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1. 

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 20.02.2019 

doručená petícia „proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou 

výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava“ (ďalej aj ako 

„petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom pod 

č. 3468/2019, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad 

s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom, 

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

 

2. berie na vedomie 

 

petíciu proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou výstavbou 

parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava. 

 

 

3. .................................. 

 

 

 

 

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2. Dôvodová správa 
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Do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 20.02.2019 pod číslom 

3468/2019 doručená petícia občanov „proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi 

a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, 

Bratislava“. 

Predložená petícia má 33 petičných hárkov, na ktorých je 740 podpisov, z toho platných podpisov 

je 278. Petícia obsahuje všetky náležitosti stanovené v §5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „petičný zákon“). V súlade s ustanovením §5 

ods. 3 vyššie uvedeného petičného zákona bola petícia prijatá.  

    

Predmetom petície je žiadosť obyvateľov, v ktorej podpísaní občania odmietajú plánovanú 

výstavbu bytového domu na Dopravnej ulici na pozemkoch p.č. 4787/28, :/145, :/137, :/215, :/217, 

k.ú. Rača a parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel k nemu, od navrhovateľa JADALU, 

s.r.o., zastúpeného Ing. Jánom Lacom. 

 

V zmysle §5d ods. 3 petičného zákona, ak je petícia určená starostovi a/alebo obecnému 

zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť 

vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 

 

Dňa 06.03.2019 bolo zasielané Oznámenie o prijatí petície, s informáciu, že sa predmetná petícia 

prerokuje na plánovanom zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača dňa 26.03.2019.  

 

Podpísané hárky sa nepredkladajú ako súčasť materiálu. V prípade záujmu poslancov sú originály 

podpísaných hárkov k dispozícii v kancelárii miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rača.  

 

Súčasťou predkladaného materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača je 

obsahové znenie predkladanej petície osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej 

správy a tiež stanovisko vedúcej Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, ktoré 

bolo na základe žiadosti, miestnej kontrolórke predložené dňa 07.03.2019.  
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3. Prílohy 
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„Mestská časť Bratislava-Rača ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa 

§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 7a ods. (2) písm. i)  zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, § 2 písm. e) a § 4 ods. (4) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a čl. 

67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky k petícii uvádza nasledovné: 

Navrhovateľ JADALU, s.r.o.,  Koperníková 14,  821 04 Bratislava v zastúpení Ing. Ján Laca, 

Drieňová 25, 821 03 Bratislava na základe plnomocenstva zo dňa 03.03.2016 podal dňa 29.06.2016 

na Mestskú časť Bratislava-Rača návrh na umiestnenie stavby „Bytový dom Dopravná ul. Bratislava“ 

na Dopravnej ulici v Bratislave v členení na objekty  SO 01 Bytový dom, SO 02 Spevnené plochy 

a parkovisko, SO 03 Prípojka na pitný vodovod, SO 04 Prípojka na verejnú kanalizáciu, SO 05 

Kanalizácia zrážkovej vody delená, ORL a retenčná nádrž, SO 06 Prípojka VN, SO 07 Prípojka STL 

plynu, SO 08 Prístrešok pre kontajnery, SO 09 Vonkajšie osvetlenie, SO 10 Trávnik a plochy vzrastlej 

zelene na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 4784/145, 4784/102, 4784/215, 4784/2016, 

4784/217, 4784/218, 4784/137, 4784/139, 4784/220, 4784/28 v katastrálnom území Rača.  

Stavebný úrad podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým 

orgánom začatie konania o umiestnení stavby a súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania. Stavebný úrad uviedol lehotu, v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány podať 

námietky s upozornením, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

V stanovenej lehote bola uplatnená námietka účastníka konania Ľuboša Macha, Dopravná 7, 831 06 

Bratislava, ktorá smerovala proti obsahu záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy č. 

MAGS OUIC 51924/15-331092 zo dňa 03.02.2016.  

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 140b ods. (5) stavebného zákona požiadal dotknutý orgán 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o stanovisko k námietkam smerujúcim proti obsahu 

predmetného záväzného stanoviska. Hlavné mesto SR Bratislava v stanovisku č. MAGS OUIC 

43696/17-295415 MAGS OUIC 43430/17-237305 zo dňa 05.09.2017 potvrdilo vydané súhlasné 

stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 51924/15-331092 zo dňa 03.02.2016. 

Stavebný úrad vydal rozhodnutie číslo 7934/2018/UPSR-PR zo dňa 09.05.2018, v ktorom podľa § 37 

ods. (4) stavebného zákona zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 

uvedenej vo výroku rozhodnutia. 

Účastník konania a súčasne aj navrhovateľ JADALU, s.r.o.,  Koperníková 14,  821 04 Bratislava 

podal v stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu.  

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán vydal dňa 

03.09.2018 rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2018/81327/KIZ, ktorým zrušil napadnuté rozhodnutie 

a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.  

Stavebný úrad je povinný po vrátení veci na nové prejednanie vec opätovne prejednať, nedostatky 

v súlade s právnym názorom odvolacieho orgánu odstrániť, ďalej konať a vydať nové, stavebnému 

zákonu a správnemu poriadku zodpovedajúce rozhodnutie. 

Nakoľko návrh na vydanie územného rozhodnutia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie, 

stavebný úrad podľa § 29 ods. (1) správneho poriadku prerušil konanie v uvedenej veci a zároveň 

vyzval navrhovateľa podľa § 35 ods. (1) a (3) stavebného zákona na doplnenie podania v lehote 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy tak, ako je uvedené v priloženom rozhodnutí č. 

1108/529/2019/UPSP-MRV zo dňa 17.01.2019. 

Stavebný úrad bude v predmetnej veci konať v zmysle § 29 ods. (4) správneho poriadku po predložení 

podkladov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v lehote,  t.j. keď pominú prekážky, pre 

ktoré sa konanie prerušilo.  

Podľa § 37 ods. (4) stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu zistí, že návrh alebo 

predložená dokumentácia nie je v súlade s územným plánom, s predchádzajúcimi územnými 

rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v § 37 odseku 

(2) stavebného zákona, návrh zamietne. 
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Podľa § 35 ods. (3) stavebného zákona správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania na výzvu 

správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenie 

konania poučený. 

Splnomocnený zástupca prevzal uvedenú výzvu dňa 29.01.2019.  

Navrhovateľ doručil dňa 21.02.2019 stavebnému úradu odpoveď na výzvu, v ktorej k jednotlivým 

bodom výzvy dáva vyjadrenie. Väčšinou konštatuje, že stavebný úrad doteraz nežiadal uvedené, že 

boli dodané všetky žiadané stanoviská, že stavebný úrad žiada doklady nad rámec územného 

konania. Navrhovateľ nedoručil žiadne doklady uvedené vo výzve, nežiada o predĺženie lehoty na 

predloženie dokladov, ale žiada, aby stavebný úrad vo veci rozhodol tak, že vydá územné 

rozhodnutie k predmetnej stavbe.  

Stavebný úrad však trvá na obsahu vydanej výzvy, nakoľko je povinný po vrátení veci odvolacím 

orgánom na nové prejednanie vec opätovne prejednať, nedostatky v súlade s právnym názorom 

odvolacieho orgánu odstrániť, zabezpečiť si dostatočné podklady na posúdenie stavby.“ 

 

 

 

 

 


