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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

beri!e na vedomie 
, 

infor~ciu o vybavení interpelácií 
B,.ti'll va-S'M' Me",o 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 23. apríla 2013 bolo podaných 9 písomných interpelácií poslancov (č. 1 - 9), 
z ktorých 5 bolo adresovaných na starostku mestskej časti a 4 na prednostu miestneho úradu. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy Č. 1 - 9). 
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Mestskä časť Bratislava-Staré Mesto 

;w'f:i.r.p 
~ 

Príloha č. 1 

PhDr. Tatiana Rosovä 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Väš list číslo/zo dňa 
23.04.2013 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
4099/17976/2013/KST/Mra Mráz Branislav/kl. 281 

Bratislava 
22.05.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate informáciu, 
vakom štádiu sa nachádza príprava Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a aké 
množstvo fiannčných prostriedkov mestská časť na tento účel doteraz vynaložila. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.2011 uznesením Č. 120/2011 zobralo 
na vedomie Informáciu o Celomestskom zozname pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý 
obsahuje už i pamätihodnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Zoznam bol vytvorený organizáciou 
Mestský ústav ochrany pamiatok, ktorá v súčasnosti v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
pripravuje jeho aktualizáciu pre našu mestskú časť. 

Účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na projekte Zoznamu pamätihodnosti doteraz prebehla bez 
nároku na finančné zdroje mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

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

INTERPELÁCIA 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~~ 
~ 

Príloha č. 2 

i 

PhDr. T~tiana Rosová 
starostk/i 

I 
I 

Mirosla~a Babčanová 
HeYdukf,va 2146/19 
811 08 IBratislava 

Váš Iist!číSIO/ZO dňa 
23.4.2013 

Vec: I 

Interpelfcia - odpoveď 

Vážená Ipani poslankyňa, 

Naše číslo 
/23417/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/kl. 281 

Bratislava 
22.05.2013 

na záktde Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate, aby 
mestsk časť Bratislava-Staré Mesto uzavrela dodatok k zmluve Č. 15/2013/0212 uzavretej so združením 
GUnaG obsahujúci povinnosť tohto združenia propagovať mestskú časť Bratislava-Staré Mesto pri každej 
príležito~ti. 

I 

K Vašej I interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

I 

ĎakUjeT. Vám za podanie tohto podnetu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má záujem na propagácii 

~:~~~:~,~_~~~_:~_~~a~:~_bj:~~o:,_~.~~_št~t~c~;._.~~c:r~,...t>~I ~:~~o~:~ \~~~t~k~,.,~a:li !~:~~~,.:",~I::b~~:~:~ 
IIIClLCIICl~1I1C tJVUI-'VI til IC. ~vULIC ClIII ,LUIIUYCI ~V LUIUL'V1i1l1l VIIJIIClVV alII V4." ..... ","VVv v ...,v,;:)n.l~V"C;1II11 UULQ"II 

mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v p.latnom znení takúto povinnosť podporeným subjektom 
neukladajú, osvojujem si Váš podnet él požiadam právne oddelenie miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o vyhotovenie príslušného dodatku k zmluve. 

I 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

VaJ~nského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 52920003 
, e-mail, starostka® .. taremesto ... k. www ... tareme .. to ... k 



č.3 

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

PhDr. tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukbva 2146/19 
811 08 i.Bratislava 

Váš lis~ číslo/zo dňa 
23.04.2\)13 

I 

~~:~pel~cia - odpoveď 
I 

Váženáipani poslankyňa, 
I 

Naše číslo Vybavuje/linka 
4099/17975/2013/KST/Mra Mráz Branislav/kl. 281 

Príloha č. 3 

Bratislava 
22.05.2013 

na zákl~de Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate informáciu 
o grantfh, ktoré Via Cultura získala v minulom roku a ako boli využité v prospech Pisztoryho paláca. 

