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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto po prerokovaní 

berie na vedomie 

výsledok prerokovanie Petície obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo o 

zrušenie uznesenia 724/2012, ktorým odovzdáva mesto svoj majetok, dom na Mýtnej 33, podľa 

zámeru schváleného 26. 9.2012 s osobitným zreteľom na jeho verejnú prospešnosť; 



Obyvatelia petíciou požiadali 9.1.2013 Mestské zastupiteľstvo o zrušenie uznesenia, ktorým dáva 
dom na Mýtnej 33 do nájmu o.z. VAGUS, podľa zámeru schváleného 26. 9.2012. 

Vďaka Petícii s viac ako 3000 signatármi nebol prenájom domu na Mýtnej 33 za 1 € ročne na 10 

rokov pre bezdomovecké denné stredisko pri jej prerokovaní 7.2.2013 Mestským zastupiteľstvom 

potvrdený s konečnou platnosťou. Tým som dostal šancu vyhľadať vhodnejšie situovaný priestor. 

Verejný prísľub pána primátora Petičnému výboru o súčinnosti Magistrátu pri hľadaní dáva reálnu 

šancu pre viacstrannú výhodnosť zámeru o.z. VAGUS. Cieľom Petície nie je odmietnutím nájmu 

domu na Mýtnej 33 zabrániť verejneprospešnému zámeru pomáhať bezdomovcom vrátiť sa do 

spoločnosti. Naopak v spolupráci s primátorom chcem nájsť priestor, objekt, kde bude mať o.z. 

lepšie podmienky pre organizovanie pracovnej terapie, najmä čistenie ulíc mesta. Výhľadovo i 

možnosť zabezpečenia nocľahu. Okrem toho mimo moju petičnú aktivitu ponúkam o.z. VAGUS 

pomoc poslanca pri získavaní finančného príspevku od mesta ako aj výpomoc z mojich zdrojov. 

Z celkom 3193 záznamov odovzdaných Magistrátu 9.1. je verifikovaný stav Petície ( k 6.2.) takýto: 
> 3066 reálnych podporovateľov petičnej výzvy, 
z toho: 
> 1473 podporovateľov s bydliskom v Starom Meste 
> 1123 podporovateľov s bydliskom v Novom Meste 
>470 podporovateľov z inej m.č. Bratislavy (z toho 73 udaným s trvalým bydliskom m1mo 
Bratislavy) 

Petičný výbor vytkoÍ chýbajúce alternatívy na využitie Mýtnej 33 na verejné služby v prospech 

okolitých obytných štvrtí. V tejto súvislosti petičný výbor upozornil na utajený no závažný rozpor 

medzi oddeleniami sociálnych vecí a územného rozvoja Magistrátu vo veci umiestnenia centra keď 

v dôvodovej správe k septembrovému materiálu na schválenie nájmu nebolo spomenuté stanovisko 

odd. územného rozvoja, citujem: " Vzhľadom na polohu záujmových pozemkov v blízkosti 

Račianskeho mýta a reflektujúc zároveň postupnú prestavbu bývalej tabakovej továrne v prospech 

kvalitných urbanistických štruktúr (Nová Mýtna) neodporúčame v tejto lokalite z hľadiska tvorby 

územia umiestniť zariadenie so špecifickým charakterom a takéto riešenie nepodporujeme." Pri 

prerokovaní a schvaľovaní sa preto naň neprihliadlo. 

Ešte nezodpovedanou otázkou je postoj našej mestskej časti k cieľom a opatreniam obsiahnutým v 

návrhu Magistrátu ,,Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR 

Bratislave" Ešte minulý rok v septembri žiadala Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania (MsZ) o stanovisko prípadne pripomienky všetkých mestských častL 

Podľa mojich vedomostí návrh koncepcie prerokovala Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo a 

rodinu Zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Uznesením Č . 33/2012 zo dňa 11.10.2012 nesúhlasila s 

prioritami návrhu "Koncepcie riešenia" na r. 2012 až 2015 a požiadala starostku predložiť materiál 

mesta na rokovanie pléna. 


