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VEC   

Petícia proti postaveniu parkovacieho domu na Bebravskej ulici, MČ Bratislava-Vrakuňa – 

odpoveď 

 

 

     Dňa 13.12.2021 bola do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

doručená „Petícia proti výstavbe parkovacieho domu za Zdravotným strediskom na Bebravskej 

ulici č. 34 v Bratislave, k. ú Vrakuňa“ (ďalej len „Petícia“). Petícia bola predložená na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2022. Uznesením č. 415/XXIII/2022, 

miestne zastupiteľstvo vzalo petíciu na vedomie a súčasne požiadalo starostu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Kuruca (ďalej len „starosta“) o zorganizovanie stretnutia 

poslancov s členmi petičného výboru (ďalej len „petičný výbor).  

 

    Stretnutie starostu a poslancov mestskej časti s petičným výborom sa uskutočnilo dňa 

22.02.2022. Petičný výbor bol na stretnutí oboznámený so skutočnosťou, že projekt parkovacieho 

domu realizuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Magistrát“) a pozemok, na 

ktorom má Magistrát záujem postaviť parkovací dom, je vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy. Z tohto dôvodu sa stretnutí zúčastnili aj zástupcovia Magistrátu. Z výsledku stretnutia 

vyplynulo, že je potrebné doplniť petíciu o podpisy obyvateľov nad 18 rokov, ktorí sú v priamom 

susedstve s plánovanou výstavbou. 

      

     Dňa 24.05.2022 bola do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

doručená doplnená petícia o 4 hárky so 75 podpismi obyvateľov nad 18 rokov s trvalým pobytom 

v bytovom dome priamo susediacim s plochou, kde je plánovaná výstavba parkovacieho domu. 

Listom zo dňa 26.05.2022 Vám bolo oznámené, že starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, predloží petíciu na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

 

 

 



Rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa konalo dňa 28.06.2022. 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením                                       

č. 453/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022  vzali „Petíciu“ na vedomie a odporučili Ing. arch. Matúšovi 

Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pokračovať v zámere 

výstavby parkovacieho domu za Zdravotným strediskom  na Bebravskej ulici, s výsledkom 

hlasovania: ZA:    14   / PROTI: 0   /ZDRŽAL SA: 0   / NEHLASOVAL: 0. 

 

 

 

 

     S úctou 

 

 

                            

 

 

                                                                                           JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r. 

              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie : 

Petičný výbor : 

 


