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Oznámenie  

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

 

 

 

Dňa 16.12.2019 bola mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „MČ BA-KV“) doručená 

petícia označená ako „PETÍCIA proti výstavbe dvoch bytových domov v lokalite Jamnického 

ul., Matejkova ul., ulica Nad Sihoťou“ (ďalej len „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 98 obyvateľov 

bytových a rodinných domov z ulíc Jamnického, Matejkova a z ulice Nad Sihoťou. 

Po preskúmaní formálnych náležitostí MČ BA-KV 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. 

 

 V petícii sa uvádza, že smeruje proti spoločnosťou REDING s.r.o. pripravovanej 

výstavbe dvoch osem a sedem podlažných domov v lokalite Jamnického ulice, Matejkovej 

ulice a ulice Nad Sihoťou. Stavebný úrad MČ BA-KV uvádza, že k dnešnému dňu neeviduje 

podaný žiaden návrh spoločnosti REDING s.r.o., ani iného subjektu, na vydanie územného 

rozhodnutia pre umiestnenie dvoch bytových domov v predmetnej lokalite. Vzhľadom 

na uvedené sa ku konkrétnym skutočnostiam nemôže vyjadriť. 

 

V prípade, že bude tunajšiemu stavebnému úradu doručený návrh v tejto veci, bude 

postupovať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a správneho poriadku tak, že 

posúdi súlad predloženého návrhu so stavebným zákonom, s Územným plánom hlavného 

mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, a požiadavkami osobitných 

právnych predpisov a technických noriem, a to v súčinnosti s dotknutými orgánmi na základe 

ich záväzných stanovísk, a na podklade vyžiadaných potrebných odborných posudkov, 

s prihliadnutím na konkrétne vlastnosti a špecifiká predmetnej lokality. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností nemôže MČ BA-KV petícii vyhovieť. 

 

 

S úctou 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 
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Na vedomie: Ing. arch. Vladislav Drgonec, Jamnického 3B, 845 01 Bratislava 

 

Vybavuje: Mgr. Marek Gryc 


