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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného ll. decembra 2012 bolo podaných 16 písomných interpelácií poslancov (č. 1 - 16), 
z ktorých 11 bolo adresovaných na starostku mestskej časti a 5 na prednostu miestneho úradu. 
Dve interpelácie (č. 17, 18), adresované na prednostu miestneho úradu, boli doručené 

30.11.2012 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Na všetky interpelácie bolo odpovedané a odpovede na nich sú doložené v materiáli 

(Prílohy Č. 1 - 16): Príloha Č. 1 - odpoveď na interpelácie Č. 1,2,3, 
Prílohy Č. 2 - 16 - odpovede na interpelácie Č. 4 - 18. 



č. 1 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO lf. PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúc~o) .................................................. .. 
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č.2 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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................•.............. .l1/J..}),i. .• ./::ľ...t.f2 .. v, . .r..&JIJ. ......... !.!Ili..M. .................... . 

! "'-"" .... "' 
i 

Znenie interpelácie 

abÁľ -<'l~ .Iu fk . JZ(P~/ mu6flto~ /!-iQ. P0?t ~ 
q~rrw ~r:n~ /hccJ-oMV/~- hoLo~ h.ľ-loM) 
)o ~~ /h.. otAt;/Pof 4t",' /:z1;-Sz./ /L /1'0/ ~/ . 

• -. o. _ ____ • __ ... -._ •• , •• ••• "_ o. _. _._ '"0 • 

J 

V Brati$l~ve. dňa .. iL .. .1I...:.1.;)fz 



č.3 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -" StARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 

Q 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava 

Váš list člslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše člslo 
464/1623/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav 

Príloha č. 1 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej i'nterpelácie ste podali interpelácie, cit.: "Ako sa bude riešiť 
zriaďovacia listina Galérie Cypriána Majernfka (s dátumom 12.08.2011) so všetkými dôsledkami ktoré z nej 
plynú." a interpeláciu vo veci nepredloženia Zriaďovacej listiny kultúrnej komisii a interpeláciu, ktorá sa týkala 
zistení v súvislosti s vykonanou kontrolou hóspodárenia v Centre vizuálneho umenia a Galérie Cypriána 
Majerníka. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Nedostaky Zriaďovacej listiny Galérie Cypriána Majerníka s dátumom 12.08.2011, bude riešit vedúci 
Oddelenia kultúry v súčinnosti s Oddelením právným a správnych činností odstránením nedostatkov 
pravdepodobne formou dodatku predmetnej zriaďovacej listiny. 

Uvedená Zriaďovacia listina· v zmysle platných· právnych predpisov nepodlieha schvaľovaniu v miestnom 
zastupiteľstve a ani zo žiadneho záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnosť starostu predložiť návrh 
takejto listiny na zasadnutie kultúrnej komisie miestneho zatupiteľstva. 

Po vypracovaní Správy č.3/2012 o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorej predmetom bola kontrola 
hospodárenia Centra· vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011, v ktorej boli rozpísané 
kontrolované oblasti a konkrétne zistenia, bola správa následne prerokovaná s povereným vedúcim centra za 
prítomnosti vedúceho oddelenia kultúry. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č.3/2012 o prerokovaní 
správy o výsledku následnej finančnej kontroly, v závere ktorej bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené 
kontrolovanému subjektu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne 
splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy. 

Kontrolovanému subjektu bolo uložené: 

1. V súlade s § 14 ods. 2 písm. g) zákona č.502/2011 Z.z. prijať konkrétne opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť 
ich kontrolnému orgánu. 

Termín: 28.02.2013 

2. V súlade s § 14 ods. 2 písm. h) zákona č.502l2001 Z.z. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
a o odstránení príčin ich vzniku. 

Termín: 30.4.2013 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, te/.: (+421 2) 5924 62n, fax: (+4212) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



3. V súlade s § 14 ods. 2 písm. h) zákona č.502l2001 Z. z. určiť zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia pOdľa osobitného 
predpisu a uvedené oznámiť miestnemu kontrolórovi. 

Termín: 30.4.2013 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 



č.4 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -' STARÉ MESTO 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

'r.ľľ:f'P.ľ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoved 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
464/1656/2013/KST/Mra 

Vybavuje/lin ka 
Mráz Branislav 

Príloha č. 2 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpelácie, cit.: "Prečo nebolo odoslané 
vyjadrenie MČ - SM k riešeniu bezdomovectva v hlavnom meste SR - Bratislave na Magistrát.· . 

