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Informácie o petícii a jej vybavení 
 
Dňa 10. októbra 2013 bola starostovi MČ Bratislava - Ružinov doručená petícia obyvateľov 
proti výstavbe viacpodlažnej stavby „Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava“. Obyvatelia v nej 
žiadajú starostu Ing. Dušana Pekára, aby nepodpísal stavebné povolenie pre viacpodlažnú 
stavbu Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava, ktorú zamýšľa realizovať spoločnosť GURMAN, 
s.r.o. Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa na pozemkoch parc. č. 3112/1 a 3111/1 kat. územie 
Ružinov, na Kľukatej ulici v Bratislave. Petícia obsahuje 10 petičných hárkov, na ktorých je 
podpísaných 182 obyvateľov. 
 
Po preštudovaní petície boli iniciátori petície vyzvaní na doplnenie petície v zmysle zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petícia bola následne doplnená 
o určenie osoby na styk s orgánom verejnej správy a vlastnoručné podpisy na všetkých 
petičných hárkoch.  
 
Starosta následne konal v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov a prešetril petíciu. Výsledok vybavenia petície písomne oznámil do 30 pracovných 
dní. (písomné oznámenie je súčasťou materiálu) 
 
Starosta sa viac krát stretol s iniciátormi petície, aj za prítomnosti vedúcej stavebného úradu 
MČ Bratislava – Ružinov s cieľom osobného informovania o stave podaní na stavebnom 
úrade. 
 
Informácie o stavebnom konaní 
 
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo na predmetnú stavbu záväzné stanovisko zo dňa 
24.7.2008. Následne Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov vydal na podklade 
tohto záväzného stanoviska rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 24.08.2009, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2009. Na stavbu boli vydané dielčie stavebné povolenia 
na objekty vodných stavieb od špeciálneho stavebného úradu (zo dňa 09.04.2010, právoplatné 
dňa 04.05.2010 a predĺženie jeho platnosti zo dňa 23.04.2012, právoplatné dňa 09.05.2012), 
na elektrickú prípojku NN (zo dňa 24.10.2012, právoplatné dňa 27.12.2012) a na komunikácie 
a parkovisko (zo dňa 23.07.2010, právoplatné dňa 23.07.2010). Na hlavnú stavbu zatiaľ 
stavebné povolenie vydané nebolo. 
 
Stavebný úrad oznámil dňa 27.05.2013 začatie stavebného konania v uvedenej veci 
dotknutým orgánom a účastníkom konania. Následne stavebný úrad obdržal námietky 
účastníkov konania. 
 
Listom zo dňa 28.10.2013 požiadala Mestská časť Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, 
Okresnú prokuratúru Bratislava II o preskúmanie zákonnosti záväzného stanoviska z hľadiska 
súladu s územným plánom a dodržiavania koeficientu zelene. Do dňa 27. 11. 2013 tunajší 
stavebný úrad neeviduje odpoveď z Okresnej prokuratúry Bratislava II na túto žiadosť. 
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