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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 19. marca 2013 bolo podaných 6 písomných interpelácií poslancov (č. l - 6), 
z ktorých 3 boli adresované na starostku mestskej časti a 3 na prednostu miestneho úradu. 

Podľa Čl. II ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa na interpeláciu musí odpovedať poslancovi do 30 dní po rokovaní 
zastupiteľstva, t.j. doI8.4.2013. 

Odpovede na interpelácie (č. 1 - 3), ktoré boli doručené interpelujúcim poslancom 
v termíne do expedície materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva t.j. do 11.4.2013 sú 
doložené v materiáli (Prílohy č.l - 3). 

Informácie o spôsobe vybavenia ostatných interpelácií (č. 4 - 6) boli doručené 
dodatočne (Prílohy č. 4 - 6). 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Príloha č. 1 

MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
431/16314/2013/KPR/Lau 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, Ing/59246311 

Bratislava 
09.04.2013 

V súvislOsti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala opravy strechy Pisztoryho paláca a jej financovania, 

uVádtamstanovisko, ktoré som- si vyžiadal k uvedenej problematike z oddelenia majetkového 

a investičného Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

- v roku 2011 sa vykonali čiastočné rekonštrukčné práce na havarijnom stave strechy na 

Pisztoryho paláci v sume 3 957,85 EUR. Vykonali sa len najnutnejšie práce na odstránenie zatekania a 

ďalšieho chátrania objektu. Uhradené boli z naplánovaného rozpočtu pre referát investičných činnost[ na 

opravy objektu Štefánikova 25, 

- v roku 2012 boli referátom správy a údržby bytov a nebytových priestorov z rozpočtu na opravy 

obElcrých priestqrov uhradené práce,v nasle90vnom rozsahu: 

v sume 1 800,- EUR boli prevedené klampiarske a izolatérske práce (odstránenie havárie 

zatekania do zadného traktu z plochej strechy) 

v sume 1200,- EUR boli zhotovené klampiarske prvky oblúkovej časti okien vo vnútro bloku 

objektu (náhrada za sklobetónovú výplň). 

S pozdravom 

Kam' Homoľa " 

prednosta 

• I •. 

Spracovala: Ing. Emília Sýkorová - referát správy a údržby bytov a nebytových priestorov 

Overil: PhDr. Mgr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava,IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
431/16255/2013/KPR/Lau 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, Ing/59246311 

Príloha č. 2 

Bratislava 
09.04.2013 

.: V'súvíslosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala depozitára Galérie Cypriána Majerníka, uloženia 

ibieŕkovybW'ptediTretov a' správcU' depozitára, uvádzaťri :stanovisko, ktoré som si vyžiada:fk' úvedenej 

problematike z oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

depozitár Galérie Cypriána Majerníka sa nachádza v budove Zichyho paláca, Ventúrska ulica 

č.g, Bratislava, na druhom poschodí v miestnosti č.215. Zbierkové predmety sú tam umiestnené 

zavesením na sgtenách a voľným poioženim na podlahe ( podľa typov a veľkostí). Správcom 

depozitára je pracovnik oddelenia kultúry pán Mgr. Richard Gregor. 

dddelenie kultúry, môže depozitár zbierkových predmetov za pritom nosti správcu depozitára, 

kedykoľvek spristupniť poslancom Miestneho zastupitel'stya mestskei. č'l~,ti, Bratislava-$taré 

Mesto. 

S pozdravom 

Spracoval: Ing. Ernest Huska - vedúci oddelenia kultúry 
Overil: Ing, Vladimir Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Mgr. Kamil Homol'a 
prednosta 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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PhDr. Štefan Holčlk 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
431/16270/2013/KPR/Lau 

Vybavujellinka 
Lauko Vladimir, In9/59246311 

Príloha č. 3 

Bratislava 
09.04.2013 

. ," .. ,.. ys~úvislosti sVašou interpeláciou predloženDu na rokovani Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

'Bra!islava"Staré" Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala možnosti zaradenia dodávateľov lekární 

v historickej časti mesta do kategórie "zdravotnej a záchrannej služby", uvádzam stanovisko, ktoré som si 

'VyŽiadal k uvedenej problEm1atike z oddelenia dopravy Miestneho úradu mestskej časti Brátisláva'Staré 

Mesto: 

Dopravný režim v pešej zóne určuje § 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava

Staré Mesto Č. 4/2012 o pešej zóne z 22. mája 2012 a príslušné dopravné značenie. 

Miestnu daň za vjazd a zásobovanie pešej zóny určuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

. mesta na .území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 13. decembra 2011. Podra § 2 ods. 3 uvedeného 

.,n,'1riadenia. "Predmetom,dalle .. (lieje vjazd a z9trvaQie. rrotorovéhovo~idlavhistoriFkej častime~ta pri 

č:innostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku". Máme za to, že vozidlá, ktoré 

zásobujú lekáreň neVYkonávajú činnosti spojené s ochranou zdraviä, majetku a verejného poriadku, ale 

zabezpečujú distribúciu liekov a zdravotnlckeho materiálu ako svoju podnikateľskú činnosť. 

Podl'a § 4 písm. I) uvedeného nariadenia je sadzba dane za motorové vozidlo za každý aj začatý deň 

vjazdu a zotrvanie v historickej časti mesta 2,70 EUR za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe 

zmluvného vzťahu v čase od 06.00 hod do 09.00 hod zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej 

časti mesta alebo paušálna suma 600,00 EUR na kalendárny rok. 

S pozdravom 

Mgr. amil Homoľa 
prednosta 

Spracovala: Ing. Katarina Rausová - vedúca oddelenia dopravy 
Overil: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu 
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