. 1 t ' r, ~ :: . 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Nakorko dôvod neodoslania Stanoviska 'mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu "Koncepcia riešenia 
problematiky rudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave- sa nepodarilo zistiť, Vaša interpelácia bola 
postúpená referátu sťažností a petícii na prešetrenie. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

O' '-. ~ • ' 

Vajanského nábrežie 3, 81421 ~ratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: staros~a@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.5 

l\'IESISKÁ ČASŤ BRATISLA VA STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLA.l\ICA'(interpelujúceho) .(.'!c:.:q:.::::~~:.~.~ .... t(!.~-:::.~~ 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~'iP 
~ 

Príloha č. 3 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Vái list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoved 

Vážený pán poslanec, 

Naie číslo Vybavuje/llnka 
464/1602l2013/KST/Mra Mráz Branislav 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na pOdanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, cit.: nŽiadam o vyjadrenie, či 
stavebné povolenie SU 2012-228 na ulici Hummelova je v súlade s Územným plánom z6ny A4 Mudrot'fova -
sevef.'!.:>'-:,; ,) " 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Kedže stavebné povolenie je právoplatné, má sa za to, že je zákonné, teda v súlade s územnoplánovacím 
regulatívom zóny, v tomto prípade Územným plánom zóny A4 Mudroňova sever. Agenda Stavebného úradu je 
preneseným výkonom štátnej správy a túto činnosť kontroluje podľa platnej legislatívy Obvodný úrad. 

Na preskúmanie zákonnosti právoplatného stavebného povolenia sú zákonné spôsoby, a to: 

1. Odvolacie konanie v zmysle § 53 až § 61 Správneho poriadku v platnom znení, 
2. obnova konania v zmysle § 62 až § 64 Správneho poriadku v platnom znení, 
3. preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v zmysle § 65 až § 68 Správneho poriadku 

. v platnom znení, " I , ,"., • 

'4,· konanie o proteste prokurátora v zmysle § 69 Správneho poriadku v platnom znení a 
5. preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom. 

Návrh na odvolacie konanie, na obnovu konania alebo na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania sú oprávnení podať účastníci konania alebo v prípade návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania aj osoby, ktoré mali byť účastníkmi konania. 

Podanie na prokuratúru je oprávnený podať ktokorvek. 

S úctou 

- /!f'.r 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.6 

l\'IESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA 'STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

1JiPi:i'T;P 

~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Marek Cam bal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše čislo 
464/1589/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav 

Príloha č. 4 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie plsomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci sťažnosti viacerých 
Staro mešťanov ohradom venčenia môjho psa zamestnancami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
;'Sfaré MestoNpracovnom čase a jeho pritom nosti na úrade. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Je pravda, že môj pes je v niektoré dni so mnou v pracovnom čase na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Potvrdzujem, že niektorl zamestnanci kancelárie starostky chodia venčiť môjho psa, 
ale robia tak dobrovorne, keďže sú milovn!kmi zvieral 

Uveden! zamestnanci majú flexibilný pracovný čas v zmysle čl. 1 ods. 9 Rozhodnutia starostky Č. 42/2011 o 
určeni pracovného času zamestnancom organizačných útvarov miestneho úradu a kancelárie starostu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v platnom zneni a spravidla pracujú nad rámec pracovného času 
uvedenom v Kolektlvnej zmluve, z čoho jednoznačne vyplýva, že túto činnosť nevykonávajú v ich pracovnom 
čase. . 

Uvedená činnosť nemá negatívny vplyv na pracovné výsledky zamestnancov, ale práve naopak napomáha 
psychickej pohode na pracovisku. 

Dovorujem si Vás ďalej informovať, že referát sťažnosti a petlei! neeviduje v tejto veci ani jednu sťažnosť. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej . časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto,sk. 



LVIESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA STARÉ MESTO 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
464/1618/2013/KST/Mra 

Vybavujellinka 
Mráz Branislav 

Príloha č. 5 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci rautu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorý sa konal 23.11.2012 pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka na 
Staromestských vianočných trhoch. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Usporiadanie uvedeného rautu bola jediná príležitosť recipročne opätovať pozvania od predstaviteľov štátu, 
starostov iných mestských častí a zástupcov diplomatických misií, ktorí nás pozývajú na hody, dožinky, plesy, 
recepcie a iné podujatia a partnerov, ktorí našu mestskú časť podporujú a v priebehu roka 2012 prispeli 
finančnou čiastkou prevyšujúcou 150 000 Eur. Pozvanie na raut chápem ako minimálny prejav vďačnosti 
mestskej časti. Mestská časf zaplatila za predmetný raut 756 Eur. 
K neznalosti zamestnancov hotela sa nebudem vyjadrovaf. 

s úctou 

Príloha: fotokópia Objednávky č. 946/2012 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 62n, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



, \ r -. Mestská tasr BratlslavaoStaré Mesto 

& 
~ 
Odberateľ 
Mestská čase Bmtislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 65/3 
81421 BRATISLAVA 
[ČO: 00603147 DIČ: 2020804170 
Bankovhpojenie : Vleobecná úverová banka., a.s., č.účtu 152601210200 

Adresa dodávatel'a 
4evenfS, s.r.o. 
Michalská 9 
811 O l Bratislava 
IČO: 36825671 DIČ: 

Objednávka č. 946/2012 
(j)a1o:1~ 

Propagácia,reldama a inzercia Ol l l 6.63!1QQl..OOOl l 6 Analytika: 

Prednletobjednávky 

Objednávame týmto u Vás nápoje - v množstve a cene podľa prllohy k objednávke č. 
94612012 - na piatok 23.11.2012 na 17.30 hod. na terasu hotela Carlton. 

cena celkom: 756, OO Eur vrátane DPH 

(Ad. Otvorenie Vianočných trbovI23.11.2012lrautlCarlton), 

SPOLU 

Presná adresa a PSČ 
odberateľa. ktorému má 
by( faktúra zaslaná 

Dodacia lehota 
Splatnosť 

Predmet objednávky je rozpočtovo krytý. 

