MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Názov petície: Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!
Predmet petície: V petícii občania vyjadrili názor na prínos zámeny pozemkov a zastavenie
ďalšej výstavby na Rustaveliho ulici:
„Oslovení občania, ktorí boli zároveň oboznámení s danou situáciou vyjadrili súhlas svojim
podpisom a tým žiadajú:
- O bezodkladné získanie pozemkov /evidovaných v registri „C“, č. parcely: 738/23
s výmerou 1985 m2 a 738/25 s výmerou 365 m2, číslo LV: 5328, v katastrálnom
území obce Rača – Bratislava III.), formou zámeny so spoločnosťou Intercom
Development, s.r.o. za účelom budovania nového verejného parku na Rustaveliho ulici
- Zaviazať investora – spoločnosť INTERCOM Development, s.r.o. – vybudovať park
a zabezpečiť výstavbu zelene v celkovej hodnote 100.000,- €ur. Do budúcnosti
požadujeme zabezpečiť pracovníkmi MÚ Bratislava – Rača pravidelnú údržbu
a prevádzku verejného parku s prístupom pre všetkých obyvateľov mestskej časti
Bratislava – Rača a jej návštevníkov.
- Iniciovať, navrhnúť a v príslušných hlasovaniach zastupiteľstva podporiť zmenu
funkčného využitia získaných pozemkov v územnom pláne Hl. mesta SR Bratislavy
zo stavebného pozemku na pozemok pre verejnú zeleň.“
Počet osôb podporujúcich petíciu: 783
Oznámenie výsledku vybavenia petície: Petícia bola prerokovaná na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača dňa 08.03.2016. Miestne zastupiteľstvo
uznesením č. 139/08/03/16/P zobralo petíciu na vedomie.
Zároveň na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 08.03.2016 bolo prijaté uznesenie č.
140/08/03/16/P, ktorým poslanci miestneho zastupiteľstva udelili súhlas s
vrátením nehnuteľností zverených do správy mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov
registra „C“ KN parc. č. 475/151, časť 674/43 vo výmere menšej o cca 21 m2 určenej
geometrickým plánom, 674/46, 674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/144-146,
674/148, 674/149, 674/152, 674/153, 674/157-159, 674/161, 674/163, 674/164, 674/165,
674/167, 674/168, 674/172, 674/173, 674/175, 683/12, 683/202, 686/11, 686/30, 738/6,
738/28, 738/37, 738/38, 738/110, 738/112, 738/113-115, 738/117, 738/119, 1025/12 v k. ú.
Rača do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislava, za účelom ich zámeny na
vybudovanie oddychovej zóny v areáli „Polyfunkčný súbor Rača - Rustaveliho“
s
podmienkami:
1. Súhlas s vrátením majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Rača je časovo
obmedzený do 31.10.2016, dokedy musí dôjsť k podpísaniu zmluvy o zámene
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nehnuteľností medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a vlastníkom pozemkov
ponúknutých na zámenu. V prípade, že zámenná zmluva nebude v uvedenom
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. V prípade uskutočnenia zámeny starosta mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr
do 31.12.2016 požiada hlavné mesto SR Bratislava o zverenie zamenených pozemkov do
správy mestskej časti Bratislava-Rača.
Prijatím tohto uznesenia sa urobil prvý krok na vykonanie zámeny pozemkov medzi
spoločnosťou INTERCOM Development, s.r.o a Hlavným mestom SR Bratislava za účelom
vybudovania parku.
Spoločnosť INTERCOM Development, s.r.o žiadosť o zámenu predmetných pozemkov
doručila do podateľne magistrátu hlavného mesta.

Vyvesené: 17.03.2016
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