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Návrh uzueseuia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

. 
A. podporuje 

Petíciu proti odpredaju pozemku parc.č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto; 

B. ž i a rl a 
primátora hlavného mesta SR Bratislava 

l. aby zaradil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava dňa 
24.4. 2014 bod "Petícia proti odpredaju pozemku parc.č. 2408/1 v k.ú. Staré 
Mesto", 

2. aby nepredkladal na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislava ďalšie návrhy na odpredaj uvedeného pozemku 

3. aby vyšiel v ústrety záujmu dotknutých občanov spravovať zeleIl na predmetnom 
pozemku prostredníctvom prenájmu pozemku ich občianskemu združeniu za 
symbolickú cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

4. aby urobil všetky potrebné kroky na zmenu územného plánu zóny Machnáč tak, aby 
bol uvedený pozemok v územnom pláne klasifikovaný ako verejná zeleIl, a aby tak 
nebolo možné na uvedenom pozemku realizovať žiadnu výstavbu 



Dôvodová správa 

Pozemok parc.č. 2408/1 k.ú. Staré Mesto o výmere 2880 m2 je jedinou významnej sou verejnou 
zeleňou v husto obývanej lokalite Bartókova a Mozartova. Táto lokalita prevažne pozostáva z 6 a viac 
poschodových bytových domov aj e domovom stoviek ľudí vrátane mnohých rodm s deťmi. 
Predmetný pozemok hlavné mesto SR Bratislava už celkovo štyrikrát ponúklo formou verejnej 
obchodnej súťaže na predaj (naposledy 17.6. 2013), pričom doposiaľ neprejavil záujem žiaden 
záujemca. 
Proti zámeru predať pozemok dlhodobo protestujú obyvatelia spomenutej lokality, a to najmä formou 
petície, ktorú už podporilo približne 700 občanov. Svoj nesúhlas s predajom pozemku odôvodňujú 
okrem potreby zachovania verejnej zelene v lokalite mimo mého aj narušenou statikou svahu, pod 
ktorým sa pozemok nachádza a existenciou spodných vôd, ktoré sú už dnes pravdepodobnou príčinou 
trhlín v chodlikoch a na fasádach domov, a ktoré by podľa signatárov pripadná ďalšia výstavba iba 
zhoršila. V petícii taktiež namietajú zámer prenajať pozemky- časť komuoikácie pri bytových domoch 
Bartókova 2 a 4 na účely vybudovalia prijazdovej cesty pre rodinné domy, ktoré majú byt' postavené 
na bezprostredne susediacom pozemku bývalých záhrad, a to najmä z dôvodu bezpečnosti, nakoľko 
podľa staveblikov má vozidlám na účely príjazdovej komu!Úkácie slúžiť chodník, určený na 
bezprostredný prístup ku vchodom do týchto bytových domov a pohyb áut je tu z tohto dôvodu 
nemysliteľný. 

Členovia petičného výboru petíciu predložili hlavnému mestu SR Bratislava 18.9.2013. Odbor 
sťažností a petícií Kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava dňa 17.10.2013 petíciu vybavil 
oznámelim, že vzhl'adom k tomu, že o pozemok dodnes neprejavil záujem žiaden záujemca, ostáva 
naďalej vo vlastlictve hlavného mesta SR Bratislava. Otázkou možného predaja v budúcnosti sa v 
odpovedi nezaoberal. 

Členovia petičného výboru sa dňa 25.9.2013 obrátili na starostku mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto so žiadosťou o podporu ich snáh. Na základe týchto rokovam starostka poslala primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislava list, v ktorom žiada upustiť od zámeru predať pozemok a žiada, aby 
primátor iillcioval zmenu územného plánu tak, aby už nebolo možné na tomto pozemku realizovať 
výstavbu a bol vedený ako verejná zeleň. 

Dňa 11.2.2014 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená ďalšia žiadosť primátora 
o stanovisko mestskej časti k zámeru predať predmetný pozemok, a rovnako žiadosť primátora 
o stanovisko mestskej časti k zámeru prenajať pozemok- časť komunikácie medzi bytovými domami 
Bartókova 2 a 4 na účely vybudovalia príjazdovej cesty pre rodinné domy. Na obe reagovala starostka 
mestskej časti dňa 20.3.2014 a 31.3.2014 nesúhlasným stanoviskom. 

Napriek nesúhlasnému stanovisku starostky, petícii občanov a osobnému uisteniu signatárov 
primátorom počas pravidelného stretnutia s občaruni dňa 19.3.2014, na ktorom ich uistil, že pozemok 
už nebude predmetom predaja bol materiál na predaj tohto pozemku parc.č. 2408/1 dňa 13.2.2014 
opätovne, po piaty raz predložený na prerokovanie mestskej rade hlavného mesta SR Bratislava, ktorá 
ho schválila. 

Obyvatelia dotknutej lokality viackrát deklarovali záujem starať sa o predmetný pozemok vo vlastnej 
réžii, vysadiť na ňom nové stromy ako aj vybudovať na ňom oddychovú zónu, napríklad s lavičkami 
a prvkami pre deti. 

Na základe uvedených skntočností a v záujme podporiť obyvateľov dotknutej lokality v ich iniciatíve 
zlepšiť si svoje okolie navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
prijať uznesenie v predloženom zneli. 
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