K Vašej linterpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 
I 
I 

Združenie VIA CULTURA získalo počas pôsobenia v Pisztoryho paláci viacero sponzorských darov, vďaka 
ktorým došlo k významnému materiálnemu zhodnoteniu paláca, ktoré by pri rozpočtových možnostiach 
':lestskel časti nebolo možné vykonať. VIA CULTURA vykonala (so súhlasom KPÚ) v Pisztoryho paláci tieto 
upravy: I 

!I 

• iZásadná rekonštrukcia priestorov kina a uvedenie kina do prevádzkyschopného stavu (prevádzka 
',bude spustená v priebehu mesiaca jún 2013) 

• iZriadenie wi-fi zóny v celom paláci 
• ',Vypratanie a vyčistenie priestorov celého paláca a nádvoria, tlakové vyčistenie priestorov foyer 
• iZískanie dizajnových či historických lustrov v paláci, vyčistenie a znovuosadenie (nových 

i existujúcich lustrov) 
• IRekonštrukcia kancelárskych priestorov a sietí v nich, inštalácia kuchynskej linky 
• Oprava a znovuosadenie historických dverí (v počte, vakom sa našli) vymaľovanie uličnej časti 

výstavných priestorov 
• Výmena nevhodného sklobetónového okna vo výstavných priestoroch (zimná záhrada) za riadne 

otváratel'né veľkorozmerné eurookno 
• Sfunkčnenie a prevádzkovanie vrátnice a šatne 
• Úprava záhrady, chemické zničenie náletových drevín, výsadba stromčekov a byliniek, údržba zelene 
• Obohatenie priestorovo nový nábytok využiteľný pre kultúrne podujatia 

Pokial' ide o účasť v grantových programoch, .združenie VIA CULTURA podalo od začiatku tohto roka 
v súvislosti s Pisztoryho palácom tieto žiadosti o granty (v súčasnosti sa čaká na ich vyhodnotenie): 

Projekt Batohy - Medzinárodný Vyšehradský fond; 
Projekt Spolupráca Mladých a Seniorov - Nadácia Orange; 
Projekt Komunitných stretnutí v paláci - Nadácia Konrad Adenauer Stiftung; 
V príprave je projekt diskusných večerov - Nadácia ERSTE. 

Mestská . časť Bratislava-Staré Mesto (rovnako ako združenie VIA CULTURA) neustále monitoruje 
a vyhodnocuje všetky možnosti ako získať prostiedky v prospech Pisztoryho paláca. Na jeho reštaurovanie je 
možné získať financie len z grantu Obnovme si svoj dom MK SR alebo z Nórskych fondov. Z uvedených 
dvoch jez hladiska pravdepodobnej výšky udeleného grantu významný iba Nórsky finančný mechanizmus, 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e.mail: starostka®staremeR;tn_Ak\ANl\AJe:+2r.ar.lTloCt.ao+ ... e! .... 



pri ktorom však stále nebola vyhlásená relevantná výzya. V prípade, že príslušná výzva bude výhlásená, 
mestská časf za pomoci a všetkej súčinnosti VIA CULTURA o tento grant požiada. 

S úctou 

-----:#--. .. _._"-__ o; jY/ 
I . ft- I 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 



č.4 

MESTSKÁ ČASŤ BRt\ TISLA V A -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~i:f~ 
~ 

Miroslava BabČBnová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 
23.04.2013 

Vec: 
Interpelácia- odpoveď 

Vážená poslankyňa, 

Naie číslo Vybavuje/linka 
4099/23605/20 13/KST IMra Mráz Branislavlkl. 281 

Príloha č. 4 

Brat/slava 
22.05.2013 

na základe Vašej interpelácie vo veci týkajúcej sa prenájmu priestorov nachádzajúcich sa v domovej 
nehnuteľnosti na ulici Prepoštská Č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 2083, Vám zasielam nasledovné 
stanovisko. 

Dňa 3.12.2012 bola vyhlásená rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodná 
verejná súťaž na prenájom priestorov nachádzajúcich sa v domovej nehnuternosti na ulici Prepoštská Č. 1 
v Bratislave. Oznámenie o zámere prenajať predmetné nebytové priestory bolo zverejnené na našej 
webovej stránke, úradnej tabuli a v tlači - Bratislavský kuriér. 