Vybavuje: Ing. Danica Blldovská 
Tel.: 02159246277 
Email: danica.budovska@staremesto.sk 

, 
, 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábre!ie 65/3 

~1421 Bratislava 

., 

60 dn{ od doručenia faktúry 

Dátunl vystavenia: 23.11.2012 

Podpis: 

Mgr.~vá Vyhotovil: 

Stanová Zuzana, Mgr. 

Spolu 
Eur 

756.00 
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Mestskä časť Bratislava-Staré Mesto 

Q 
~ 
PhDr. Tatiana Rosovä 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

VU list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naie číslo 
464/1567/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Príloha č. 6 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci doplnenia odpovede 
na Vašu interpeláciu z predchádzajúceho zastupiteľstva, v ktorej sa pýtate: .Na akú dlhú dobu môže byt' 
niekto, kto má zamestnanecký pomer na MÚ, poverený riadením ďalšieho oddelenia?" a cit. " V prípade, že je 
niekto poverený riadením dostáva resp. poberá len 1 mzdu?". 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Uvedenú problematiku upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 
Ustanovenie § 5 ods. 1 uvedeného zákona uvádza, cit. "Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva 
funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 a miesto ďalšieho vedúceho 
zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania, to 
neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje voľbu. alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektlvnym 
orgánom.". 

Z uvedeného vyplýva, že zákon ustanovuje povinnosť uskutočniť výberové konanie len na miesto vedúceho 
zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo ak pracovný poriadok u zamestnávatera určí, 
že miesto ďalšieho vedúceho zamestnánca sa musí obsadzovať tiež na základe výberového konania. 

Mestská čssť Bratislava-Staré Mesto vo svojom. Pracovnom poriadku neurčila vedúce pracovné pozície, na 
ktoré by sa.malo robiť výberové konanie podľa zákona č. 552/2003 Z. z .. 

V zákone je ďalej uvedené v § 5 ods. 9 uvedeného zákona, cit.: "Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno 
obsadiť bez výberového konania len do vymenOvania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto 
zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.". Toto ustanovenie zákona, a najmä obmedzenie na dobu 6 
mesiacov, nie je možné aplikovať v prípadoch poverenia riadením oddelení Miestneho úradu, pretože v 
zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona nie je určená povinnosť výberových konaní. 

Je v kompetencii starostu mestskej časti, ktorý je štatutárnym orgánom, poveriť zamestnanca riadením 
oddelenia alebo referátu. 

Zamestnanec, ktorý je poverený riadením ďalšieho oddelenia má len jeden pracovný pomer, z čoho mu 
vyplýva nárok na odmenu (mzdu) len za daný pracovný pomer. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+4212) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto 

'r.Pi:i'iT 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše čislo 
464/1579/2013/KST IMra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav 

Príloha č. 7 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu, cit : .Aká bola cena auditu, 
~to~~~,súčasťoupripravy obstarávania na jedného zriaďovatera jedálni a kuchýň?". 
l (),,'.' ~ I ,-': 

K Vašej interpelácii si Vám dovorujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Súčasťou prlpravy verejnej obchodnej súťaže na koncesiu prevádzkovania stravovaclch prevádzok v sieti škOl 
a školských zariadeni v zriaďovateľskej pOsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol Monitoring 
stavebno-technického stavu zariadeni a priestorov školského stravovania v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovaterskej pOsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý bol vykonaný a výstupy boli 
spracované zamestnancami miestneho úradu, z toho vyplýva, že služby neboli spoplatnené. 

S úctou 

/#/ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk ' 



č.10 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~'F.ľ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váilist číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naie číslo 
46411684/2013/KST IMra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav 

Príloha č.8 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci Medickej záhrady. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko a požadovanú žiadosť. 

Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva od Orange a. s., ako príjem mestskej časti v roku 2012, 
nemohla byť presunutá v rozpočte na rok 2013, ale táto čiastka je zapracovaná v schválenom rozpočte na rok 
2013 v podprograme 6.4 Detské ihriská. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Prílohy: fotokópia Žiadosti o vydanie rozhodnutia k investičnému zámeru .. Revitalizácia detského ihriska 
v Medickej záhrade" 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava,IČO: OO 603147, te/.: (+4212) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@Staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo 

Vec 

Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava 

Naše číslo 
2334/11508120121MAJ/Bor 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
Leškova 17 
811 04 Bratislava 

Vybavuje/linka 
Ing. Borecký/0903787769 

Bratislava 
15.3.2012 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k investičnému zámeru "Revitalizácia detského ihriska 
v Medickej záhrade v Bratislave" 

V zmysle §32 ods.4 zákona č.49/2002, Vás žiadame o vyjadrenie k investičnému zámeru 
"Revitalizácia detského ihriska v Medickej záhrade v Bratislave", mestská časť Staré Mesto, k.ú. 
Staré Mesto. 
Revitalizácia zahŕňa výmenu hracích prvkov vrátane dopadových plôch podľa priloženej 
vizualizácie (návrh riešenia č.2). 

