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1. Informácia o vybavení petície proti výstavbe PO Seberíniho 

 

 Dňa 7. apríla 2014 bola starostovi MČ Bratislava - Ružinov doručená petícia 

obyvateľov proti výstavbe Polyfunkčného objektu Seberíniho. Obyvatelia v nej vyjadrujú svoj 

nesúhlas s realizáciou tejto stavby a adresujú viaceré námietky.  

 

Petičný výbor tvrdí, že stavba nespĺňa všetky požiadavky určené Územným plánom hl.mesta 

SR Bratislava a vo viacerých prípadoch upozorňuje na nepreskúmanie správnosti aplikácie 

príslušných koeficientov, noriem a posudkov k stavbe. Zároveň v petícii požiadali starostu 

Ing. Dušana Pekára, aby prijal všetky dostupné opatrenia  a využil všetky dostupné 

prostriedky, ktoré zabránia výstavbe Polyfunkčného domu Seberíniho. Petícia obsahuje 55 

petičných hárkov, na ktorých je podpísaných 698 obyvateľov. 

 

Po doručení petície starosta konal v intenciách zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov a prešetril petíciu. Výsledok vybavenia petície písomne oznámil 

do 30 pracovných dní trom osobám určeným petičným výborom na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej správy. 

 

 

Informácie o stavebnom konaní 

 

 Na stavbu Polyfunkčný objekt Seberíniho je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

č. 571, SÚ/CS 456/2010/2011/43/Pix zo dňa 21.01.2011, ktoré bolo právoplatné 14. 11. 2011. 

Stavba je navrhovaná na pozemkoch v kat. území Ružinov parc. č. 1050/4, 1036/5 a 1036/6, 

prislúchajúca technická vybavenosť na pozemkoch parc. č. 1050/4, 1036/5, 1036/6, 3180/6, 

3180/21, 3180/3, 3180/11, 1285/1.       

 

Stavebný úrad začal stavebné konanie na základe žiadosti stavebníka zo dňa 22.8.2014. 

Oznámenie o začatí stavebného konania zo dňa 25.9.2014 bolo doručené účastníkom konania 

verejnou vyhláškou. Účastníci konania si uplatnili pripomienky, so všetkými pripomienkami 

bol stavebník oboznámený. Stavebný úrad v súčasnosti jednotlivé pripomienky vyhodnocuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha materiálu:  

1. kópia listu č. CZ 25297/2014 zo dňa 7.4.2014 – doručená petícia 

2. kópia listu č.  CS/STAR/16223/2014-2 zo dňa 2.5.2014 – odpoveď na petíciu 



   
 

2. Informácia o vybavení petície za revitalizáciu detského ihriska na Gemerskej  

 

 Dňa 14. apríla 2014 bola starostovi MČ Bratislava - Ružinov doručená petícia 

obyvateľov za revitalizáciu detského ihriska na Gemerskej ulici. Občania v nej žiadajú 

starostu, aby boli z rozpočtu mestskej časti pridelené financie na revitalizáciu detského ihriska 

patriaceho k predškolskému zariadeniu na Gemerskej 4, 821 08 Bratislava, ktorá je 

elokovaným pracoviskom materskej školy Miletičova 37, 821 09 Bratislava. Petícia obsahuje 

45 petičných hárkov, na ktorých je podpísaných 529 obyvateľov. 

 

Petičný výbor ako dôvod petície uvádza prašný povrch ihriska v letných mesiacoch a blatový 

povrch v období dažďov a mokrej zimy, ktorý je tak nevyhovujúci pre zdravie detí. Petičný 

výbor v danej veci vypracoval projekt a podal žiadosť o grant mestskej časti. 

 

Po doručení petície starosta konal v intenciách zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov a prešetril petíciu. Kópiu petície dostali na vedomie členovia 

grantovej komisie, ktorá posudzuje a vyhodnocuje doručené projekty. Mestská časť zvolala 

stretnutie za účasti riaditeľky MŠ Miletičova a členov petičného výboru. Stretnutie viedlo k 

dohode na spoločnom riešení situácie formou participácie na revitalizácii ihriska zo strany 

rodičovského združenia a mestskej časti. Výsledok vybavenia petície starosta písomne 

oznámil do 30 pracovných dní osobe určenej petičným výborom na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha materiálu:  

3. kópia listu č. CZ 21437/2014 zo dňa 14.3.2014 – doručená petícia 

4. kópia listu č.  CS/STAR/15341//2014-2 zo dňa 21.4.2014 – odpoveď na petíciu 
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