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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informác iu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupite l'stva mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 23. októbra 2012 bolo podaných 6 interpelácií poslancov, z ktor)'ch 5 bolo 
adresovaných na starostku mestskej čast i a l na prednostu miestneho úradu. 

Interpelác ie (č. 1- 6) sú doložené v materi áli. 
Na všetky interpelácie odpovedané a odpovede na nich sú doložené v materiáli 

(Prílohy Č. 1 - 6). 



Č. 1 

MESTSKÁ ČASŤ BR<\. TISLA V A - STARÉ MESTO 

Ii\TERPELÁCIA 

MEi\O A PRlEZVISKO POSLANCA (interpclujúceho) ........ ..... ................... .. ................ .. 
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Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

~í:f~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani pos lankyňa, 

Naše čislo 
4163/49288/2012/KST/Mra 

Vybavujellinka 
Mráz Branislavl 

Príloha Č. 1 

Bratislava 
21.11.2012 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate, cit.: 
.tiadam Vás o informáciu, ako sa v prospech Medickej záhrady využili f prostriedky z ORANGE súkromnej 
party v júni tohto roka? ". K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslal' nasledovné stanovisko. 

Finančné prostriedky vybraté za daň za užívanie verejného priestranstva v Medickej záhrade súvisiace 
s kultúrnym podujatím organizovaným spoločnostou Orange Slovensko, a. s. sú vyčlenené na II. etapu 
revitalizácie ihriska v Medickej záhrade. Nakoľko pri realizácii tohto i nvestičného zámeru mestská časť čaká 
na záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, predmetné finančné prostriedky ešte 
neboli použité. 

S úctou 

; 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel. : (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail : starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.2 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho) ................ ................................ .. .. 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~m~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
81 1 08 Bratistava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše čis to 
4163/49304/2012/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Príloha Č. 2 

Bratislava 
21.11 .2012 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate, cit.: 
"Žiadam pani starostku, aby nám vysvetlila, prečo návrh kultúrnej komisie, ktorá sa snaží obnoviť galériu F7 (v 
minulosti úspešnú a navštevovanú šírokou verejnosťou) zmietla zo stola, prečo ste neprišli ani na jedno 
stretnutie k. komisie, aby ste nám vysvetlila dôvody, prečo ste zásadne proti. Myslím si že názory poslancov, 
ktorí zastupujú obyvateľov S. mesta, by ste mali minimálne vypočuť. Náš návrh nebol a nie je výmysel 
a nápad bez reálneho podloženia. Chceli by sme občanom vrátiť, čo ste im Vy vzali a čo bolo roky dobré , " 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslal' nasledovné stanovisko. 

Vo Vašej interpeláci i sa odvolávate na Uznesenie Komisie pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 40/2012 v ktorom je uvedené, cit.: "Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada, aby sa činnosť výstavného priestoru "Galérie FT' obnovila 
v zmysle pôvodnej činnosti a koncepcie pred ukončením v roku 2011 .". Materiál koncepcie činnosti Galérie F7 
neexistuje, a preto je uvedené uznesenie·nevykonatel'né: 

Komisia pre nakladanie s majetkom a finacie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorú tvoria poslanci, ktori tiež zastupujú záujmy obyvateľov mestskej časti , vo svojej zápisnici č . 11 /2012 
zo 04.07.2012 sa uzniesl i v Uznesen i č. 223/2012 na odporúčani vyhlásil' verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom nebytových priestorov na Františkánskom námestí č . 7. Z uvedeného vyplýva, že odporúčania 
dvoch komisií boli nezl uči tel'né. 

V rozpočte neboli vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky uvedenej galérie, a tak 
odporúčania Komisie pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto neboli 
realizovateľné. 

Ubezpečujem Vás, že sa pokúsim zabezpečit' činnosI' galérie v prospech obyvateľov mestskej časti, tak aby 
nezaťažovala rozpočet mestskej časti. 

S úctou 

I 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO : OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mai l: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.3 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

Ir-;TERPELÁCIA 

ME:\O A PRIEZVISKO POSLA1'iCA (interpelujúceho) ... ........................... .... ........ .... ..... . 
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Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto 

~í:i~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratis lava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pan i pos lankyňa , 

Naše čís lo 
4163/49286/2012/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Príloha Č. 3 

Bratis lava 
21.1 1.2012 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci veľkop lošných 
reklamných panelov umiestnených na budove oproti Zichyho palácu a možnostiach nariadenia ich 
odstrávenia. K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zas lať nasledovné stanovisko. 

Vaša interpelácia bola postúpená ako podnet na vykonan ie štátneho stavebného dohľadu. 