Obchodná verejná súťaž trvala v období od 3.12.2012 - 18.12.2012. Záujem o prenájom predmetných 
nebytových priestorov prejavili traja uchádzači, z ktorých najúspešnejšia bola ponuka spoločnosti WEB 
PEOPLE, s.r.o. 

Z dôvodu straty záujmu o uzatvorenie zmluvy o nájme zo strany najúspešnejšieho uchádzača, čo bolo 
písomne oznámené mestskej časti listom zo dňa 29.1.2013, bol vyzvaný k potvrdeniu svojej ponuky druhý 
úspešný v poradí. 

Spoločnosť MATH TRADE s.r.o. ako druhý úspešný uchádzač potvrdil záujem o prenájom predmetných 
nebytových priestorov listom zo dňa 1.3.2013 a trval na svojej súražnej ponuke. V súlade s výsledkami 
a podmienkami obchodnej verejnej súťaže bola uzatvorená Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 
62/2013 zo dňa 17.4.2013 a Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytOVého priestoru Č. 61/2013 zo dňa 
17.4.2013. 

V pri/ohe listu Vám zasielame v elektronickej podobe všetky doklady týkajúce sa vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže, jej priebehu, výsledkov a kópie uzatvorených nájomných zmlúv. 

S úctou, 

--/,:1 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: 1+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremeeto.sk 



Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 

ŕoTITfwr. LII

~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostk~ 

i 

Prílohy listu: 1) Rozhodnutie o vyhlásení obchodnej verejnej súľaže zo dňa 3.12.2012 
2) Zápis z konania obchodnej verejnej súťaže zo dňa 20.12.2012 
3) Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súľaže vyhlásenej rozhodnutfm 

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 3.12.2012 
4) list - oznámenie o vzdaní sa ponuky zo strany najúspešnejšieho uchádzača 
5) list - potvrdenie ponuky a záujmu o prenájom nebytových priestorov zo strany 

druhého úspešného uchádzača 
6) Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62/2013 a Zmluva o budúcej zmluve 

o nájme nebytového priestoru Č. 61/2013 

Vajanského nábrefie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e.mail: starostkaailstaremesto.!lk. www .• t" ......... _.~ eo.. 



č.5 

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLA-NeA (interpelujúceho) ................................................... . 
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Znenie interpelácie 

V Bratislave, dňa ... .g.~.:.t.:.~.~:?. 



Kamil Procházka 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dakujem za pomoc 

Michal Skunda < michalskunda@gmail.com> 

22. apríla 2013 10:05 
horaren@zutom.sk 

RE: Palarikova ulica 

Dňa 22.4.20 r 3 7 :51, "Kamíl Procházka" <horaren01acs.sk> napísal( -a)' 

Vážený pán šrunda, 

I 

Podám v tejte) veci interpeláciu na zasadaní zajtrajšieho 

Ing. Kamil Procházka 

Dobry den, 

9frt>slrr:xlIaJp-m ofc:b:}:.u ~a/la; M/clu1Ja- JkunttdJIU./: 

Prosim kedy sa vyrieši situácia na Palarikovej? pohne sa to už niekedy dopredu? Myslím skelet bývalej 
predajne potravín. (neporiadok, špina, bordel v okolí celej hlavnej stanice a od stanice .. ) Ulice: Palarikova, 
Dobšinského, Žabotova .. Krásne ulice a nosia i hon<;sné názvy ale ked' sa prejdete po týchto uliciach máte 
strach ... aj za krásneho slnečného počasia .... 

Práve som kúpil byt na Palarikovej ulici (nevedel som, že je to tam také zlé) a som zhrozený, videl som aj 
zásah policajtov priamo pri skelete bývalých potravín (byt mám kusok odtial). Čo za živly sa tam zdržujú. 
Veľmi som sklamaný, že takáto krásna časť mesta má také problémy ako poukazujú aj sami obyvatelia na 
stránke: \lfww.palarikova.info 

Na koho sa majú ľudia obrátiť aby sme dokázali viesť poriadok a čistotu v tých najkrásnejších uliciach 
nášho mesta. 

