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1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Rača  

 
I.  konštatuje, že 

 
a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Rača bola dňa 

24.06.2015 doručená petícia pod názvom „Petícia za zachovanie BMX dráhy 
v areáli Černockého v Rači“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava –Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 
kontrolórom pod č. 9406/2015, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením zistila skutočný stav 
veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným 
záujmom, 

d) na vybavenie petície doručenej dňa 24.06.2015 sa vzťahuje právna úprava účinná 
do 31.08.2015,  

e) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 
a vybavenie, 

f) k obsahu predmetnej petície bolo prijaté uznesenie MZ MČ Bratislava – Rača č. 
UZN 117/15/12/15/P zo dňa 15.12.2015, 

g) Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016 
uznesením č. UZN 28/03/05816/R odporučila MZ MČ Bratislava – Rača 
predmetnú petíciu uznesením zobrať na vedomie.  

 
II.  berie na vedomie  

 
Petíciu za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači 

 
 
 

 
2.                                     

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača 
UZN 28/03/05/16/R zo dňa 03.05.2016 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
odporúča  

 
MZ MČ Bratislava – Rača zobrať na vedomie predloženú Petíciu za zachovanie BMX 

dráhy v areáli Černockého v Rači 
 

 
 Uznesenie bolo schválené.  
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3. Dôvodová správa 
 

Do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Rača bola dňa 24.06.2015 pod číslom 
9406/2015 doručená petícia občanov pod názvom „Predloženie petície za zachovanie BMX 
dráhy v areáli Černockého v Rači“. 

 Predložená petícia má 48 petičných hárkov, na ktorých je  911 podpisov, z toho platných 
318 podpisov. Petícia obsahuje všetky náležitosti ustanovené v §5 ods. 1 zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „petičný zákon“) platného 
a účinného v čase podania petície. V súlade s ustanovením §5 ods. 3 vyššie uvedeného 
petičného zákona bola petícia prijatá. V predmetnom podaní petície, v tej istej veci sa 
nachádza tiež príloha s ďalšími 9 hárkami s 291 podpismi občanov, ktorí vyplnili petičné 
hárky elektronickou formou. Elektronická petícia nespĺňa ustanovenie §5 ods. 2 petičného 
zákona. 

    
Predmetom petície je zachovanie existujúcej BMX dráhy v areáli Černockého – Hečkova 

v Bratislave – Rači a činnosti BMX klubu Rača. Vzhľadom na to, že sa jedná o petíciu 
občanov MČ Bratislava – Rača, je petícia na základe žiadosti pani Maníkovej (splnomocnenie 
zo dňa 11.02.2016) doručenej dňa 15.02.2016 zaevidovaná pod č. 2822/2016 a následne po 
prerokovaní na Komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 
20.04.2016 a Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača dňa 03.05.2016, zaradená do programu 
rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača dňa 17.05.2016. 

Podpísané hárky sa nepredkladajú ako súčasť materiálu. V prípade záujmu poslancov sú 
originály podpísaných hárkov k dispozícii v kancelárii miestneho kontrolóra MČ Bratislava – 
Rača.  
 

Zákon o petičnom práve v príslušnom paragrafovom znení hovorí o zhromažďovaní 
podpisov pod petíciu a následne o jej podaní a vybavení. Dávame do pozornosti priamu 
citáciu zákona, aby bolo zrejmé, prečo nebolo možné uznať všetky podpisy v petícii a ich 
následné vyhodnotenie platnosti. 

Pri vyhodnocovaní petície v nadväznosti na platnosť/neplatnosť podpisov sme vychádzali 
z platného a účinného zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v čase podania petície, t.j. z 
právnej úpravy účinnej do 31.08.2015.  
 

§ 4 
„Zhromažďovanie podpisov pod petíciu“ 

 
(1)Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi 
podpismi petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu 
trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov 
a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu 
trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis. 
 
(4) Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, 
aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené 
meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je určená na zastupovanie 
v styku s orgánom verejnej správy. 
 
(5) Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej 
textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať. 
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(6) Orgán verejnej správy neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe 
uviedla údaje nečitateľne alebo nepravdivo. 
 

§ 5 
„Podanie a vybavenie petície“ 

 
(1) Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet 
verejného alebo iného spoločného záujmu a údaje uvedené v § 4 ods. 1 o tom, kto ju 
podáva; ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa údaje uvedené v § 4 ods. 1 o každom jeho 
členovi. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 
ods.3 alebo 4 pripojí v petícii k menu, priezvisku a adrese trvalého pobytu aj podpis. 
 
