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Mestská časť Bratislava-Rusovce 

Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

 

Vážený pán  

František Lošonský 

Colnícka 19/A 

851 10 Bratislava 

 

 

Vec 

Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec,  

dňa 08. 10. 2019 bola mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „mestská časť“) na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva osobne doručená Vaša písomná interpelácia týkajúca sa 

pozastavenia a nepodpísania uznesenia č. 100/2019 zo dňa 03. 09. 2019 v rozsahu 

nasledujúcich otázok: 

1. Žiadam Vás uviesť detailne konkrétne dôvody a výpočet zjavnej nevýhodnosti 

naplnenia tohto uznesenia pre MČ. 

2. Žiadam Vás o uvedenie konkrétneho zákona, konkrétneho paragrafu, s ktorým by 

bolo predmetné uznesenie v odpore voči právnemu poriadku. 

3. Ďalej si Vás dovoľujem požiadať aj o právny výklad, či podklady, na základe ktorých 

ste sa rozhodli uznesenia nepodpísať. Aj s menom, kto túto analýzu vypracoval 

a žiadam Vás aj o túto analýzu, či právny výklad. 

 

Odpovede na Vaše otázky: 

Ad 1 a 2:  

Dôvody (rozpor s právnym poriadkom – zákonmi a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, medzi ktoré patria všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia miestneho ako aj 

mestského zastupiteľstva), boli už niekoľkokrát prezentované tak na zasadnutiach miestneho 

zastupiteľstva ako aj prostredníctvom písomných výstupov, a tak ich nebudeme opakovať.  

Povinnosťou mestskej časti je chrániť verejný záujem. Verejným záujmom je vybudovanie 

cestnej komunikácie na parcele č. 1320/7 k. ú. Rusovce, čo bolo potvrdené najmä, avšak 

nielen, nasledujúcimi všeobecne záväznými nariadeniami: 

− všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 4/2016,  ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územno-plánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu 

pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce pre časť pamiatkovej zóny v k. ú. Rusovce  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava-Rusovce 

 MÚ/R – 4161/2019  
  

07. 11. 2019 



2 
 

− Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 163/2012 zo dňa 20. 03. 2012, 

ktorým bolo schválené pomenovanie nových ulíc: Ágosta Sőtéra, Mínešská, Pri 

Žrebčíne, Švajčiareň 

− Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. 591/2012 z 31. 05. 2019 o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestí  

a o zmene názvov ulíc v mestských častiach Bratislava-Čunovo, Bratislava-

Dúbravka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, 

Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská 

Bystrica, s účinnosťou od 1. júla 2012 

 

Účel predmetnej parcely bol určený: cestná komunikácia a bol potvrdený tak miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rusovce ako aj zastupiteľstvom hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktoré tejto komunikácii pridelilo názov: ulica pri Žrebčíne. 

Pozmeňujúcim návrhom p. poslankyne Vandrašekovej na zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva dňa 03. 09. 2019 bol teda nielen potretý verejný záujem, ale tento návrh 

nerešpektoval ani dohodu vlastníkov pozemkov tak z jednej ako aj z druhej strany 

predmetnej komunikácie, ktorú vyjadrili v Memorande o spoločnom postupe pri nakladaní s 

nehnuteľnosťami, podpísanom dňa 13. 08. 2019 (ďalej len "memorandum"). V predmetnom 

memorande bol zakotvený kompromis, ktorý umožňoval zachovanie verejnej zelene ako aj 

vybudovanie cestnej komunikácie a zároveň umožňoval v tejto lokalite vybudovanie 

detského ihriska. Vami dlhodobo prezentovaný záujem týkajúci sa zachovania zelene v 

predmetnej oblasti bol týmto pozmeňujúcim návrhom vyslovene negovaný. 

 

Ad 3:  

Právnu analýzu realizoval právnik mestskej časti Bratislava-Rusovce, JUDr. Peter Chrašč, 

na základe všetkých podkladov dostupných k dátumu rozhodnutia o nepodpísaní uznesenia 

a na základe analýzy spisu k uvedenej parcele. Písomná analýza k dispozícii nie je.  

Zároveň by sme radi uviedli, že sme problematiku týkajúcu sa parcely č. 1320/7, k. ú. 

Rusovce opätovne konzultovali aj s ekonómom a kontrolórom mestskej časti, ako aj 

s Magistrátom hl. mesta Bratislavy (ako vlastníkom predmetnej parcely), nešlo teda o 

svojvoľné, ale prekonzultované rozhodnutie v súlade s právnym poriadkom. 

 

 

S pozdravom 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

  starostka 


