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Vec
Petícia - Cestná komunikácia Plachého ulica a zásobovanie vodou– odpoveď
Dňa 8.6. 2018 nám bola doručená Vaša petícia k požiadavkám obyvateľov a záhradkárov
lokality Strmý bok, k prevzatiu účelovej komunikácie Plachého od Ministerstva obrany do správy
a k informácii o stave zásobovania vodou v danej lokalite.
Dňa 10.5. 2018 Vám bol zaslaný list z tunajšej mestskej časti, kde uvádzame, že v otázke
prípadného prevzatia, alebo odkúpenia komunikácie od Plachého ul. smerom na Devínsku Kobylu
Magistrátom hlavného mesta Bratislavy nemá mestská časť výhrady a otázka opráv a správy tejto
cesty by boli predmetom rokovania pri prípadnom zverení z majetku magistrátu do správy našej
mestskej časti. Tiež sme Vás upovedomili, že v tomto znení sme zaslali aj list primátorovi, kde
žiadame o začatie rokovaní s Ministerstvom obrany SR a vykonaní následných krokov, aby hl.
mesto Bratislava tento majetok získala do svojho vlastníctva a následne by ho mohla zveriť do
správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
Dňa 30.5.2018 sme sa obrátili so žiadosťou na Ministerstvo obrany SR o informáciu, či vo
veci prevodu komunikácie od Plachého ul. po Devínsku Kobylu oslovili hl. mesto Bratislava a ak
áno tak s akým výsledkom. V odpovedi doručenej mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa
29.6.2018 MO SR uvádza, že hlavné mesto SR Bratislava doteraz nepožiadalo MO SR o prevod
predmetného majetku. V minulosti už MO SR ponúkalo objekt RTH Devínska Kobyla hlavnému
mestu SR Bratislave na darovanie, ale ponuka bola odmietnutá. Ďalej sa vo vyjadrení uvádza, že
v prípade, ak nepríde k prevodu predmetnej komunikácie na hlavné mesto SR Bratislava, MO SR
komunikáciu ponúkne na predaj v elektronickej aukcii.
Podľa vyjadrenia Ministersta obrany SR, ak sa im s predmetnou komunikáciou nepodarí
naložiť spomínaným spôsobom, v budúcnosti môžu zvážiť aj možnosť jej odstránenia.
K stavu zásobovania vody v danej lokalite sa mestská časť žiaľ nevie vyjadriť, nakoľko
rozvody vody sú vo vlastníctve BVS, prípadne súkromných vlastníkov.
S pozdravom
Ing. Rastislav Bagar
prednosta
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