 

 

Predkladateľ:  

Michal Radosa 

zástupca starostu 

 

 

 

Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia  

2. Dôvodovú správu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ:  

Veronika Berner Ďurinová 

poverená vedením oddelenia životného prostredia 

Milka Podmajerská 

zástupkyňa prednostu 

 

 



2 
 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 v y h o v u j e  

petícii obyvateľov, vlastníkov a nájomníkov na ulici M. C. Sklodowskej 13 – 29 za zmenu v 

predmetnom projekte, doručenej miestnemu úradu dňa 9.8.2018 a mení lokalitu, kde sa bude 

realizovať projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ na vnútroblok Gwerkovej 21-

25, popri oplotení MŠ Jankolova. 
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Dôvodová správa 

V máji 2018 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka znesením č. 

491 poskytnutie grantovej dotácie v oblasti životného prostredia v zmysle VZN č. 7/2015 v 

znení VZN č. 7/2017 na základe odporúčania Komisie životného prostredia Občianskemu 

združeniu  Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ v sume 3.500,-EUR. 

Dňa 9.8.2018 bola do podateľne Miestneho úradu doručená petícia obyvateľov, vlastníkov 

a nájomníkov na ulici M.C.Sklodowskej 13 – 29 za zmenu v predmetnom projekte. Oznam 

o petícii obdržali poslanci MZ v zmysle schválených Zásad o vybavovaní petícií v 

podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 14. 8. 2018. 

Zástupca starostu M. Radosa dňa 16.8.2018 zorganizoval stretnutie petičného výboru so 

zástupcom OZ Zeler p. Kurucom za účasti poverenej vedúcej odd. ŽP V. Berner Ďurinovej. P. 

Kuruc sa vyjadril, že nemá záujem realizovať výrazne redukovaný projekt v pôvodnej 

lokalite, preto sa prítomní dohodli na určení novej lokality na realizáciu projektu -  vnútroblok 

Gwerkovej 21-25, popri oplotení škôlky Jankolova. Požiadali p. Kuruca o zistenie názoru 

vlastníkov priľahlých domov (Gwerkovej 21-25) na realizáciou projektu. Projekt ostane v 

rovnakom rozsahu ako pôvodný projekt. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 13.9.2018 prijala 

v tejto veci nasledovné uznesenie : 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

vyhovieť petícií a súhlasiť so zmenou lokality realizácie projektu na Gwerkovu 21-25 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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. 
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§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 

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. 

 

Petícia má všetky formálne náležitosti a je podpísaná 33 obyvateľmi. 

Petičný výbor sme informovali o predĺžení lehoty na vybavenie do rokovania Miestneho 

zastupiteľstva. 

 


