Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia vlastníkov bytových a nebytových priestorov bytového domu
Čaklovská 2-4 v Bratislave za vyriešenie umiestnenia kontajnerového stanovišťa pre
komunálny odpad pri bytových domoch na Čaklovskej ulici a Herlianskej 8-16.
Predmet petície: Vlastníci bytových a nebytových priestorov na uliciach Čaklovská 2-4
a Herlianska 8-16 v Bratislave žiadajú Magistrát hlavného mesta SR Bratislava bezodkladné
riešenie stanovišťa pre kontajnery komunálneho odpadu pre domy Čaklovská 2,4,6
a Herlianska 8-16. Dôvodom je súčasný stav stanovišťa, ktorý neumožňuje zabezpečiť zber
komunálneho odpadu a z hľadiska hygienického, bezpečnostného a estetického.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 56 občanov
Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Herlianska a Čaklovská sú komunikácie III. a IV. triedy, ktorých správcom je mestská časť
Bratislava-Ružinov. Vo veci riešenia umiestnenia kontajnerového stojiska pre bytové domy
Čaklovská 2,4, 6 a Herlianska 8-16 mestská časť Bratislava-Ružinov a príslušné orgány
konali od roku 2009.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov Čaklovská 2 – 4 v zastúpení spoločnosti
AVION SPRÁVA, s. r. o. Odborárske námestie 2811/1, 811 07 Bratislava sa listom
doručeným dňa 2.8.2019 obrátili na Hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou o nájom
pozemku parc. č. 15638/19 vo výmere 4,5 m² k. ú. Ružinov, za účelom osadenia
kontajnerového stojiska na vybudovanej betónovej ploche k bytovému domu Čaklovská 2-4.
Listom zo dňa 07. 08. 2019 bolo správcovi bytového domu Čaklovská 2-4 spoločnosti
AVION SPRÁVA, s. r. o. oznámené, že v zmysle „Rozhodnutia č. 27/2011 primátora
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú pravidlá evidencie, realizácie
a sledovania zmluvných vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy“ (ďalej len „Rozhodnutie č.
27/2011“) bude žiadosť vo veci nájmu vyššie špecifikovaného pozemku predložená na
vyjadrenie príslušným odborným oddeleniam magistrátu a starostovi mestskej časti Bratislava
– Ružinov po doručení vizualizácie kontajnerového stojiska, ktorá bude v súlade s víťazným
návrhom „Verejnej ideovej súťaže na návrh kontajnerového stojiska pre Bratislavu“, ktorý
je zverejnený na webstránke mesta Bratislavy(https://www.olo.sk/navrhnite-funkcne-aesteticke-kontajenrove-stojisko-pre-bratislavu/). Požadované doklady má predložiť v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia listu.
Taktiež bolo správcovi oznámené, že po doručení požadovaných dokladov budeme
pokračovať v riešení žiadosti v súlade ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe čoho bude spracovaný materiál, ktorý
bude predložený na rokovanie orgánov mesta.
Zároveň Vám oznamujeme, že listom doručeným dňa 24. 11. 2017 sa na hlavné mesto
obrátili vlastníci bytov a nebytových priestorov Čaklovská 6 v zastúpení spoločnosti HPROBYT, spol. s r. o., Povraznícka ul. č. 4, 811 05 Bratislava so žiadosťou o nájom pozemku
parc. č. 15638/19 vo výmere 9 m², pre účel umiestnenia kontajnerového stojiska. Predmetná
žiadosť bola v zmysle Rozhodnutia primátora č. 27/2011 rozpracovaná a zaslaná na
vyjadrenie odborným útvarom magistrátu.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sa k nájmu pozemku vyjadrilo:

- navrhovaná časť pozemku je na protiľahlej strane komunikácie od bytového domu
Čaklovská č. 6, v blízkosti štítovej steny bytového domu Herlianska 8-16,
- na navrhovanej časti pozemku by malo byť vybudované kontajnerové stanovište pre
umiestnenie kontajnerov bytových domov Herlianska 8-16, Čaklovská 2-4 a Čaklovská 6,
- s vybudovaním kontajnerového stanovišťa v roku 2009 nesúhlasili vlastníci bytov
a nebytových priestorov bytového domu Herlianska 8-16.
Na základe týchto skutočností je potrebné, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov
doplnili žiadosť o súhlas, prípadne dohodu v vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
Herlianska 8-16 k budovaniu kontajnerového stojiska, prípadne navrhli iné miesto.
Uvedené podmienky/požiadavky boli listom zo dňa 28. 06. 2018 oznámené správcovi
bytového domu Čaklovská 6 spoločnosti H-PROBYT, s. r. o. Zároveň mu bolo oznámené, že
po doručení predmetného súhlasu budeme pokračovať v riešení žiadosti. Ku dnešnému dňu
správca bytového domu Čaklovská 6 požadované doklady nedoručil.

