
PETÍCIA 

proti stavbe „Polyfunk čný bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203 k.ú. Rača“ podľa zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
 
Zámerom investora je vybudovať polyfunkčný dom na pozemku medzi obytnými domami na Hagarovej 17 a Hagarovej 
19, pričom pri stavbe by sa vyrúbalo 24 stromov a 85m2 kríkov, ktoré doteraz tvorili podstatnú súčasť životného prostredia 
obyvateľov priľahlých domov. Touto stavbou by sa výrazne narušilo okolie, či už z hľadiska unikátnej ucelenej architektúry 
sídliska, z hľadiska zániku parkovej zelene, zvýšením intenzity dopravy na Hagarovej ulici a s tým súvisiacim zvýšením 
hlučnosti a emisií v danej lokalite. Daný polyfunkčný dom by výrazným spôsobom zvýšil zastavanosť v úzkej lokalite v 
rozpore s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a realizácia plánovanej výstavby by bola 
precedensom pre výstavbu v medzipriestoroch na Hagarovej aj v iných častiach stabilizovaného sídliska Krasňany. 
Realizácia investičného zámeru by negatívne ovplyvnila kvalitu života obyvateľov MČ Bratislava - Rača. 

 
My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, vyzývame Hlavné mesto SR Bratislava a Mestskú časť 
Bratislava - Rača  

• na rokovanie s investorom o zámene pozemkov  
• aby obstarali územný plán zón  a to hlavne tých, ktoré sú v stabilizovaných územiach ako napríklad Krasňany 

Stavebný úrad a starostu MČ Bratislava - Rača ako štatutára vyzývame, aby podľa § 62 ods. 4 zákona 50/1976 Zb. 
zamietol žiados ť o stavebné povolenie z dôvodu ohrozenia verejných záujmov.  
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PETIČNÝ VÝBOR  
* Ing. Ľudmila Šimorová , Hagarova 15, 831 51 Bratislava 
* Ing. Jozef Árvay , Hagarova 19, 831 51 Bratislava,  
* Helena Kone čná, Hagarova 19, 831 51 Bratislava 
* Miloš Murcin , Hagarova 17, 831 51 Bratislava 
* Ing. Viliam Figusch , Zvončeková 46, 831 06 Bratislava  
* Ing. Petra Figuschová , Zvončeková 46, 831 06 Bratislava, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. 
 
 Po vyplnení láskavo doru čte na adresu niektorého z členov peti čného výboru.  