S pozdravom 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a investičného 

Prílohy: Vizualizácia 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO 
02159 246 111 02159246 300 1526-01210200 OO 603 147 

Internet 
www.staremesto.sk 
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Mestská časf Bratislava-Staré Mesto Príloha č. 9 
Q 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čislolzo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
464/1704/2013/KST IMra 

Vybavuje/llnka 
Mráz Branislavl 

Bratislava 
08.01.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci stavu nájomných 
bytov m. č. Bratislava-Staré Mesto. 

K Vašej interpelácii si Vám dovofujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Informácia o stave bytov je nasledovná: Obecných bytov je 170, z ktorých je 147 v prenájme a 13 je 
neobsadených, pričom tieto byty sú v zdevastovanom a neužívaniaschopnom stave. Mestská časť Bratislava
-Staré Mesto na základe Rozhodnutia starostky vyhlásila 27.06.2011 obchodnú verejnú súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou, ktorej predmetom boli byty nachádzajúce sa v bytovom dome na Obchodnej ulici 
č. 23 a Č. 25 v počte 9 bytov. Jeden byt na Vajanského nábr. Č. 17 bol na zasadnutí Komisie pre posudzovanie 
žiadostí odporúčaný na pridelenie ako náhrada bývania nájomcovi, v dome na Nám. 1. Mája č. 13. Školských 
služobných bytov je 24, pričom všetky sú obsadené. Bytov v podielovom spoluvlastníctve je 207, údaj 
o obsadenosti nie je k dispozícii. 

V dome na ulici Mariánska Č. 9 máme v súčasnosti dva byty: 

Byt Č. 3 na prízemí o výmere 35,46m2 - vorný, neobsadený, v neužívaniaschopnom stave, 
rekonštrukcia a oprava tu nebola doposiaf vykonaná. 

- Byt č. 4 na 1. poschodí o výmere 76,94 m2 - obsadený - nájomca p. Andrea Kumeryová, ktorá 
požiadala o prevod vlastníctva bytu; zmluva o prevode vlastníctva bytu je pripravená k podpisu. 

Mestská časť investuje finančné prostriedky do obecných bytov v prípade rôznych havárií alebo nevyhnutnosti 
niektorých opráv v priebehu roka. Rozsiahla rekonštrukcia bytu sa však robila v minulom roku len jedna, a to v 
bytovom dome na Karpatskej ulici č. 10. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto okrem projektu rozšírenia bytového fondu zmenou nebytových priestorov 
v bytových domoch v správe mestskej časti na byty, hľadá aj možnosti financovania opráv a základnej 
rekonštrukcie uvedených bytov. 

S úctou 

--/,z, 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 62n, fax: (+421 2) 5292 0003 
• .mail: starostkatfDstaremesto.sk. www.staremesto.sk 
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Miestny úrad mestskej časti Bratlslava-5taré Mesto 

& 
~ 

PhDr. Stefan Holčlk 
Celakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Vii list čislolzo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naie čislo Vybavujelllnka 
431/1437/2013/KPRlLau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Príloha č. 10 

Bratislava 
09.01.2013 

v súvislosti s VaAou interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastupiterstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dňa 11.12.2012, ktorá sa týkala evidenice zbierkových predmetov Galérie Cypriána 
Majernika uvádzam nasledovné stanovisko: 

- po konzultáciách s vedúcim oddelenia kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a kurátorom 
Galérie Cypriána Majernika si Vás dovorujem informovať, že prvostupňová ako aj druhostupňová evidencia 
diel zo zbierky Galérie Cypriána Majernika je vedená v súlade so zákonom č. 206/2009 o múzeách a 
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a vyhláAkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
523/2009. Prlrastkový zoznam prvostupňovej evidencie sa vedie elektronicky, jeho tlačená podoba sa 
vyhotovuje vždy raz ročne, t.j. ku koncu kalendárneho roka a podplsaná štatutárnym orgánom sa archivuje 
v galérii. Karty druhostupňovej evidencie sú k dispozicii k nahliadnutiu v galérii Cypriána Majemika, v k6pii 
na referáte prevádzky a údržby Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý vykonáva 
evidenciu majetku v súlade so zákonom o účlovnlctve a taktiež v Centrálnej evidencii diel výtvarného 
umenia (CEDVU) v Slovenskej národnej galérii. 

V prllohe Vám zasielam - Prlrastkovú knihu zbierky Galérie Cypriána Majernika v Bratislave a tlačový 
výstup z informačného systému evidencie majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Zoznam 
umeleckých diel v Galérii Cypriána Majernika. 

