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

Za zastavenie stavebného konania „Polyfunkčný bytový dom na pozemku 
parc. č. 17342/203 k.ú. Rača“ z dôvodu verejného záujmu. 

 
Petícia je určená starostovi Mestskej časti Bratislava - Rača , Miestnemu zastupiteľstvu a 

rade - viď. obsah petície "orgány verejnej správy, ktorým je petícia určená" 

Vážený pán starosta, 

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, Vás vyzývame, ako 
štatutára a osobu finálne odobrujúcu stavebné povolenie, aby ste zastavili stavebné 
konanie z dôvodu verejného záujmu – podľa nášho názoru daný projekt je v rozpore s 
§ 62 ods. 1 písm. b) zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, keďže nespĺňa 
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Daný projekt zároveň tiež výrazne 
obmedzuje ľudské a vlastnícke práva obyvateľov znižovaním kvality zdravia a bývania 
a v neposlednom rade aj cien ich nehnuteľností. 
 
O D Ô V O D N E N I E 
Zámerom investora je vybudovať polyfunkčný bytový dom na zeleňou pokrytom 
pozemku medzi obytnými domami na Hagarovej 19 a Hagarovej 17. Touto stavbou 
dôjde k výraznému narušeniu okolia, či už z hľadiska unikátnej ucelenej architektúry 
sídliska z roku 1961, z hľadiska zániku parkovej zelene, z hľadiska hlukových 
pomerov, z hľadiska statickej dopravy ako aj z hľadiska dopravy na Račianskej ulici a 
v lokalite ako takej. 
 
Daný polyfunkčný dom výrazným spôsobom zvyšuje hustotu zastavania v úzkej 
lokalite nad rámec platného Územného plánu hl. mesta (ÚP). 
Realizácia investičného zámeru podľa nás podstatne negatívne ovplyvní zhoršujúcu sa 
kvalitu života obyvateľov MČ Bratislava - Rača (doprava, hluk, emisie). 
 
1. Stavba zvýšením intenzity dopravy na KADNÁROVEJ, HAGAROVEJ, 

ČERNOCKÉHO, HEČKOVEJ ulice a predovšetkým PEKNEJ CESTY výrazným 
spôsobom prispieva k zahusteniu dopravy, nepriechodnosti spomenutých ulíc a 
neprijateľne znižuje bezpečnosť chodcov a kvalitu životného prostredia (hluk, 
prach, emisie) jej obyvateľov. 

2. Stavebná dokumentácia podľa nás dostatočne nerieši vplyv výstavby na statiku 
podzemných a nadzemných konštrukcií stávajúcich domov v okolí stavby. Rovnako 
tak nerieši problém podzemných vôd, ktoré sú na danom a okolitých pozemkoch. 

3. Umiestnenie navrhovanej stavby na parc. č. 17342/203 kat. úz. Krasňany porušuje  
všeobecné technické požiadavky na výstavbu v zmysle platných právnych 
predpisov, konkrétne: 

*  stavba bude prekračovať limity  negatívnych účinkov stavby na životné prostredie, 
vzhľadom na samotnú stavbu, jej tvar a umiestnenie, jej realizáciu, likvidáciu 
a nenahradenie zelene, zahusťovaním dotknutého územia, zhoršením dopravnej 
situácie a statickej dopravy dotknutého územia, 

* umiestnením stavby a jej užívaním bude zaťažené okolie nad prípustnú mieru a 
ohrozovaná  bezpečnosť a plynulosť prevádzky na pozemných komunikáciách,   
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* stavba nezodpovedá urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia 
a hrubým spôsobom zasahuje do ucelenej architektonickej kompozície okolia, 

* zvýšením zastavanosti územia a jeho zaľudňovaním, dôjde k výraznému zhoršeniu 
pohody a kvality bývania v už existujúcich bytových domoch, rovnako ako v 
navrhovanej stavbe, 

*  predmetný pozemok neumožňuje svojim tvarom a veľkosťou postavenie stavby 
tak, aby táto stavba nezasahovala do užívania, stavby a pod. bytového  domu 
umiestneného na Hagarovej č. 17 a Hagarovej č. 19, 

* počas doby realizácie stavby dôjde v najbližšom okolí a susedných domoch 
k neprijateľnému zhoršeniu prašnosti a znečistenia vzduchu, hluku, stavu životného 
prostredia a nebezpečia ohrozenia zdravia (v okolí sa nachádzajú školy a škôlky) 

*  navrhovaná stavba podľa nás nerešpektuje odstupy stavieb. Vzájomné odstupy 
stavieb musia spĺňať  požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia,  
hygienické, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, požiadavky na denné osvetlenie 
a preslnenie a na zachovanie zdravia a pohody  bývania. Navrhovaná stavba uvedené 
nespĺňa. Nedodržanie odstupu vyvolá u existujúcich stavieb narušenie urbanistiky  
prostredia, zhoršenie životného prostredia, zdravia, pohody a hygieny života ich 
obyvateľov. Zároveň predstavuje výrazné riziko zníženia statickej bezpečnosti 
stávajúcich stavieb a ich požiarnej ochrany, a ďalšie. 

Presadenie návrhov investora nie je ani v záujme obyvateľov MČ Bratislava - Rača, či 
hlavného mesta SR Bratislavy, ani tranzitujúcich občanov SR. Navrhnutý prírastok 
bytov a zahustenie územia dostatočne nezohľadňuje dôležité faktory (ochrana krajiny, 
stav a rozvoj dopravnej infraštruktúry) a znižuje kvalitu života v území. 
 
Orgány verejnej správy, ktorým je petícia určená: 

 *  Mgr. Peter Pilinský, Starosta Mestskej časti Bratislava - Rača 
 *  Mestská časť Bratislava - Rača 
 *  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Rača 

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ: 
 
Miloš Murcin, Hagarova 17, 831 51 Bratislava  
Ing. Jozef Árvay, Hagarova 19, 83151 Bratislava 
Ing. Dana Árvayová, Hagarova 19, 83151 Bratislava 
Helena Konečná, Hagarova 19, 83151 Bratislava 
Ing Petra Figuschová, Zvončekova 46, 83106 Bratislava 
Ing. Viliam Figusch, CSc,  Zvončekova 46, 83106 Bratislava 
Ing. Miroslav Ščibrany, Albánska 5A, 831 06 Bratislava 
 
Osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: 
Ing. Jozef Árvay, Hagarova 19, 83151 Bratislava 
 
Počet priložených petičných hárkov: ....  



 
PETÍCIA Za zastavenie stavebného konania „Polyfunkčný bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203 k.ú. Rača“ z dôvodu verejného záujmu. 

Číslo petičného hárka: .... 

MENO PRIEZVISKO TRVALÉ BYDLISKO PODPIS 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: 
Ing. Jozef Árvay, Hagarova 19, 83151 Bratislava 