Stavebný úrad na základe oznámenia orgánu štátneho stavebného dohl'adu začne v zmysle ustanovení § 88a 
stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným i záujmami. Podl'a 
ustanovenia § 88a ods. 2 stavebného zákona, cit.: _Ak vlastník stavby požadované dokladv nepredloží v 
určene; lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad 
nariadi odstránenie stavbv.". O záveroch z vykonaného štátneho stavebného dohl'adu Vás budeme 
informovať. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratis lava, I ČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 52920003 
e·mail : starostka@staremesto.sk. www.staremesto.sk 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto 

cr,rľ:fr,p 
~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
In terpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa , 

Naše čislo 
4163/49287/2012/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Príloha č. 4 

Bratislava 
21.11.2012 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate, cit.: 
.tiadam Vás o informáciu o náplni práce, pracovnom čase tých zamestnancov Miestneho úradu 
v zariadeniach našej mestskej časti, ktorí majú viac ako jeden zamestnanecký pomer na úrade resp. 
v zariadeniach našej mestskej časti. Nie je mi totiž jasné, ako sa dajú dva plné pracovné uvt3zky stíhať naraz 
v jednom 7,5 hodinovom prec. čase. ". K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Viac ako jeden pracovný pomer na Miestnom úrade alebo v zariadeniach mestskej čas t i má Ing. Július Papán, 
s ktorým bola uzatvorená dňa 01 .07.2012 pracovná zmluva na kratši pracovný pomer v zmysle § 49 
Zákonníka práce na dobu neurčitú na pracovnú pozíciu poradca starostky pre investičnú činnosť. Denný 
pracovný úväzok je 2,5 hodiny, ktorý má zamestnanec rozvrhnutý nerovnomerne. Medzi hlavnú pracovnú 
činnosť patri poradenstvo v investičných projektoch Domov sociálnych služieb Cesta na Červený most, 
Šafárikovo námestie a iné. 

S Ing. Júliusom Papánam bola dňa 01.09.2012 uzatvorená aj pracovná zmluva na plný úväzok na pracovnú 
pozíciu vedúci oddelenia - poverený riadením oddelenia fi nančného. Denný pracovný úväzok je 7,5 hodiny. 
Medzi hlavné pracovné či nnosti vedúceho oddelenia finačného patri riadenie, organizácia, kontrola činnosti 
finančného oddelenia. 

Iní zamestnanci mestskej časti nemajú viac ako jeden zamestnanecký pomer na úrade resp. v zariaden iach 
našej mestskej časti, to sa týka aj tých, ktorí sú vrámci svojho zamestnaneckého pomeru poverení riadením. 

S úctou 

I,~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratis lava, I ČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mai l: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



MUDr. Marek ČAMBAL. PhD .. Javorinská 11, 811 03 Bratislava 

P.T. v 8ratislave 23. októbra 2012 

PhDr. Tatiana Rosová 

Starostka mestske j časti Bratislava-Staré Mesto 

Vajanského nábrežie 3 

81421 Bratislava 1 

Vec: Interpelácia 

Vážená pani starostka, 

V súvislosti s mojím dnešným vystúpením na zasadnutí Miestneho 

zastup iteľstva MČ Bratislava Staré Mesto v bode "Rôzne" v súvislosti 

s novostavbou rodinného domu na rohu ulíc I-Iummelova a javorinská (pôvodný 

už zbúraný rodinný dom bol na ulici javorinská, stavebné povolenie 

SU2012_228 je na ulici Hummelova), v ktorom som prezentoval podozrenie 

z porušenia stavebného povolenia a nedodržania územného plánu Zóny A4 

Mudroňova-Sever v maximálnom indexe zastavanosti, minimálnom indexe 

prírodnej plochy a maximálnom indexe stavebného objemu (pre rodinný 

dom je podľa Územného plánu 11m3 na m') a maximálnej podlažnosti s i 

dovolím pred ložiť interpeláciu nasledujúceho znenia: 

Aké opatrenia urobí Stavebný lÍrad MČ Bratislava Staré Mesto po preverení 

predmetnej stavby na mieste a akým spôsobom vymôže dodržanie podmienok 

stavebného povolenia predmetnej novostavby rodinného domu na rohu l/Iíc 

Hl/mmelova a javorinská (stavebné povolenie SU2012_22B) ? 

1 

č.5 



Ďakuj em 

MUDr. Marek ČAMBAL, PhD. 