S pozdravom 

Spracoval: Mgr. Richard Gregor - kurátor Galérie Cypriána Majernika 
Overil: Ing. Vladimir Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Vajanského näbreti. 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: (+4212) 5292 0003 
.-mail: podatelna@Staremesto.sk, www.starem.sto.sk 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Príloha č. 11 

'P.Pľ:f'P.P 
~ 

PhDr. Stefan Holčlk 
Celakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše čislo Vybavujelllnka 
431/1438/2013/KPRlLau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Bratislava 
09.01.2013 

vslMStost~':$Vdolil interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastupitefstva mestskej časti 
erátisrava~~é\}Mesto dna 11.12.2012, ktorá sa týkala vyžiadania si správy o činnosti Centra vizuálneho 
umenia za posledné dva roky uvádzam nasledovné stanovisko: 

\/:~:.~ j"'"".:~i>dq(diizÚ(taciáchlsV~tlQdihi oddelenia kultúryif1és~~el časti Bratislava-Staré Mest6'äkúrátorom 
Galérie Cypriána Majernika ( osobou poverenou riadenim centra Vizuálneho umenia) si Vás dovofujem 
informovať, že Centrum vizuálneho umenia, ktoré vzniklo v roku 2008, od začiatku roka 2011 doposiaf 
pOsobilo ako strešná organizácia zabezpečujúca nasledovné činnosti: 

a) činnosť Galérie Cypriána MajernIka - poverený vedúci Centra vizuálneho umenia je v prvom rade 
zamestnaný ako kurátor tejto galérie 

b) spoluprácu s asociáciou AICA, ktorá v priestoroch na Františkánskom námestl Č. 7 na vlastné 
náklady zabezpečovala činnosť Galérie Faica (april 2011 - august 2012) 

c),štvrt'!očné vydávanie časopisu Jazdec - print nástenky o súčasnom výtvarnom dian I 

d) manažment strešnej stránky rôznych výtvarných a kritických aktivit (GCM, Jazdec, Faica, aktuálny 
informačnýservisr~ YJeb'á'fChWťS:'WWW~áttdiSbeOiná.sl{:' " . " 

\!': ehpripFave.nosf zabezpečQva,faktivity v Pisztoryho paláci .... pOsobnosť Centra vizuálneho, umenia v 
Pisztoryho paláci nikto oficiálne nezrušil, ukončila sa až podpisom zmluvy medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a občianskym združen Im Via Cultura, pričom predsednlčka správnej rady združenia 
Via Cultura jednala s vedúcim Centra vizuálneho umenia o spolupráci na výstavných aktivitách 

1) koordináciu, posudzovanie a iniciáciu ďalšich aktivit v oblasti výtvarného umenia na územI mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, napr. iniciovanie sochy Egona Bondyho. 

S pozdravom 

Mgr. Kam' omofa 

. prednosta 

Spracoval: Mgr. Richard Gregor - poverený vedenim Centra vizuálneho umenia 

Overil: Ing. VladimIr Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Vajanského nábreži~ 3, ~14 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 
, ' e~all: podatelna@Staremesto.sk, www.staremesto.sk. 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

'P.Pi:i~ 
~ 

PhDr. Stefan Holčfk 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Vái list čislolzo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

, Vážený pán poslanec, 
'.~ ~::,j~l:" .. \ . 

Naie čisto Vybavuje/linka 
431I144tJ/2013/KPR/Lau Lauko Vladimir, In9/59246311 

Príloha č. 12 

Bratislava 
09.01.2013 

.. "'sÚvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastpitefstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dl"!a 11.12.2012, ktorá sa týkala pódia a čapovania alkoholických nápojov pred 
kaviarňou Stefanka uvádzam nasledovné stanovisko: 

- I"~ \', & •• ': ]/ ''':,~: l~ld;~~~ \t·t\"ť;\·~"; "f .... :.1 (:'~, .)~,::,;' J.A',;:; 

po preverenl Vami uvedeného stavu pred kaviarl"!ou Stefanka a po konzultácií s vedúcim oddelenia 
obchodu, verejného poriadku a miestnych danI si Vás dovorujem informovať, že priestor pred 
kaviamou je v správe hlavného mesta SR Bratislavy a v tomto prlpade nie je potrebný súhlas 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

čo sa týka čapovania alkoholických nápojov uvádzam, že mestská časf Bratislava-Staré Mesto 
nevydala povolenie na predaj tovaru a služieb pred kaviamou Stefan ka. Pri následnej kontrole, 
vykonanej zamestnancom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nebol zaznamenaný žiadny predaj 
tovaru na predmetnom mieste. Po vykonanej kontrole bolo zariadenie na druhý del"! odstránené. 