1 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.'ľľ:fr.'ľ 
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Príloha č. 5 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Ing. Kamil Procházka 
Majakovského 3575/13 
811 04 Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo/zo dňa 
23.04.2013 

Vec: 
Interpelácia-od poveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
4099/23639/2013/KST/Mra Mráz Branislav/kl. 281 

Bratislava 
22.05.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate informáciu 
o postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri riešení problémov na Palárikovej ulici a okolí pokiaľ ide 
o čistotu a verejný poriadok. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Ďakujem za podnet. Problém s neudržiavanou a chátrajúcou stavbou bývalých potravín riešime s pomocou 
inšpektorov verejného poriadku a stavebným oddelením. Pomocou týchto pracovnikom urgujeme vlastníka 
budovy a prirahlého pozemku, aby svoj majetok/pozemok pravidelne čistil a aby ho zabezpečil proti 
zdržovaniu sa neprispôsobivých rudí. V prípade, ak vlastník neuposlúchne výzvy, budemu uložená pokuta. 
Verím, že problém z bezdomovcamí v tejto lokl'jlite vyrieši aj pripravovaný denný stacionár na Mýtnej ulici, 
ktorý poskytne práve týmto ruďom zázemie amožnosf zapojif sa do aktivít, tak, aby už nemali čas a záujem 
posedávaf a znečisťovať okolie. Pracovníci stacionára ich budú tiež monitorovať a pomocou pracovných 
terapií im pomáhať k návratu do normálneho života. 

Mám vedomosť o opakovaných sťažnosti9ch v dotknutej lokalite pokiar ide o čistotu, porušovanie verejného 
poriadku a nočného kľudu. Požiadala som preto Mestskú políCiU hl. mesta SR Bratislavy o zvýšené 
monitorovanie tejto lokality. Verím, že podniknuté kroky a projekty, ktoré sa plánujú v budúcnosti pomôžu 
vyriešiť dané problémy. 

S úctou 

-/ ?! 
PhDr. Tatiana t;;;o~á 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 21 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostkaťii!staremesto.sk. WWW.staremasttu,k 



č.6 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -" STARÉ MESTO. 

INTERPE LÁCIA 

, ' 
MENO ti. PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho) .. :JP.f.!?!:. .... !.~t~!.c:?::!!. ...... . 
................ ~ ....................................................................................................................................... . 

INTERPlELOVANÝ: .:r.~.'Y.Q§.. .. !.[t ........... . 
I 

V Bratislave, dňa .:i.J..~.~: ... ?!!..f.? .... podpis 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

raPTIiraP 
~ 

Soňa Párnická 
BjOrnsonova 3044/2 
811 05 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
431/22419/2013/KPR/Lau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

v súvislosti s Vašou interpeláciou 

Príloha č. 6 

Bratislava 
15.05.2013 

Bratislava-Staré Mesto dňa 23.4.2013, ktorá sa týkala zriadenia účtu pre náhradnú výsadbu vyplývajúcu 

z výrubových rozhodnutí, uvádzam stanovisko, ktoré som si vyžiadal k uvedenej problematike z oddelenia 

finančého Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nemá zriadený zvláštny účet ani podúčet na 

finančné transakcie určené na údržbu a ochranu drevín. Všetky prfjmy a výdavky sa realizujú 

prostredníctvom bežného účtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

v prflohe Vám predkladám tabuľky prfjmov a výdavkov za roky 2012 a 2013. 

S pozdravom 

~/~~L-_ '--r- / 

Prilohy: tabuľka príjmov a výdavkov za roky 2012 a 2013 

Spracoval: Ing. Július Papán - vedúci oddelenia finančného 
Overil: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Kamil Homora 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 



Bežnjl ROZPOČET 

78 

PRíJMY 

Čerpanie k obdobiu 2012 12 

MUSM 

strana: 

'K Položku ~PROG IZDRIFkullHS /lorl/POPIS. I ČERflANlE/,ROZP.SCHV f"%:ll Rczp. UPR ll%! ZOSTATOK 

;polu 

~ _ _. L... __ ~ ______ JL ____ --,v,-,!E""U,,",R..>J. V EUR ~ V EU~ ~ V EUR 
221004 78 41 78 Správne poplatky - živ. prosIr. 

