
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Názov petície: Petícia za  riešenie odobratej základnej školy na Plickovej ulici č. 9 

v  Bratislave – Rači finančnou podporou, formou účelovej dotácie resp. inými vhodnými 

možnosťami.   

Predmet petície: Občania podpísaní pod petíciou žiadajú o primeranú finančnú kompenzáciu 

formou účelovej dotácie, ktorá bude použitá na trvalé riešenie tejto situácie v obvode mestskej 

časti Bratislava – Rača. 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 578 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy patria základné školy v hlavnom meste 

SR Bratislave  do kompetencie mestských častí. Preto aj v prípade zrušenia Základnej školy 

na Plickovej ulici k tomuto došlo na základe uznesenia  Miestneho zastupiteľstva        

Bratislava – Rača č. 181/02/08/P zo dňa 19.02.2008. Budova ZŠ Plickova bola hlavnému 

mestu vrátená z dôvodov, že ju MČ Bratislava Rača nevyužívala a ani neplánovala využívať 

ako školu. O využitie objektu ZŠ Plickova na účely školy nebol záujem a budova bola v zlom 

technickom stave, preto sa hľadali možnosti jej rekonštrukcie a tiež nového využitia. 

  Bývalá základná škola je v súčasnosti prázdna, pozostáva z nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa na prízemí, I. a  II. posch. o výmere 6653,66 m2. V objekte sa nachádza 

dvojizbový byt o výmere 72,11 m2, so samostatným vchodom, kompletne napojený na 

technickú infraštruktúru, užívaný nájomcom p. Bučekovou. 

Objekt bol v minulosti prenajatý. Na objekte boli opravené strechy a čiastočne 

vymenené okná. V objekte nie je zabezpečené kúrenie, nakoľko pri príprave na rekonštrukciu 

objektu pôvodný nájomca vybúral všetky rozvody tepla ako i elektroinštalačné, 

vodoinštalačné a plynové rozvody. V objekte sú kompletne obité omietky, bez zárubní 

a dverí, kotolňa je nefunkčná. Kompletne sú vybúrané a demontované sociálne zariadenia. 

Objekt je pripravený na komplexnú rekonštrukciu. Do areálu sú privedené všetky inžinierske 

siete. Vzhľadom k tomu, že objekt nie je využívaný je napriek bezpečnostným opatreniam 

devastovaný neprispôsobivými občanmi a bezdomovcami. 

V súčasnosti Generálny investor Bratislavy pripravuje projektovú dokumentáciu na 

využitie predmetného objektu pre stavbu „ Účelové zariadenie pre Galériu mesta Bratislavy 

a Múzeum mesta Bratislavy “ s predpokladaným termínom odovzdania do užívania koncom 

roka 2020 až 2021. 

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy patria základné školy v hlavnom meste 

SR Bratislave do kompetencie mestských častí a z tohto dôvodu nemôže hlavné mesto 



poskytnúť žiadnu finančnú podporu za náhradu zrušenej základnej školy na Plickovej ulici  č. 

9. 