~: ; l;" :; , ". 

amil Homoľa 
prednosta 

Spracoval: Mgr. Dominik Juhász - vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych dani 
Overil: Ing. Vladimir Lauko- vedúci kancelárie prednostu 

Vajanského nábrežie 3, ~14.21 Bratislava, IČO: .00 603147, tel.: (+4212) 59246111, fax: (+4212) 5292 0003 
, ~-m'all: podatelna@Staremesto.sk, www.8taremesto.sk 



č.15 

!VIESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -' STARÉ !VIEST O 

INTERPELÁCIA 

V -J 
MENO A PRIEZVISKO POSLA.l'iCA (interpelujúceho) .-!J.[:.t!!:.'!.. ..... t!!?.~0.(I5:: ...... 
•••••••••••• ' ••••• I ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• , .... , •••••••••••••••••••• ; ............................................................................ . 

. , ' 17~tDNojTJ1 
INTERPELOV M'Y: .......................................... . 

Znenie interpelácie 

M ~r ~ťrr-~ !U?ldtR0~feR-U4- ~t0';éftJte-
~~ (Jttaffťtiiut1' ~ ~ ~4te(~dtY ~ ~ ~{~U e>/.c fflW><eťo ŕlUr~ , 

~ ~f~~{ (r~ ~/d&d-~ď.@j'? 

V Bratislave, dňa ·.!..~.(1::.: .. ~.t.-!:: .. 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~~ 
~ 

Príloha č. 13 

PhDr. Stefan Holčlk 
Celakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list člslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
09.01.2013 431/1439/2013/KPRlLau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastupiterstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dr"la 11.12.2012, ktorá sa týkala vykonávania vornej pouličnej aktivity na vyústenl 
Zelenej ulice do Hlavného námestia uvádzam nasledovné stanovisko: 

. . .. ",' ' ".'1, ~ ;-:: . 'l " ! >.: ~ " 

po preverenl situácie a konzultácii s vedúcim oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych 
dani bola vorná pouličná aktivita vykonávaná na vyústeni Zelenej ulice do Hlavného námestia tzv . 
• živá socha Vodnika" povolená žiadaterovi na skúšobnú dobu odo dr"la 7.12.2012. Cinnosf .živej 
sochy Vodnika" uskutočr"lovaná do uvedeného dr"la bola vykonávaná bez povolenia v rozpore so 
všeobecne záväzným nariadenlm mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2012 o vorných 
pouličných aktivitách ( ďalej len ft VZN"). 

situáciu riešili na mieste inšpektor verejného poriadku a hliadka Okrskovej stanice Mestskej pollcie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy-Staré Mesto (ďalej len .MsP"). Nakorko 
uskutočr"lovanie vornej pouličnej aktivity bez povolenia je v rozpore s VZN, celá vec bola oznámená 
Obvodnému úradu Bratislava ako vecne a miestne prislušnému správnemu orgánu v zmysle § 52 

.: '. ods.1a'§ ô5 zákona t.372/.1990Zb. () priestúpkoclivznenl heskoršiéh pr~dpiso\Í ( ďalej len "zákon 
Ó priestupkoch"). Mest$k~· čäsf. Bratislav~Staré . Mesto má právomoc prejednávaf vybrané 
priestupky podľ zákona ·O'priestupkoch výlučne v blokovom konani v zmysle § 86 plsm. b) zákona 
o priestupkoch. 

S pozdravom 

Spracoval: Mgr. Dominik Juhász - vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych dani 
Overil: Ing. Vladimir Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 611.1, f~x:(+421 2) 5292 0003 
e-mllil:podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.16 

lVlESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

(j) ( \ .L_ / ~ ...-.-

MENO A PRIEZVISKO POSLA.1\ICA (interpelujúceho) ... r..c:!.:..::.:~.~~~ ............ ~.~.~. 

INTERPELOV A.l\;"Ý: 1.!~r::F..f::!. ............... . 

Znenie interťelácie, (. / ," . I .I r J,tČ J',f,I<',,' Iles:Jo 
r~J. (((7 O (()lofíYICi'c/() / ~/t::-o ;p/a/! ;V/I 

. / 

/7'o"e .bYS '<Y? c/qZdOvJ c; Obj>/qU'-h:, VU /.'::JC:Iu 
J_ f / _ /~ L' t-,I /' mol /(C--- Jb f(q...ct/}léIvB 

zq YSe7;Ct( f) enn U'f€:/ nos.. Ll ( l,-rOI(3 !' 

a/6/m s/KIve za /Iôk cv zq ole' flocÝJi.J; q ci' 
fC; lv reo'lne c)'sJq -é/ b ,9//';4'47'.<:.) 

tiochC; zcv .Nord ~V fÝc:r/Í 1 

.~C?u/~Ia (ľ1t1' 1~0 /lN 1'72 /;;. íYl6S.W; }:-e!6 ~ 
Ob /0t!1] tV {) brt>v.f'/::::a I -t> U 1'7 NI I kha/ In 6f'h ;O fr I; I 13 () S, 

