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Dobrý deň, 

dňa 3.4.2017 vydala MČ BA Nové Mesto rozhodnutie, ktorým nariaďuje 
odstránenie čiernej stavby - parkoviska na rohu Račianskej a Sliačskej ulice s 
tým, že ak tak neurobí majiteľ pozemku, urobí tak mestská časť a náklady bude 
od neho vymáhať. 
Chcem sa opýtať, z akého dôvodu parkovisko nebolo do dnešného dňa 
odstránené a naďalej na ňom parkujú autá? 
Aké kroky podnikla MČ BA-Nové Mesto vo veci odstránenia parkoviska za 
posledných 12 mesiacov? 
Odpovede prosím zaslať e-mailom na adresu 

Ďakujem. 

S pozdravom,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ťJIAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

VáŠ list Číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/e Bratislava
8403/2018/UKSP/HOLV Ing.Valéria Holubkovičová 23.07.2018
1— 104/2018 02/49253 162 valeria.holubkovicova@banm.sk

Vec: Sprístupnenie informácie.

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba podľa ustanovenia 2
ods. 1 zákona č. 2 11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znenh neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o slobode informácií“), podľa 16 zákona
o slobodnom prístupe k informá ciá msprístupňuje informá ciuna zá kladežiadosti

Konkrétna žiadosť znela o sprístupnenie nasledovných informácií:
1. dňa 03.04.20 17 vydala MČ BA Nové Mesto rozhodnutie, ktorý, nariad‘uje odstrá.nenie čiernej stavby

— parkoviska na rohu Račianskej a Sliačskej ulice s tým, že ak tak neurobí majitel‘ pozemku, urobí tak
mestská čast‘ a náklady bude od neho vymáhat‘.
Chcem sa opýtat‘, z akého dóvodu parkovisko nebolo do dnešného dňa odstránené a nad‘alej na ňom
parkujú autá?
Aké kroky podnikla MČ BA - Nové Mesto vo veci odstránenia parkoviska za posledných 12
mesiacov?

Úrad spristupňuje informácie žiadatel‘ovi v nasledovnom rozsahu:
— Rozhodnutie č.3884/2017/UKSP/DANE-4 zo dňa 03.04.2017 bob pánom Pavlom Kupcom

napadnuté a následne odvolacím orgánom vrátené 6.11.2017 na MC BA — Nové Mesto s tým, že
rozhodnutie o odstránení stavby zrušuje a vracia na nové prejednanie. V predmetnom rozhodnutí
stavebný úrad neuvádza, že - citácia: „ak tak neurobí majitel‘ pozemku, urobí tak mestská čast‘
a náklady bude od neho vymáhať“

— Napadnuté rozhodnutie o odstránení stavby bob vrátené hlavne z titulu, že stavebníkom parkoviska
nie je pán Pavol Kupec v celom rozsahu. Parkovisko ako také v tejto lokalite bob realizované
v rokoch 1950-1960 v rámci sídliska Teplická a užívali ho obývatelia okolitých domov. Po kúpe
pozemku pánom Pavlom Kupcom pod parkoviskom, rozšíril parkovisko o lm smerom na Račiansku
ulicu.
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— Dopravná komisia pri MČ BA — Nové Mesto sa zaoberala technickým riešením dosiabnut‘ vyšší
stupeň bezpečnosti dopravnej situácie chodcov a motorových vozidiel navzájom na uvedenom
parkovisku. Z toho titulu žiadala pána Pavla Kupca o vypracovanie alternativných riešení, ktorých
boli tri varianty, zatial‘ vyj adrenie dopravnej komisie stavebný úrad neobdržal.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MU BANM
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