V prílo he prikladám fotografi e predm etnej stavby z dnešného I"ána 

(ospravd l ňte prosím zníženú kva litu fotografií spôsobenú rannou hmlou) 

Na vedomie: 

Pos lanci Miestne ho zastup iteľstva MČ Bratislava Staré Mesto 

Prednosta MÚ MČ BA SM 

2 



3 



4 



Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,rľťr,r 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Váš list č is lo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše č islo 
4163/49136/2012/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislavl 

Príloha č. 5 

Bratislava 
21.11.2012 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci novostavby 
rodinného domu na rohu ulic Hummelova a Javorinská a podozrenia na porušenie stavebného povolenia 
a nedodržan ia územného plánu zóny. K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Vaša interpelácia bola postúpená ako podnet na vykonanie štátneho stavebného dohl'adu. Dovoľujem si Vás 
ďalej informoval', že v uvedenej veci sa už koná, nakoľko aj dňa 29.10.2012 bol doručený podnet, na základe 
ktorého bol dňa 07.11 .202 vypisaný štátny stavebný dohľad, ktorý sa bude konať 05.12.2012. Stavebný úrad 
na základe zisteni orgánu štátneho stavebného dohľadu bude postupovať podľa dote uvedeného a v súlade s 
ustanoveniami stavebného zákona a ostatných právnych predpisov upravujúcich konanie stavebného úradu. 

Ochranu verejných záujmov, ako aj práva právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, 
ktoré vyplývajú z us kutočňovania stavby podľa § 98 ods. 1 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku v platnom zneni (ďalej len .stavebný zákon") zabezpečuje orgán štátneho stavebného 
dohľadu, ktorým sú poverený zamestnanci Slovenskej stavebnej inšpekcie, stavebného úradu a krajského 
stavebného úradu. 

Orgán štátneho stavebného dohľadu v zmysle § 98 ods. 2 pism. a) a d) stavebného zákona je oprávnený 
zisťovať, či sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia 
alebo na základe ohlásenia, a či sa pri uskutočňovani stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacich 
prácach dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy vzťahuj úce sa na stavebné práce a stavebné výrobky. 

Orgán štátneho stavebného dohľadu po preštudovani stavebného povolen ia a projektovej dokumentácie 
rozostavanej stavby zisti skutkového stavu, v nadväznosti na ustanovenia § 134 ods. 1 stavebného zákona, 
cit: .Poverenl zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského stavebného úradu, 
inšpekcie a ďalších orgánov štátnej správy môžu vstupovať na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a do 
nej s vedomlm ich vlastníkov, ak plnia úkony vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb 
dotýkajú; pritom musia dbať, aby to najmenej rušili ich užIvanie a aby ich tinnosťou nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom.", ak zisti nepovolenú stavbu 
v zmysle § 102 ods. 5 pism. a) stavebného zákona, oznámi to stavebnému úradu a ak ide o rozostavanú 
stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka, aby zastavil práce na stavbe. 

Stavebný úrad na základe oznámenia orgánu štátneho stavebného dohľadu začne v zmysle ustanoveni § 88a 
stavebného zákona konanie o dodatočnom povoleni stavby, v ktorom vyzve vlastnika stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Podľa 
ustanovenia § 88a ods. 2 stavebného zákona, cit.: "Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v 
určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad 
nariadi odstránenie stavby.". 

S úctou --I.~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratis lava, léo: OO 603 147, te l. : (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e·mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Vážená pani 
Soňa Párnická 
Bjärnsonova 2 
811 05 Bratislava 

Váš list číslo/zo Naše č íslo 
dňa 

Vybavuje/linka 

2934/49316/2012/KPR/Lau Lauko Vladimír, 
I ng/59246311 

Vec: 
Stanovisko k interpelácii 

Vážená pani pos lankyňa, 

Príloha Č. 6 

Bratislava 

23.11.2012 

k Vašej interpelácii zo dňa 23. októbra 2012 ohľadom stavby tzv. "Zelenej kocky" na 
Poštovej ulici Vám oznamujem nasledovné stanovisko: 

K bodu Č . 1: Váš podnet na zriadenie prístreška na zastávke MHD pri Tatracentre 
stavebné oddelenie postúpi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislave, do rokovania 
Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy, v ktorej kompetencii je schvaľovanie 
plánov organizácie dopravy. V súčinn osti s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, 
budeme hľadať spôsob ako uvedenej požiadavke vyhovieť. 

K bodu Č. 2: Po preverení v centrálnej registratúre, ako aj v registratúre stavebného 
oddelenie si Vás dovoľujem informovat', že Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto neeviduje žiadost' stavebníka spo ločnost' AL TO INVEST, S. r.o. o zmenu stavby 
pred dokončením . 

K bodu Č . 3: Po preverení na oddelení obchodu, verejného poriadku a miestnych daní si 
Vás dovo ľujem informovat', že stavebník spo ločnost' AL TO INVEST, s.r.o. za užívanie 
verejného priestranstva na Poštovej ulici riadne pla 

S úctou !f 
Mgr. Sven Šovčík 

prednosta 

Spracoval. Ing . Jaroslav Pavlovič , JUDr. Mária Barátiová 
Overil: Ing. Vladimír Lauko 
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