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Vec  
       Interpelácia – odpoveď. 
  
 
          Už  26.9.2007 bola z dôvodu porušovania VZN 5/02 MČ Staré Mesto o zákaze 
požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve riešená na Medenej ul. 
pani Monika Šipošova, nar. 7.9.1965, trvale bytom Súmračná ul. č. 32, Bratislava, 
pričom jej bola uložená bloková pokuta v sume 100,-Sk, ktorú aj uhradila a od svojej 
činnosti upustila. Okrem toho boli získané poznatky aj od obyvateľov v danej lokali- 
te  aj o jej nevhodnom správaní voči okoloidúcim a znečisťovaní verejného priestran- 
stva v rozpore s VZN. 
Následne boli urobené opatrenia prostredníctvom  Odd. sociálnych vecí MÚ, ktoré 
sa písomne obrátilo na MÚ Ružinov so žiadosťou o súčinnosť pri riešení problému 
s pani Šipošovou. MÚ Ružinov odpovedal v tom smere, že menovaná sa v mieste tr- 
valého bydliska nezdržuje a tu býva jej dcéra. Taktiež vykonali šetrenie v bydlisku  
jej matky na Kvetnej ul., ktorú vraj navštevuje s tým, aby ju upozornila na neprís-  
tojné správanie, čo aj prisľúbila. 
Do začiatku apríla bola pani Šipošova v danej lokalite Starého Mesta príslušníkmi 
MsP riešená dvakrát za konzumáciu alkoholu na verejnosti, dvakrát za obťažovanie 
okoloidúcich s raz za znečisťovanie verejného priestranstva. 
Preukazovanie protispoločenskej činnosti menovanej príslušníkmi MsP nie je vždy 
možné, pretože v prípadoch  spozoruje „ uniformu „  správa sa slušne. 
Aj napriek tomu, že od 7.4.2008 už nebola v danej lokalite videná, je zo strany OS 
MsP tomu problému venovaná patričná pozornosť a v prípade zistení porušenia VZN  
budú vyvodzované postihy v súlade so zákonom. Uvedená problém bol tiež po obdr- 
žaní interpelácie konzultovaný znovu s Oddelením sociálnych vecí MÚ Staré Mesto. 
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