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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -KARLOVA VES 

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 KV/LEG/1639/2019/13229/MB  V Bratislave dňa 29.07.2019 
 

 

 

 

Oznámenie 
výsledku vybavenia petície 

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

 

 

Dňa 01.04.2019 bolo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej aj len „mestská časť“) 

doručené podanie označené ako „PETÍCIA  – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných 

služieb na Segnerovej 1/B“. Petícia pozostáva z jedného listu vo formáte A3 obsahom, ktorého 

je text petície uvedený nižšie a 8 petičných hárkov. Vzhľadom k tomu, že podanie nespĺňalo 

náležitosti petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o petičnom práve“) listom zo dňa 14.05.2019 číslo: 

KV/LEG/1639/2019/9299/BP, bol každý člen petičného výboru vyzvaný na odstránenie 

nedostatkov do 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Nedostatky podania boli 

odstránené dňa 17.06.2019.  

Predložená petícia je reakciou na uznesenie č. 24/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým deklaruje zmenu využitia predmetu nájmu 

špecifikovaného v nájomnej zmluve č. 135 0 33 60 06 zo dňa 29.09.2006 v znení dodatku č. 1 

zo dňa 04.03.2015, konkrétne nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavebnom objekte 

súpis. č. 6072 na Segnerovej ulici č. 1/B v Bratislave, postavených na pozemku   parc. č. 

668/8, k.ú. Bratislava-Karlova Ves, o celkovej podlahovej ploche 384 m2, ktorých vlastníkom 

je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, z dôvodu verejného záujmu, a to zriadenia sídla 

príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves, so sídlom Námestie    

sv. Františka 8, 841 05 Bratislava, IČO: 50 422 057 v predmetnom objekte. Súčasne týmto 

uznesením bol schválený zámer mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu č. 135 0 33 60 06 

zo dňa 29.09.2006 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015, nájomcu CREATIV LINE – Ateliér 

reklamy s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1962, 093 02 Vranov nad Topľou, v súčasnosti 

CREATIV LINE s.r.o., so sídlom Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava, IČO: 31719791, z dôvodu 

zmeny využitia predmetu nájmu špecifikovanom v tejto zmluve.  

Predmetná petícia je odôvodnená nasledovne: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves schválilo zmenu využitia predmetu nájmu nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v stavebnom objekte súpisné číslo 6072 na Segnerovej ulici č. 1/B, ktorých 

vlastníkom je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, z dôvodu verejného záujmu, a to zriadenia 

sídla príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby. Mechanizmy (nákladné auta, frézy, 

traktory, ...), ktoré by boli potrebné pre výkon verejnoprospešných služieb by obsadili 

parkovacie miesta pred budovou na Segnerovej 1/B. Už teraz je situácia s parkovaním pre 

obyvateľov okolitých panelákov kritická. Taktiež príjazdová komunikácia k budove od 

križovatky Karloveská-Segnerova je zúžená z dôvodu parkovania áut po obidvoch stranách 

cesty a teda mechanizmy by tadiaľ neprešli. Vznikali by kolízne situácie. Obávame sa tiež 

zvýšeného hluku a exhalátov.“  
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Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve príslušný orgán verejnej moci je povinný 

prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 

predpismi a verejným alebo iným spoločenským záujmom. 

Listom zo dňa 02.07.2019 číslo: KV/LEG/1639/2019/12103/BP bolo zástupcovi petície 

oznámené, že petícia bude prerokovaná na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktoré sa uskutoční dňa 23.07.2019, pričom sa môže 

uvedeného zastupiteľstva zúčastniť a vystúpiť počas prerokovania petície.  

Členovia petičného výboru sa dňa 23.07.2019 zúčastnili zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), na 

ktorom bola petícia prerokovaná a počas prerokovania petície aj vystúpili. Na uvedenom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva bola petícia prešetrená. Z predmetného rokovania 

miestneho zastupiteľstva vyplynulo, že petícia je opodstatnená, avšak vzhľadom na verejný 

záujem mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa miestne zastupiteľstvo rozhodlo petícii 

nevyhovieť. Výsledkom uvedeného prerokovania petície tak bolo prijatie uznesenia     

č. 66/2019 miestneho zastupiteľstva v znení: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves berie na vedomie petíciu – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na 

Segnerovej 1/B a po zistení skutočného stavu veci, preverení jeho súladu s právnymi predpismi 

a verejným záujmom predloženej petícii nevyhovuje“. Za uznesene č. 66/2019 miestneho 

zastupiteľstva hlasovalo 17 z 20 prítomných poslancov, 1 poslanec bol proti a 2 sa zdržali 

hlasovania.  

 

S úctou  

 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 

 

 

 

 

Prílohy: 1 

- Odpis uznesenia č. 66/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavil: Mgr. Martina Bendíková, 02/ 707 11 203, martina.bendikova@karlovaves.sk 


