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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 

 

 

 

Názov petície: Petícia proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača.  

Predmet petície: Petícia žiadala starostu MČ Bratislava-Rača a poslancov Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, aby boli zo záväzného návrhu ÚPZ Krasňany odstránené 

z grafickej časti v regulačnom výkrese pre pozemky na verejnoprospešné stavby pozemky, 

ktoré vlastnia občania v osobnom vlastníctve alebo užívajú pod radovými garážami a taktiež, 

aby tieto pozemky boli odstránené z grafickej časti v regulačnom výkrese pre pozemky na 

vykonanie asanácie. Zároveň tiež dotknutí občania žiadajú, aby boli odstránené zo schémy 

záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (výkres č. 5) a tiež z tabuľky č. 4 „Zoznam 

verejnoprospešných stavieb“ bloky C, F, G – hromadné garáže a zo schémy 3 „Asanácia 

stavieb“ odstránené radové garáže 100-102, 147, 148, 120-122, 123, 124, 126-130, 112, 114, 

103, 104 určené ako budovy na asanáciu, ktoré predstavujú pozemky, ktoré vlastnia 

v osobnom vlastníctve alebo sú užívané. 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 514  

Oznámenie výsledku vybavenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že je v súlade s právnymi 

predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom, preto sa jej vyhovelo tak, ako je 

uvedené v uznesení zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 23.10.2018.  

 

Petícia bola v zmysle §5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve prerokovaná na 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača dňa 23.10.2018 prijatím 

uznesenia č. 505/23/10/18/P v znení: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 28.08.2018 

doručená petícia pod názvom „Petícia proti zámerom uvedených v záväznom 

návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ (ďalej aj ako 

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

a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 
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b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 14347/2018, 

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 zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača. 

3. vyhovuje 

 

petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, 

MČ Bratislava-Rača v plnom rozsahu. 

 

 

          

Vyvesené: 07.11.2018 

 

 

 

 