V Bratislave dňa l), /Z - 2,o/~ , .................................. . podpis 





Miestny úrad mestskej časti Bratislava-5taré Mesto 

r.P~ 
~ 

Príloha č. 14 

Soňa Párnická 
BjOrnsonova 2 
811 05 Bratislava 

Vát list črslolzo dňa Nate črslo 
431/1441/2013/KPRllau 

Vybav uje/linka Bratislava 
09.01.2013 lauko VladimIr, Ing/59246311 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovanI Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto dňa 11.12.2012, ktorá sa týkala platieb spoločnosti BVS a.s. za vodu z povrchového odtoku do 
verejnej kanalizácie uvádzam nasledovné stanovisko: 

problematika platieb, uhrádzania faktúr za vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 
spoločnosti BVS a.s. je v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
realizovaná v súlade so správou' rozpočtových kapitol prostrednlctvom troch oddelenI. Oddelen Im 
majetkovým a investičným, oddelenIm dopravy a kanceláriou prednostu prostrednlctvom referátu 
prevádzky a údržby 

po konzultáciách s vedúcimi prlslušných oddeleni a po zozbieranl všetkých údajov na základe 
platných zmlúv uzatvorených medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou a.s., a uhradených faktúr, ktoré má Miestny úrad mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k dispozicii si Vás dovoľujem informovať, že celková suma úhrad za vodu z povrchového 
odtoku do verejnej kanalizácie za rok 2012 ( za mesiace január až november) predstavuje sumu: 
343 444,37 EUR 

Zároveň uvádzam, že ku všetkým zmluvám uzatvorených medzi mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto a Bratislavskou vodárenskou spoločnosfou a.s. sa prikladali aj snlmky z katastrálnej mapy 
jednotlivých nehnuteľnosti na základe ktorých bolá stanovená verkosf plochy, z ktorej vody 
z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m2 a určený koeficient výpočtu. 

Koncom minulého roka mestská časf Bratislava-Staré Mesto pristúpila k postupnému revidovaniu 
všetkých platných zmlúv uzatvorených s BVS a.s. a začala rokovania so zástupcami BVS a.s. ktorých 
prvým výsledkom bola dosiahnutá zmena vo výpočte redukovanej plochy za zrážkový úhrn za budovu 
Vajanského nábrežie 3 a Medená 2, kde podľa pOvodnej zmluvy bol zrážkový úhrn za redukovanú 
plochu vyčrslený stavom 2120 m2 a QO úprave bol tento stav redukovaný na 1962,3 m2 čo 
predstavuje redukciu plochy 0157,70 m2

. Samotnú úsporu nákladov v súvislosti s platbou za vodu 
z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie vo finančnom vyjadrení budeme vedieť vyčlsliť až 
začiatkom budúceho roka po obdržanI vyúčtovaclch faktúr z BVS a.s. 

V prl/ohe uvádzam prehľad platieb za miestne komunikácie, podľa objektov, spolu s plochou 
a finančným vyjadren Im. 

S pozdravom 

Prl/oha č.1: prehľad plattieb podra objektov 

Spracoval: Ing. Vladimír lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Mgr. mil Homora 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3. 81421 Bratislava. IČO: OO 603 147. tel.: (+421 2) 59246240. fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: prednosta@Staremesto.sk. www.staremesto.sk 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Prehrad platieb za zrážkovú vodu za rok 2012 

Objekt obdobie plocha suma 
~.:..:.:, ,·{rn~f::m$. i 

MS Be~kydská 7 01/2012-1112012 370,00 m2 273,OOE 
MS Búdkova 21 12/2011 - 11/2012 . 4-1,0. ma 439,91 E 
Dobäinského 2 0112012-1112012 192,60 m2 141.96 E 
M S Ferienčfkova12 0112012-1112012 294.30 m2 218,82 E 
M S Gorazdova 6 0112012-1112012 199.80 m2 149,54E 
MS Javorinská 9 0112012-1112012 1490,45 m2 1100.72 E 
MS Kuzmányho 9 0112012-11/2012 352.80 m2 400,37E 
MS Malá 6 0112012-1112012 151,20 m2 110,55 E 
MS Myjavská 20 01/2012-1112012 240,30 m2 172.26E 
MS ul. 29.augusta 6 01/2012-11/2012 477,OOm2 343.44E 
Ing. Jakubová 3350,51€ 

redukovaná 
Objekt obdobie plocha suma v Eur 
Lazaretská. Cukrová 01/2012-11/2012 2456,10 m2 1517,68E 
Beskydská 11, 13,15 0112012-1112012 418.50 m2 308.38E 
Karpatská 10 0112012-1112012 284,40 m2 202.65E 
Palisády 41 0112012-1112012 98.10 m2 78.00E 
ISancova22 0112012-1112012 100.80 m2 100.39E 
I Soltésovej 3 0112012-1112012 243,00 m2 359.16E 
l~pitálska 29 0112012-1112012 365.40 m2 243.39€ 
I Spitálska 31 0112012-1112012 378,90 m2 242.53E 
I Stefánikova 25 0112012-1112012 536,40 m2 946.50E 
l Stefánikova 37 0112012-1112012 288.05 m2 125,47 E 
Zelená 1-3 0112012-1112012 267.30 m2 176.14€ 
Ing. Sýkorovä 4300,29€ 

redukovaná 
Objekt obdobie plocha suma v Eur 
Vajansk.nábr.3. Medená 2 0112012-11/2012 1962,30 m2 1 501.01 E 
p. Sidovä 1501,01 € 

za oddelenie dopravy bola celková suma platieb za vodu z povrchového odtoku do verejnej 
kanali~cie za miestne komunikácie vyčíslená na 334 292,50 EUR 



č.17 
Mestská časť BRA TISLA V A -STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MIESTNY ÚRAD 
.It MIUTIJ"I!t.1 tMI,.. 

