ZDRUŽENlE
oBEAN0V
LiČš|E
NlvY
PALKOYICOVA

ZdruženieoDčanov- !.íščie
Niw Palkovičova
Kontaktná ad resa: Jozef Matúše|gPa|kovič
ova 745l 75, 82 1 08 Bratis|ava2
e.mail: jozef'matusek@gmai|.com;te|. kontakÍ +421908 1.45545
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Yážený pán vedúci odboru Ing. Gireth,
ďakujeme za Váš list zo dňa 8. jiila2022 (č.ou-BA-oszP3-2022lo34248-${
lrířová).

vybavuje Mgr.Chme-

o parkovisko a proti stavbe ďalších bytoviek my, obyvatelia ulíc Palkovičova, Jégeho a Líščienivy
bojujeme s rnadmi vyše 20 rokov. Nechceme tu ďalšie býovky, chceme aby sídlisko, kde bývame 40 rokov
ostalo zachovanétak, ako bolo svojho časuprojektovanéapostavené.Bojujeme slušným spósobom o svoje
občianske a ťudsképráva.
Chyba, v dÓsledku kÍorej sa ignorujú práva občanov, sa stala pri rozdelení hlavného mesta
Slovenskej repub|iky na 17 mestských častí.
Mestská časťRužinov tak získala len l'udí - obyvateťov. Magistr:i{tu hlavného mesta Bratislava ostali
pozemky. Aj pod obytnými domami, ktoré sme si ako obyvatelia nášho sídliska museli odkúpiť,ináč by nás
Magistnát prinútil platiť za nich nájomné.Na jeden byt v 50 bytovom dome, napr. Palkovičova 15 odborníci
vyrátali, Že k nemu patrí 10 m2pozemku, ktoď si každý majiteÍ bytu kupil.
Rovnako to platí aj o oko|iých volhých plochách zelene a samonejme aj parkoviska, o ktorébojujeme
vyše 20 rokov. Magistrrát ho predal bez toho, aby sa pýtď fu žijúcich l'udí.
Yáůený pán Gireth,
ako štátny úradníkviete' že moc v Slovenskej republike patrí jej občanom, ktorí ju vykonávajú priamo
alebo proskedníctvom svojich zástupcov @stava SR z l. septembra |gg2, č|.2, ods. 1).
Vo veci parkoviska a proti zahusťovaniu sídliska ďalšími býovkami sme napísali desiatky listov, podaní
a petícií občanov. Magistrátu, ministerstvám, Okresnému uradu Bratislava, Miestnemu uradu Ružinov.
Generálnej prokurature, súdom, atď.
Zhmuté a podčiarknuté:Nové bytovkv si tu neželámea nechceme! Vráťte nám parkovisko!
V prílohe Vám zasielame príslušnédokumenty v tejto veci, dhlšie súna našejwebovej stránke.
https://www.boioparkovisko.sk
Najnovšia informácia z týchto dní je, že domnelý majiteť parkoviska (firma Zelenka as) musel na
zráklade nariadenia rrradnej moci odshániť pokladňu, parkovisko je oworené, rampy súzdvihnuté, ale uradná
moc toto občanom zatiaÍ neoznifunila (ani len na webovom sídle) a tak l'udia str nóisti a veťmi tam parkovať
nejdta lebo sútam kamery a snímajúevidenčnéčíslavšetkých áut.
Yiňený pin Gireth,
žiadame Vás, aby ste s týmto našim stanoviskom oboznámili kompetentných držitel'ov úradnej moci'
ktoríju majúna ziíklade našichvolebných lístkov.
S pozdravom
Mgr-

Matušek
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