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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 24. apríla 2012 boli podané 4 interpelácie poslancov (interpelácie č. I - 4), 
z ktOlých 3 boli adresované na starostku mestskej časti a I na prednostu miestneho úradu. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy Č. I - 4). ' 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 22. mája 2012 bolo podaných 9 interpelácií poslancov (interpelácie Č. 5 -13), 
z ktorých 3 boli adresované na starostku mestskej časti a 6 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 dni po rokovaní 
zastupiteľstva, t.j. do 22.6.2012. 

Odpovede na interpelácie (č. 5 - IO), ktoré boli doručené intelpelujúcim poslancom 
v termíne do expedície materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva t.j. do 15.6.2012 sú 
doložené v materiáli (Prílohy Č. 5 - 9; Príloha Č. 9 - odpoveď na interpelácie Č. 9, 10). 

Informácia o spôsobe vybavenia ostatných interpelácií (č. II - 13) bola doručená 
dodatočne elektronicky a v písomnej podobe (Prílohy Č. 10 - 12). 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

'f,TTIi'f,T 

~ 

Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

WIŠ list čislo/zo dňa 
24.04.2012 

Vec 
Interpelácie 

Vážený pán Čambal, 

Naše čislo 
4163/22074/2012/KST /Mra 

-~---I 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

?/(IZOIlIf-~.1 i 

Bratislava 
23.05.2012 

na základe Vašej písomnej interpelácie, v ktorej sa pýtate, či je možné nahradiť hudobnú produkciu na 
začiatku každého zasadnutia MZ MČ Bratislava-Staré Mesto inou melódiou, napr. valčíkom Na krásnom 
modrom Dunaji, Vám zasielame nasledovné stanovisko. 

Zvučka vznikla vo viacerých verziách pre potreby reprezentácie mestskej časti v roku 1996, keď sa vytvoril 
celý systém (erb, znak, hlavička a pod.). Autorom zvučky a fanfár je hudobný skladatel' Miloš Betko, s ktorým 
sú vysporiadané autorské honoráre. Aj použitie tejto zvučky podlieha pravidelnému nahláseniu Slovenskému 
ochrannému zväzu autorskému (SOZA) - kde však platíme ročný paušálny poplatok za všetky staromestské 
hudobné akcie, t. j. nie sú platby navyše. V prípade, že by sme chceli použiť inú hudbu, prípadne motív, treba 
nanovo vysporiadať vzťahy s autorom, prípadne interpretom. 

Pri použiti napr. Straussovho valčíka Na krásnom modrom Dunaji (najkratšia verzia má 3 minúty, plná verzia 
so všetkými opakovaniami má okolo 10 minút) by bolo treba vysporiadať vzťahy s interpretmi, t. j. platbu do 
Slovgramu, s ktorým paušálnu dohodu nemáme, nakol'ko nezvykneme používať nahrávky. Akákol'vek úprava, 
prípadne nová skladba znamená objednať a realizovať nahrávku u autora, upravovatel'a a interpreta. 

S pozdravom 

;fl .. 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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PhDr. Tatiana Rasová 

Bratislava, 23.05.2012 
Značka: 22ll5/20l21KPRlLau 

Vážená pani poslankyňa, 

-----------

starostka mestskej časti 
Bratislava ~ Staré Mesto 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 24.4.2012, ktorá sa týkala nadácie VIA CULTURA, 
Centra vizuálneho umenia a Galérie Cypriána Majerníka si Vás dovoľujem informovať, že Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 27.3.2012 schválilo 
uznesením č.38/2012 v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmluvu o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre 
kultúrnu politiku, o. z., predmetom ktorej je vytvorenie a realizácia projektu "Kultúrne centrum 
Pistory" v Pisztoryho paláci. Následne bola predmetná zmluva o spolupráci dňa 3.4.2012 podpísaná. 

V súlade s touto zmluvou som delegovala za členku správnej rady Kultúrneho centra Pistory 
poslankyňu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pani MUDr. Halku 
Ležovičovú a zároveň bol podpísaný protokol o prevzatí a odovzdaní Pisztoryho paláca s O.z. VIA 
CULTURA. 

Nehnuteľnosť Pisztoryho paláca, Štefánikova 25, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto je formálne sídlom preddavkovej organizácie Centrum vizuálneho umenia, ktorého vedúcim 
je pán Mgr. Richard Gregor, ktorý je zároveň kurátorom Galérie Cypriána Majerníka, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto a ktorá sídli v Zichyho paláci, Ventúrska 9. 

V súčasnosti je pán Mgr. Richard Gregor naďalej vedúcim Centra vizuálneho umenia a zároveň je 
zodpovedný za Galériu Cypriána Majerníka. Chcem Vás informovať, že pri najbližšej zmene 
organizačnej štruktúry miestneho úradu uvažujeme aj s novom štruktúrou oddelenia kultúry 
a preddavkových organizácii mestskej časti. 