RATUl/ A V ~T"U MNT2 
DOilO 

3 O -11- 2012 DNA: 
Interpelujúci: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, poslanec 

Interpelovaný: Homoľa Kamil, Mgr., prednosta ~~~g~tNÉ lb 71 ! ! ~ f,0 
PR{lOHY:/ VYBAVUJE: 

V ážený pán prednosta, 

Žiadam o vysvetlenie, prečo prepravná služba funguje len do 13:00, keď podľa VZN 
6/201 l sa prepravná služba má poskytovať do 15:00 a tým sama mestská časť porušuje platné 
VZN. 

Ďakujem za vybavenie 

V Bratislave 29.novembra 2012 

Mário Ležovič 

, 

l 



Mgr. Kamil Homol'a 

Bratislava, 21.12.2012 
Značka: 5395612012n<PR!Lau 

Vážený pán poslanec, 

Príloha č. 15 
prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

na Vašu interpeláciu, zo dňa 29.11.2012, ktorá sa týkala fungovania prepravnej služby uvádzam 
nasledovné stanovisko: 

po preverení knihy jázd na referáte prevádzky úradu a údržby apo konzultácii s vedúcim 
kancelárie prednostu a vedúcou oddelenia sociálnych vecí, konštatujem, že prepravná služba 
sa, ri:~iplatným všeobecne záväzným nariadením č.612011 a v žiadnom bode ho neporušuje . 

. ~1 : '.~ J ~:J.~~», ;",:~':,: ~ O'!'. > 1?:";:~; l...,-t:,'. 
V prípade ak máte k dispozícií relevantnú informáciu o porušovaní platného VZN č.6/2011 zo 
strany mestskej časti prosím keby ste mi ju predložili. 

S pozdravom 

:'. "., , 

Vážený pán 

•• ' ',~ > :! ~, 

'" . 

RNDr. Mário Ležovič, PhD .,MPH 
Zelenál'" '.,.," . , , 

" 0' 

811 01 Bratislava 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta 

spracoval: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu ~",. 

~---.;..:.:." , 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosta@staremesto.sk, 
www.staremesto.sk . ) . 



č.18 
Mestská časť BRATISLAV A -STARÉ MESTO 

MIESTNY (TRAD 
INTERPELÁCIA Mf!.'ITSKf!J CASTI 

BRATISLAVA - STI\,RÉ ME~TO 

DOŠLO 3 O -11- 2012 DŇA: 

Interpelujúci: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, poslanec m~6~ČNÉ lY f·it-<J J~7 L 
!RilOHY: IIi'YBAVUJE 

Interpelovaný: Homoľa Kamil, Mgr., prednosta 

Vážený pán prednosta, 

Žiadam o vysvetlenie, ako je možné, že miestny úrad verejne deklaruje že prepravná 
služba nás stojí 150 eur mesačne, pričom priemerné náklady na jeden mesiac sú v sume 
2063,09 Eur. 

Ďakujem za vybavenie 

V Bratislave 29.novembra 2012 

Mário Ležovič 

l 



Mgr. Kamil Homoľa 

Bratislava, 21.12.2012 
Značka: 53955/2012ncPR!Lau 

Vážený pán poslanec, 

Príloha č. 16 
prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

na Vašu interpeláciu, zo-dňa 29.11.2012; ktorá sa týkala deklarovaných nákladov na fungovanie 
prepravnej služby uvádzam nasledovné stanovisko: 

po preverení a konzultáciách s vedúcim kancelárie prednostu a vedúcou oddelenia 
sociálnych vecí, ktorí prepravnú službu zabezpečujú a dokumentujú, suma 150 EUR 

. preds~Vllj~ priemerné mesačné náklady, ktoré mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vznikli 
?:r. 'l atv~ri~:~:r~,«\)mr~ mesačnými nákladmi za PHM a príjmom za zrealizované jazdy 

v sledovanom období od 10/2011 do 08/2012. 

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré súvisia s fungovaním prepravnej služby, ktorú poskytuje 
mestská časť Bratislav~-Staré Mesto pre svojich občanov Vám kedykoľvek poskytnem osobne 
alebo písomne. 

S pozdravom 

'. 

Vážený pán 
RNDr.MárloLežo~č,;phfi)v1PH .. 
Zelená l .;' ... ; .... 

811 O 1 Bratislava 

Mgr. K 
prednosta 

ľ <_ 

spracoval: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu ~ 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosta@staremesto.sK. 
www.staremesto.sk 


