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Návrh  uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka 
 
 

A. prerokovalo  
 
petíciu občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o potrebe dobudovania časti sídliska na 
Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200. 
 

B. ukladá 
 
Komisii legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom prešetriť a vybaviť 
petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi 
a verejným alebo iným spoločným záujmom a výsledok oznámi v petícií osobe určenej na 
zastupovanie.    
 

 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

     Dňa 24.08.2015 bola miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručená 
petícia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka o potrebe dobudovania časti sídliska 
na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200.  
 
     Podpísaní občania v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vzniesli verejný 
podnet na potrebu dobudovania časti sídliska na ulici Agátovej a to v okolí bytových domov 
orientačných čísiel 5/A až H a 7/A až H (ďalej „Dúbravka 200“) a to: 

1. Aby mestská časť Bratislava-Dúbravka prevzala majetok od developera B.O.S. 
Slovakia a.s., so sídlom: Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov na Topľov, IČO: 
35 810 807 resp. od jeho súdom určeného správcu majetku v konkurze, t. č. I&R 
KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s., Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 
36 865 265 a týmto krokom umožnila bezproblémový prechod cez pozemky v okolí 
Dúbravky 200 vlastníkom okolitých nehnuteľností a prístup obyvateľom Dúbravky ku 
svojmu majetku. 

2. Začala vykonávať zimnú a letnú údržbu na cestách, chodníkoch s okolitou okrasnou 
zeleňou v okolí Dúbravky 200 a tým aj prístup záchranným zložkám a smetiarskym 
vozidlám; 

3. Zabezpečila odovzdanie vodovodnej prípojky do starostlivosti BVS, Dúbravky 200 
a tým zabezpečila pre obyvateľov bezproblémový prístup k vode; 

4. Dohliadla na dokončenie stavby aj s povrchovou úpravou ako sú chodníky, zábradlie, 
schody, okrasná zeleň, detské ihrisko Dúbravky 200; 

5. Zabezpečila a dohliadla na vybudovanie prístupových trás ako sú chodníky a cesty na 
pozemkoch Dúbravky 200; 
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6. Zabezpečila rozšírenie cesty spolu s vybudovaním parkovacích státí s verejným 
parkovaním aj s chodníkom na ulici Agátová od križovatky s Dúbravčíckou ulicou po 
križovatku s ulicou Pri Hrubej lúke. 

 
Súčasťou oznámenia je priložených 26 podpisových hárkov, ktoré sú k nahliadnutiu na 
sekretariáte prednostu miestneho úradu.       
 
 
V zmysle § 5c, zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je 
orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.  
Orgánom územnej samosprávy je v zmysle tohto ustanovenia starosta a miestne 
zastupiteľstvo, ktoré môže poveriť resp. uložiť túto povinnosť príslušnej komisií, prípadne ju 
môže zriadiť ad hoc iba na tento účel. 
 
 
V zmysle § 5d, zákona o petičnom práve, ak je petícia určená miestnemu zastupiteľstvu, je 
zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas 
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru. 
 
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 spoločným 
záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne 
oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. 
 
Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky 
umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Stanovisko Ekonomickej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka zo dňa 3. 9. 2015-09-14 
 
 
 
K bodu programu č. 6 
 
Komisia ekonomická prerokovala petíciu občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o potrebe dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 20 a 
zobrala uvedenú petíciu na vedomie.  
 
Hlasovanie:  prítomní : 6             za : 6                           proti :  0             zdržali sa: 0 
 
 

- - - 
 
 

Uznesenie miestnej rady  zo dňa 8. 9. 2015 
___________________________________ 
 
 
K bodu č. 17: Rôzne. 
17.1. Návrh na prerokovanie petície občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o potrebe dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením 
Dúbravka 200. 
 

Uznesenie MR  č. 73/2015 
zo dňa 8. 9. 2015 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať  petíciu   občanov  Mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka   o potrebe  
dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200. 
 
 
Hlasovanie :      prítomní : 5           za : 5           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 