2.21004 

221---

14 194,44 

/4/94,44 

14 194.44 

14 194.44 

IO 000,00 

JO 000,00 

JO 000,00 

141,9 

/4/,9 

/4/,9 

IO 000,00 

/0000,00 

/o 0001,00 

/00001,00 

141,9 

/4/,9 

/4/,9 

/4/,9 

-4 194,44 

-4194,44 

-4194.44 

-4194,44 

Vytvorené dňa 15.05.2013 



=K 

1560 

7560 

7560 

1560 

7560 

1560 

1560 

1560 

1560 

3polu 

Bežný ROZPOČET 

78 

Položka ~PROG IZDRIFkullHS IlorllpOPIS 

635006 4 2 41 78 Údržba stromov 

635006 

635- --

637004 4 2 41 78 výsadba stromov 

637004 

637011 4 2 41 78 Štúdie, expertízy, posudky 

637011 

637---

63----

"=-. 

VÝDAJE 

Čerpanie k obdobiu 2012 12 

'I čERPANlEI 
v EUR 

Rozp.SCHV ~ 
v EUR z RS 

45451,20 50000,00 90,9 

45451,20 50000,00 90,9 

45451.20 50000,00 90,9 

485,00 5000,00 9,7 

485,00 : 5000,00 9,7 

0,00 2000,00 0,0 
0,00 2000,00 0,0 

485.00 7000,00 6.9 

45936,20 57000,00 80,6 

45936,20 57000,00 ·80,6 

MUSM 

strana: 

Rozp.UPR I~ ZOSTATOK 

v EUR zRU 
45500,00 99,9 48,~0 

45500,00 99,9 48,8IJ 

45500,00 99,9 48,80 

490,00 99,0 5,00 

490,00 99,0 5,00 

100,00 0,0 100,00 

JOO,OO 0,0 JOa. oo 

590,00 82,2 105,00 

46090,00 99,7 /53,80 

46090,00 99,7 153,80 

Vytvorené dňa 15.05.2013 



'K 

,polu 

Bežný ROZPOČET 

78 

PRíJMY 

Čerpanie k obdobiu 2013 04 

MUSM 

strana: 

Položka (PROG IZORIFkuEllorllpoP1S I č~:~IRozp,svc:;Rtlz:~J'-1 __ .:....=:.= Rozp.UPR I~ ZOSTATOK 

.. eUR zRU V EUR 
:221004 78 41 78 Správne poplatky - živ. prostr. 
221004 

221---

4410,75 
44/0,75 

44/0.75 

4410,75 

4000,00 
4000,00 

4000,00 

4000,00 

110,3 
//0,3 

lllU 

11/1,3 

4000,00 110,3 -410,75 
4000,00 //0,3 -4/0,75 

4000,00 110,3 -4/0,75 

4000,00 110,3 - 4/0,75 

Vytvorené dňa 15.05.2013 



Bežný ROZPOČET VÝDAJiE MUSM 

78 Čeirpanie k obdobiu 2013 04 strana: 

=K Položka )PROG 'ZDRIFkuIEJlorllpoPIS I ČERPANIE Rozp. SCHV [!J v EUR v EUR zRS 
Rozp.UPR I~ ZOSTATOK 

v EUR z RU v EUR 
1560 635006 4 2 41 78 Údržba stromov l 758,00 30000,00 5,9 30000,00 5,9 28242,00 
)560 635006 l 758,00 30000,00 5,9 30000,00 5,9 28242,00 

1560 635-~- 1758,00 30000,00 5,9 30000,00 5,9 28242,00 

'560 637004 4 2 41 78 výsadba stromov 2564,64 5000,00 51,3 5000,00 51,3 2435,36 

1560 637004 2564,64 5000,00 51,3 5000,00 5/,3 2435,36 

1560 637011 4 2 41 78 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 3000,00 0,0 3000,00 0,0 3000,00 