S pozdravom 

Vážená pani 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 19 
811 O 8 Bratislava 

spracoval: Ing. Vladimír Lauko 
overil: Mgr. Sven Šovčík 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednostaÚllstaremesto.sk, 
www.staremesto.sk 
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Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 
24.04.2012 

Vec 
Interpelácie 

Vážený pán Čambal, 

Naše čislo 
4163/22063/2012/KST/Mra 

Vybavujell'lnka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

Bratislava 
23.05.2012 

na základe Vašej písomnej interpelácie, v ktorej nás žiadate o poskytnutie informácií týkajúcej sa porušovania 
práv nájomníka žijúceho v reštitučnom dome zo strany vlastníkov domu, Vám zasielame nasledovné 
stanovisko. 

1. Vo svojej interpelácii tvrdíte, že nájomca od vlastníkov domu obdržal výpoveď z nájmu bytu v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých 
nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpísov. V danom prípade odporúčame 
predovšetkým nájomcovi, aby sa obrátil na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy najneskôr do 30. 
septembra 2012 so žiadosťou o bytovú náhradu. Všetky potrebné formuláre nájde nájomca 
zverejnené na našej webovej stránke www.staremesto.sk alebo priamo na stránke hlavného mesta 
www.bratislava.sk. 

2. V prípade, ak je nájomca poškodený na svojich právach vyplývajúcich z nájomného vzťahu, je 
oprávnený postupovať v súlade s ustanoveniami § 687 až § 695 Občianskeho zákonníka. 
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívaníe a 
zabezpečiť nájomcoví plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Ak nájomná zmluva 
neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou 
údržbou uhrádza nájomca. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu 
prenajímatel'ovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímatel', a umožniť ich vykonanie; 
inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ak prenajímatel' nesplní 
svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon 
nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímatel'a 
závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených 
nákladov. V prípade, že prenajímateľ neuhradí požadovanú náhradu v zmysle § 691 Občianskeho 
zákonníka, treba sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou. Nájomca môže taktiež v súlade s 
§ 674 Občianskeho zákonníka požadovať primeranú zľavu z nájomného, nakol'ko nemohol pre vady, 
ktoré nespôsobil, užívať byt neobmedzene. 

S pozdravom 

PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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v v, 

Mgr. Sven SovcIk 

Bratislava, 23.05.2012 
Značka: 22190/20121KPR!Lau 

Vážený pán poslanec, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 24.4.2012 vo veci realizácie verejného 
obstarávania na kontajnery a likvidáciu čiemych skládok si Vás dovoľujem informovať, že verejné 
obstarávanie na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prebieha v súlade so 
zákonom Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, intemým 
predpisom, ktorým je Rozhodnutie starostu Č. 34/2010 z 11.novembra 2010 o postupe vo veciach 
verejného obstarávania a v súlade s Plánom verejných obstarávaní na príslušný rok. 

Príslušným oddelením na predmet zákazky, ktorá je obsahom Vašej interpelácie bolo 
oddelenie územného rozvoja, ktoré dňa 25.1.2012 na základe predloženej žiadanky č.l2 požiadalo 
o realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky. Následne som dňa 27.1.2012 určil za 
členov komisie na verejné obstarávanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pána MUDr. Mareka Čambala, PhD., a pani PaedDr. Mgr. Barboru Oráčovú, 
PhD. 

Po predložení žiadanky na realizáciu verejného obstarávania na uvedený predmet verejného 
obstarávania a podkladov pre verejné obstarávanie spracovaných referátom ochrany prírody 
a starostlivosti o životné prostredie, tieto boli postúpené referátu verejného obstarávania. Z dôvodu 
nástupu novej pracovníčky zodpovednej za verejné obstarávanie, musela táto vo veľmi krátkom 
čase zvládnuť obsiahlu agendu verejného obstarávania. Po dohode s vedúcou oddelenia územného 
plánu som pristúpil k riešeniu vzniknutého problému spôsobom, že na jarné upratovanie 2012, sme 
uskutočnili samostatné verejné obstarávanie formou prieskumu trhu. 

So zreteľom na uvedené zmeny v pôvodnom verejnom obstarávaní - t.j. operatívne vyčlenenie 
jednorazového verejného obstarávania na veľkokapacitné kontajnery a pokračovanie nového 
verejného obstarávania sú Vaše požiadavky - urobiť jedno verejné obstarávanie na odvoz 
a likvidáciu odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov a druhé verejné obstarávanie na 
dočisťovanie stojísk so zbemými nádobami na separovaný odpad a likvidáciu nelegálnych skládok 
aktuálne a logické. 

S pozdravom 

Vážený pán 
MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Javorinská II 
811 03 Bratislava 

spracoval: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc., Ing. Zuzana Bániová, 
overil: Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosla@staremeslo.sk:, 
www.staremesto.sk 
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V vr 

Mgr. Sven SovcIk 

Bratislava, 14.06.2012 
Značka: 26055/20l2/KPRlLau 

Vážená pani poslankyňa, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súlade so stanoviskom stavebného úradu si Vás týmto dovol'týem informovať, že vo veci zmeny 
užívania časti stavby podzenmých garáži na námestí Alexandra Dubčeka prebieha správne konanie, 
ktorého začatie bolo doručované verejnou vyhláškou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. Otázka nájonmého vzťahu v súvislosti s predmetnou zmenou v užívaní stavby bude 
predmetom posúdenia v rámci tohto správneho konania, pričom jedným z podkladov bude aj 
nájomná zmluva medzi vlastníkom pozemku - mestom a nájomcom - vlastníkom garáží. Predmet 
nájmu ajeho účel je definovan' v čl. II predmetnej nájonmej zmluvy. 

