
Komu:  poslanci Mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR Bratislavy 
Dňa:  Bratislava, dňa 5. marca 2014 
 
 

Informácia k Návrhu materiálu „Petícia proti plánovanej výstavbe 
a výrubu zelene na Ostredkoch“ zaradenom ako bod č. 33 rokovania 
MsZ dňa 06.03.2014 

 
Vlastník dotknutých pozemkov a spoločnosť RISTON s.r.o. ako predkladateľ 
návrhu zámeru „Revitalizácia sídliska Ružinov Ostredky – Bratislava“, podali dňa 
05.03.2014 magistrát Hl. m. SR Bratislavu 
 

podnet na bezpodmienečné stiahnutie  
Materiálu zaradenom ako bod č. 33 rokovania MsZ dňa 06.03.2014 

 
Základné informácie ktoré by ste ako poslanci MsZ mali vedieť: 
 
1. Nie je ukončené konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a vypracovaná Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie. 
 

 MŽP určilo dňa 11.02.2014 Rozsah hodnotenia vplyvov na ŽP pre 
zámer Revitalizácie sídliska Ružinov Ostredky, pričom v ňom je 
zahrnutých všetkých 110 stanovísk vrátane petície 
a pripomienok občanov. 

 ide stále len o investičný zámer, pričom v priebehu posudzovania 
môže vzísť aj iné variantné riešenie 

 všetci občania vrátane obyvateľov môžu uplatňovať svoje 
námietky naďalej v konaní o posudzovaní vplyvov na ŽP 
a územnom a aj stavebnom konaní 

 
Schválenie navrhovaných uznesení zo strany MsZ by bolo celkom zjavne 
predčasné a nemalo by oporu v konaní o posudzovaní vplyvov 
pripravovaného zámeru na životné prostredie.  
 

2. Nepreukázanie nesúladu s územným plánom Hlavného mesta SR. 
 

 v stanovisku Hl. m. Bratislavy adresovanému MŽP zo dňa 10.01.2014 
nie je žiadnym relevantným spôsobom preukázaný zásadný 
rozpor s platným ÚPN hl. m. Bratislavy, v čom spočíva tento 
rozpor, v ktorých bodoch a bez náležitého odôvodnenia a odbornej 
argumentácie 
 

 Upozorňujeme že v materiály pre Návrh uznesenia nebolo 
zohľadnené stanovisko m. č. Bratislava Ružinov adresované MŽP 
zo dňa 18.12.2013, v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, kde je skonštatované že navrhovaná činnosť je v súlade 
s územným plánom 

 
 Rovnako poukazujeme na rozpor navrhovaného uznesenia v časti 

C. bod 2. s obsahom odpovede Hlavného mesta SR zo dňa 
09.01.2014 na žiadosť m.č.  Bratislava Ružinov o zaradenie podnetov 
č. RU/54 a RU/60 na zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa 
uvádza „Vami požadované riešenie problému navrhovanej zástavby 



v stabilizovanom obytnom území lokality Ostredky formou Zmien 
a doplnkov Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov nie je predmetom úrovne mesta, ale je predmetom 
riešenia na zonálnej úrovni formou obstarania územného plánu zóny. 
Do doby obstarania zonálnej dokumentácie sú k dispozícii príslušné 
regulatívy, ktoré obsahuje záväzná časť C Územného plánu hl. m. SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov“ 

 
3. Nedostatok právomoci Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR – podnet 

na vydanie protestu prokurátora. 
 

V prípade, ak by MsZ takéto uznesenie schválilo, jednalo by sa o prekročenie 
právomoci z jeho strany, nakoľko nemá oprávnenie posudzovať súlad alebo 
nesúlad s územným plánom čo vyvolá podnet na príslušné orgány 
prokuratúry na vydanie protestu prokurátora  podľa ustanovenia zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre tak, aby bolo navrhované uznesenie MsZ 
zrušené ako nezákonné. 

 
4. Ničím nepodložený návrh na schválenie stavebnej uzávery. 

 
 požiadavka MsZ, aby m.č. Bratislava – Ružinov vyhlásila stavebnú 

uzáveru, nemá žiaden dôvod ani oporu v zákone, pričom nie sú 
splnené ani zákonné podmienky na takýto postup 
 

 uvedený návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery vnímame ako 
zbytočný, ktorý nerieši využitie územia formou jeho revitalizácie 
a funkčného dotvorenia 

 
5. Manipulácia a podsúvanie informácii v Petícii proti výrubu zelene 

a výstavbe na Ostredkoch, ktorá neobsahuje žiadne návrhy ani podnety 
k územnému plánu hl. mesta. 

 
Domnievame sa, že existuje opodstatnené podozrenie manipulácie s vôľou 
občanov a tiež podozrenie s manipuláciou a podsúvaním neoverených 
informácií a podkladov priamo poslancom MsZ s cieľom ich dezinformácie 
a dosiahnutia zbrklého, predčasného a zmätočného uznesenia. 
Je neprípustné, aby sa text petície ďalej rozširoval, dopĺňal alebo následne 
upravoval, resp. vykladal tak, že vôľa občanov smeruje k iným záverom, ako 
sú obsiahnuté v texte petičného hárku. 
 

 
6. Upozornenie na riziko spôsobenia škody z dôvodu pri výkone verejnej 

moci zo strany Hlavného mesta SR a rozpor s Ústavou SR. 
 

Treba upozorniť, že prípadným schválením navrhovaných uznesení 
k tomuto bodu hrozí riziko vydania nezákonného rozhodnutia zo strany 
orgánov územnej samosprávy Hlavného mesta SR, , ktoré bude jednak 
riešené podaním podnetu na vydanie protestu prokurátora, ako aj 
iniciovaním konania o náhradu škody podľa zákona č. 514/2013 Z.z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. 

 
 
 



7. Náš názor na prezentovaný nesúhlas k investičnému zámeru. 
 

Plne rešpektujeme a ctíme si názor každého občana, skupiny občanov 
a neupierame nikomu právo na názor ani na jeho vyjadrenie; v rovnakej 
miere ale trváme na absolútnom a nedotknuteľnom práve vlastníka ako aj 
spoločnosti Riston na možnosti realizovať investičný zámer v súlade so 
zákonom, normami a právom na odborný prístup a posúdenie. 
 
Vnímame ako pravidlo, že proti každej výstavbe vznikne väčší či menší 
odpor obyvateľov v dotknutej lokalite, ktorí všetkými možnými 
prostriedkami vyjadrujú svoj nesúhlas. Takýto postoj, založený prevažne na 
subjektívnych názoroch a pocitoch, však nemôže nahrádzať zákony a normy, 
a ani nemôže pôsobiť ako determinujúci faktor pri posudzovaní rozvoja 
územia a investičných zámerov alebo dokonca ako relevantný podklad na 
zmeny územného plánu. 

 
Na základe uvedených skutočností Vás žiadame,  
 
 

ak predkladateľ predložený návrh nezoberie späť, aby Mestské 
zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy texty navrhovaných 
uznesení A., B. a C. z dôvodov uvedených v tomto podnete 
 

n e s ch v á l i l o. 
 