(2) Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za 
zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je 
k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý 
možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 
 
 
Vysvetlenie: 
 

Na základe vyššie uvedenej zákonnej dikcie a následného posúdenia platnosti 
podpisov na jednotlivých petičných hárkoch bola zistená skutočnosť absencie uvedenia úplnej 
adresy trvalého pobytu osoby podporujúcej petíciu a/alebo uvedenie nečitateľnej adresy osoby 
podporujúcej petíciu. 

 
Elektronicky vyplnené petičné hárky nemožno uznať za platné nakoľko nespĺňajú 

ustanovenie §5 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení v absencii 
údajov uvádzaných v zmysle §4 ods. 1 petičného zákona a tiež v absencii elektronického 
formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom.  
 
 
História petície: 
 

- Na MČ Bratislava – Rača bola dňa 24.06.2015 doručená petícia pani Rácz za 
zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači. 

- Na petíciu bolo odpovedané listom dňa 22.07.2015. 
- List sa dňa 12.08.2015 vrátil ako neprevzatý v odbernej lehote. 
- Následne bola petícia kontrolórom MČ Bratislava - Rača odložená, nakoľko rokovanie 

zúčastnených strán dospelo k vzájomnej dohode - čo znamená, že vo veci sa konalo 
ďalej formou spoločného stretnutia zo dňa 08.09.2015. 

- Dohoda bola deklarovaná zápisnicou a pripomienkami BMX klubu k zápisnici zo dňa 
09.09.2015. Následne bola informácia o dohode zúčastnených strán zverejnená na 
internetovej adrese MČ Bratislava – Rača. 

- K obsahu predmetnej petície bolo prijaté uznesenie UZN 117/15/12/15/P MZ MČ 
Bratislava -  Rača zo dňa 15.12.2015 v znení: 
 

Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na 
Černockého ul. 

MZ M Č Bratislava – Rača 
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a) berie na vedomie 
informáciu o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna 
na Černockého ul. 

b) schvaľuje 
zmenu písmena a) uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 
436/24/06/14/P zo dňa 24.6.2014 v znení:  
- vypúšťajú sa slová „nájomca zachová v areáli Černockého v rámci 
prenajatých pozemkov jestvujúcu BMX dráhu,“ 
 

c)  splnomocňuje 
starostu MČ Bratislava – Rača na iniciovanie novelizácie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo 
dňa 30.01.2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného  mesta SR Bratislavy č. 1640/2014 zo dňa 03.07.2014 v tom 
smere, aby boli v bode 3 podmienok zverenia pozemkov na Černockého 
ulici vypustené slová „s podmienkou, že existujúca BMX dráha zostane 
zachovaná“,  

d)   súhlasí 
s uzavretím dodatku č. 1 ku zmluve o nájme pozemkov č. 53/2014 medzi 
mestskou časťou Bratislava – Rača a LBG aréna s.r.o., predmetom ktorého 
bude vypustenie právnej úpravy vo veci povinnosti LBG aréna s.r.o. 
zachovať BMX dráhu a uzavrieť zmluvu o podnájme pozemkov BMX 
dráhy s prevádzkovateľom BMX dráhy vrátane úprav s tým súvisiacich 
ustanovení zmluvy s termínom plnenia do 30 dní od schválenia zmeny 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
uvedeného v písmene c).“. 

                                                                                            
Stav petície: 

- Petíciu podpísalo 911 signatárov na 48 hárkoch 
- Platných podpisov je 318 (v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v platnom znení) 
- Z 911 signatárov petície má trvalý pobyt v MČ Bratislava - Rača 215 podpísaných 

občanov, čo predstavuje 23,60% 
- Z 911 signatárov petície nemá trvalý pobyt v MČ Bratislava – Rača 696 podpísaných 

občanov, čo predstavuje 76,39% 

 
 
 
 
 
 
4. Materiál  

„Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli na Černockého v Rači.“ 
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5. Stanoviská stálych komisií 
Materiál: Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači 
 
 
 

 
 
 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  
 

 
  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva 

 

 

    

Komisia  životného prostredia výstavby, 
územného plánu a dopravy 

Komisia odporúča predložiť daný bod miestnemu 
zastupiteľstvu.  

 

 

A 

 

 

 

   

Komisia sociálna a  bytová  

 

 

 
 


