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Oznámenie  

výsledku vybavenia petície  
podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

 

 

 

Dňa 04.05.2020 bola mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) 

doručená petícia ev. č. 8181 označená ako „PETÍCIA za vypracovanie Územného plánu Zóny 

lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava“ (ďalej aj „petícia“). Podľa § 1 ods. 1 zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom 

práve“) má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného 

spoločného záujmu na orgány verejnej moci. Petíciu svojim podpisom podporilo 115 

obyvateľov bytových a rodinných domov, nachádzajúcich sa na uliciach Jamnického, 

Matejkova a Nad Sihoťou. Po preskúmaní formálnych náležitostí mestská časť dospela 

k záveru, že petícia spĺňa formálne náležitosti stanovené v § 5 zákona o petičnom práve. 

K predmetnej petícii Vám zasielame podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve nasledovné 

oznámenie o výsledku vybavenia petície. 

 

 Signatári petície žiadajú zabezpečenie vypracovania Územného plánu zóny Nad 

Sihoťou tak, aby zohľadňoval aktuálny stav. Vyzývajú tiež na „zabezpečenie ochrany verejného 

záujmu a zabráneniu možného všeobecného ohrozenia obyvateľov danej lokality, vzhľadom na 

nekoordinované pripravované aktivity v uvedenej lokalite“. V reakcii na petíciu podanú 

obyvateľmi bytových a rodinných domov na Jamnického ulici, Matejkovej ulici a ulici 

Nad Sihoťou sa vedenie mestskej časti rozhodlo, že pristúpi k obstaraniu Územného plánu zóny 

Jamnického – Nad Sihoťou (ďalej len „ÚP-Z“). 

 

Prvým krokom k realizácii vyššie uvedeného zámeru je dosiahnutie stavu, aby ÚP-Z bol 

obsiahnutý v záväznej časti (v časti 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať 

a schváliť ÚPN Z) platného Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 

zmien a doplnkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa mestská časť požiadala prostredníctvom e-mailu 

z 05.05.2020, adresovaného poradcom pána primátora Matúša Valla, ako aj vedúcej oddelenia 

obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Hlavné mesto SR Bratislava, aby 

do pripravovaného návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ Návrh ZaD 07“), bol zaradený aj Územný plán 

zóny Jamnického – Nad Sihoťou. 

 

Vedúci referátu územného rozvoja Miestneho úradu mestskej časti bol vedúcou 

oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Hlavného mesta SR Bratislava 

telefonicky ubezpečený, že ÚP-Z bude do Návrhu ZaD 07 zaradený. 
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Po prerokovaní a schválení ZaD 07 v Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR 

Bratislavy bude môcť mestská časť začať realizovať proces obstarávania ÚP-Z. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, mestská časť PETÍCII za vypracovanie 

Územného plánu Zóny lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava vyhovuje. 

 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 

   

 

Vybavuje: Mgr. Marek Gryc 