1560 637011 0,00 3000,00 0,0 3000,00 0,0 3000,00 

1560 637--- 2564,64 8000,00 32,/ 8000,00 32,/ 5435,36 

1560 63 - - -- 4322,64 38000,00 //,4 38000,00 //,4 33677,36 

Spolu 4.322,64 38000,00 //,4 38000,00 //,4 33677,36 

Vytvorené dňa 15.05.2013 



č.7 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPEL . .\CIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho) .. :!/..t!..ť.t.:..!..t..?:.9.!!.!..ť..D t;;7 / 

INTERPELOVANÝ: ............ ~.(?!...1!:.~.!:::: ... ti ti ~ Ir. 

V Bratislave, dňa .. ~.~ .... 1..:rÍ:Q.(~ / 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

TiTľ:fTiT 
~ 

Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava-Staré Mesto 

Vát list čislo/zo dňa Naše člslo Vybavuje/linka 
431/22732/2013/KPRlLau Lauko Vladimír, Ing/59246311 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Príloha č. 7 

Bratislava 
16.05.2013 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 23.4.2013, ktorá sa týkala vyčislenia ceny na zničený kilometrovnik 

nachádzajúci sa pod Michalskou bránou, uvádzam stanovisko, ktoré som si vyžiadal k uvedenej 

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

celková cena bola vyčíslená na 3942,00 EUR 

z tejto sumy bol spoločnosťou O2 Slovensko poskytnutý grant vo výške 2500,00 EUR 

spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo vo výške 1442,00 EUR 

Podra mne dostupných informácii, bolo osadenie kilometrovnfka ( stavebno-technické práce spojené s jeho 

osadenim ) realizované bezodplatne. Cenový odhad týchto prác bol stanovený v sume cca. 1400,00 EUR. 

S pozdravom 

Spracoval: Ing. $tefan $utara- oddelenie finančné 
Ing. Ernest Huska - oddelenie kultúry 

Overil: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Kamii Homoľa 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 52920003 
&_ ..... "",;1· ft ............. ftl_ ... ~ft ...... ____ ,, _ _ I ... '''_0_ •• _.&. ______ ... __ I~ 



č. 8 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

vi 
MENO A PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho) ......... 7fi.!.9.!..~ .......................... . 

, 

V Bratislave, dňa .. ~E.:.?~.! .. JP..1.~ ...... POdPi~ JJr~ 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

PhDr. Stefan Holčík 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo{zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavuje{linka 
431/22708/2013/KPR/Lau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Príloha č. 8 

Bratislava 
16.05.2013 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dňa 23.4.2013, ktorá sa týkala poskytnutia informácii o evidovanom majetku a jeho 
hodnote; uvádzam stanovisko, ktoré som si vyžiadal k uvedenej problematike z referátu prevádzky úradu 
a údržby a z oddelenia majetkového a investičného: 

a) fontána na Hviezdoslavovom námestí pred palácom Pálfy (VŠVU) - táto fontána je evidovaná pod 
názvom Vodná priekopa v cene 11.542,29 € na účte 021 (stavba) od roku 2002. 

b) tzv. hudobný pavilón na Hviezdoslavovom námestí - je evidovaný ako Promenádny pavilón 
v cene 111.542,29 € na účte 021 od roku 2002 

c) fontána na Františkánskom námestí - patri Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

d) fontána na Poštovej - nenachádza sa v evidencie majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

e) plechové umelecké dielo v Grassalkovichovej záhrade - nenachádza sa v evidencii majetku 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

f) "socha" bezdomovca na Panskej ulici - toto umelecké dielo Čumil v hodnote 7.941,49 € je 
evidované v majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na účte 032 (umelecké diela) od roku 1997 

g) socha "Schôner Nazi" - toto umelecké dielo Schone Náci v hodnote 11.345,55 € je evidované 
v majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na účte 032 ( umelecké diela) od roku 1997 

h) socha "francúzskeho vojaka" - toto umelecké dielo Napoleon v hodnote 12.209,83 € je evidované 
v majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na účte 032 ( umelecké diela) od roku 1997 

i) šachovnica na Hviezdoslavovom námestí - nenachádza sa v evidencie majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

S pozdravom 

Spracoval: Janka Grofčlková, Mária Mlynková 

Overil: Ing. Vladimir Lauko 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2)59246111, fax: (+421 2)52920003 
- ~_ - 01'- _~ ••• _. -



č.9 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A lIJEZVISKO POrLANCA (interpelujúceho) ... j .............................................. . 