S pozdravom j lf 
,~ 

Vážená pani 
Soňa Párnická 
Bjämsonova 2 
811 05 Bratislava 

spracoval: 
overil: 

Bc. Tomáš Oršula 
Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosta0lstaremesto.sk, 
www.staremesto.sk 
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v v, 

Mgr. Sven SovcIk 

Bratislava, 14.jún 2012 
Značka: 26053/2012/KPRlLau 

V ážená pani poslankyňa, 

7~/LO/f/} / G' 
prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

umiestňovanie turistických smerových tabúl' na Zámockej ulici ako aj na iných verejných 
priestranstvách na území mestaje v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na základe Vášho upozomenia sa listom obrátime na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
uvedený problém riešil. 

S pozdravom j fp 

ff.; 

Vážená pani 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 19 
811 08 Bratislava 

Spracoval: Ing. Katarína Rausová 
Overil: Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednostatWstaremesto.sk, 
www.staremesto.sk 
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v v, 

Mgr. Sven SovCIk 

Bratislava, 14.06.2012 
Značka: 2604512012IKPRlLau 

Vážený pán poslanec, 

lJl2/ L 0111} cľ. !j 
prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 22.5.2012, ohľadne vydaného povolenia na produkciu pre 
pána Mgr. Petra Ťažkého, ktorého vo svojej interpelácií nazývate "muž s fujarou" uvádzam 
nasledovné: 

Mgr. Peter Ťažký nepožiadal o registráciu voľnej pouličnej aktivity a na výzvu mestskej časti 
predložil písomný súhlas Spoločnosti Ježišovej zo dňa 23.03.2012, nakoľko hru na fujaru predvádza 
na schodoch kostola Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí. Schody do kostola sú 
stavbou a sú súčasťou kostola. V zmysle § 120 ods. l Občianskeho zákonníka "Súčasťou veci je 
všetko, čo k nej podľa povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec 
znehodnotila." Podľa ods. 2 "Stavba nie je súčasťou pozemku." 

Z uvedeného vyplýva, že i keď schody do kostola sú postavené na pozemku hlavného mesta SR 
Bratislavy, nie sú súčasťou tohto pozemku, ale sú súčasťou kostola a preto mestská časť Bratislava
Staré Mesto nemôže v uvedenej veci konať. 

Aby sa predchádzalo podobným situáciám v budúcnosti vedenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pripravuje návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o pouličných aktivitách, ktoré by 
uvedený aspekt zohľadnilo. 

S pozdravom 

Vážený pán 
PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 3 
811 03 Bratislava 

Spracovala: JUDr. Mária Barátiová 
Overil: Ing. Vladimír Lauko 

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

Mgr. Sven SovCIk 

Bratislava, 14. jún 2012 
Značka: 2605112012IKPRlLau 

V ážený pán poslanec, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 22.5.2012, ohľadne mozaiky mestského erbu v 
dlažbe križovatky ulíc Panská-Laurinská-Rybárska brána Vám oznamujem, že dlažba s mozaikou 
mestského erbu je už v tejto chvíli opravená. 

S pozdravom 

Vážený pán 
PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 3 
811 03 Bratislava 

Spracoval: Ing. Katarína Rausová 
Overil: Ing. Vladimír Lauko 

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

Mgr. Sven SovcIk 

Bratislava, 14.06.2012 
Značka: 26056/20121KPRlLau 

Vážený pán poslanec, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súvislosti s Vašimi interpeláciami zo dňa 22.5.2012, uvádzam nasledovné informácie: 

a.) za rok 2011 bolo vyplatené zamestnancom miestneho úradu odstupné v celkovej výške: 
35 476,61 EUR 

b.) za rok 2011 bola celková výška odmien vyplatených zamestnancom miestneho úradu v sume: 
175011,72 EUR 

c.) zo sumy 175 011,72 EUR bola suma vyplatených odmien vedúcim zamestnancom miestneho 
úradu: 32 334,50 EUR 

Plat starostky mestskej časti v období od 20.12.2010 do 31.5.2012 podľa zákona 253/1994 Z.z. 
v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. l a § 4 ods. 2 predstavuje sumu: 

podľa § 4 ods. l 
podľa § 4ods.2 

S pozdravom j lf 
tt 

Vážený pán 
PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 3 
811 03 Bratislava 

40 068,14 EUR 
26 662,63 EUR 

Spracovala: Ildikó Valacsayová - referát personálny a mzdový 
Overil: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Vajanského nábr. J. 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) ;9246 240. fa,x: (+421 2) ;292 0003), e-mail: prednostaW!staremesto.sk. 
www.staremesto.sk 