.............. I1 .. l!...4t ......... t.?f.t? .. ť.!.?:..9. ... ť!!. ........ /i!!!.:.5:ť! .................. . 

. .. Cť?~G_l!ť~ fi~~~, 
INTE~ELOV AA"Y:.. .. .................................. .. 

/ 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

TiT1TITiT 
~ 

Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
431/2283812013/KPR/Lau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Príloha č. 9 

Bratislava 
17.05.2013 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiterstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 23.4.2013, ktorá sa týkala objektu v tvare nOh na Ventúrskej ulici, uvádzam 

stanovisko, ktoré som si vyžiadal k uvedenej problematike z oddelenia dopravy a z oddelenia obchodu, 

a služieb, správnych konaní a miestnych daní Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

- oddelenie obchodu a služieb, správnych konaní a miestnych daní zaslalo dňa 10. 5. 2013 obchodnej 

spoločnosti LAVOS s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava oznámenie o začatí správneho konania za 

porušenie § 3 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 9 ods. 1 a 2 VZN Č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a predvolalo zástupcu spoločnosti 

na ústne pojednávanie na deň 6. 6. 2013. 

- oddelenie dopravy zaslalo dňa 5.4.2013 obchodnej spoločnosti LAVOS s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 

Bratislava odpoveď na žiadosť o umiestnenie letného exteriérového sedenia na Ventúrskej ulici spolu s 

výzvou k odstráneniu prekážky cestnej premávky - celohlinlkového objektu v tvare nOh ukotveného do 

dlažby a do fasády do 8 dni odo dňa prevzatia výzvy (dátum prevzatia bol 29.4.2013). Ak spoločnosť 

LAVOS s.r.o. v stanovenej lehote prekážku neodstráni, cestný správny orgán pristúpi ku konaniu podfa 

príslušných právnych a správnych predpisov. Nakofko stanovená lehota na odstránenie prekážky uplynula, 

oddelenie dopravy zač lna správne konanie za porušenie VZN Č. 4/2012 o pešej zóne. 

Stavebný úrad začal dve konania. 

1) konanie podľa §88a stavebného zákona o dodatočnom povoleni stavby resp. o jej odstránenI, v ktorom 

vyzval vlastnfka stavby (obchodná spoločnosť Lavos, s.r.o.), aby v určenej lehote predložil dokladyotom, 

že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najma s ciermi 

a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak vlastník stavby požadované doklady 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246111, fax: (+421 2152920003 



nepredložl v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, 

stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

2) konanie o správnom delikte podľa § 106 ods. 1 plsm. e) stavebného zákona, podľa ktorého predmetné 

konanie napiňa skutkovú podstatu správneho deliktu, keďže ide o umiestnenie propagačného zariadenia na 

miestnej komunikácii na ulici Ventúrska, spojené 50 stavbou objektu budovy Ventúrska 16 v Bratislave, 

parcela číslo 339, bez predplsaného povolenia stavebného úradu na takéto zariadenie. Tieto skutočnosti 

správny orgán zistil na základe podnetu z verejne prlstupného miesta dňa 21.3.2013 a opakovane 

08.04.2013. Za spáchanie tohto správneho deliktu môže, prihliadajúc na jeho závažnosť a okolnosti 

prlpadu, správny orgán uložiť pokutu až do výšky 13 277,56 eur. 

S pozdravom 

Spracovala: Ing. Katarlna Rausová - oddelenie dopravy 

Overil: Ing. Vladimír Lauko - kancelária prednostu 

Kamil Homoľa 
prednosta 




