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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

ber jen a ved o m i c' 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 25. júna 2013 bolo podaných 7 písomných interpelácií poslancov (č. 1 - 7), 
z ktorých 5 bolo adresovaných na starostku mestskej časti a 2 na prednostu miestneho úradu. 

Jedna interpelácia (č. 8), adresovaná na prednostu miestneho úradu, bola doručená 
4.6.2013 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Na všetky interpelácie bolo odpovedané a odpovede na nich sú doložené v materiáli 
(Prílohy č. 1 - 8). 



č. 1 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfT;il 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 
25.06.2013 

Vec: odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
6022/33422/20 13/KST /Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Príloha č. 1 

Bratislava 
24.07.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, cit: "Dozvedel som sa, že 
v Seniorcentre sa začala dovážať strava od súkromn/ka, av!;ak miestnemu zastupite/'stvu nebola predložená 
na schválenie takáto zmluva, ktorá pod/'a mojich informácií mala byť predložená,miestnemu zastupiteľstvu, 
prečo tak neb% urobené? Môže riaditeľka takýto typ zmluvy uzatvoriť aj bez súhlasu MZ BA-SM?". 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Seniorcentrum Staré Mesto má právnu subjektivitu a v jeho mene koná a za jeho činnosť zodpovedá 
štatutárny orgán, ktorým je riaditel'ka Mgr. Viera Jašková. Vzhl'adom na uvedenú skutočnosť riaditeľ, ako 
štatutárny orgán, uzatvára zmluvy s tretími osobami bez predchádzajúceho súhlasu mestskej časti, resp. 
Miestneho zastupitel'stva. Riaditel'ka Seniorcentra Staré Mesto podl'a mojich informácií konala v súlade 
s právnymi normami. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.2 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~iTI~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

PeadDr. Barbora Oráčová PhD. 
Wilsonova 2 
811 04 Bratislava 

Váš list čísla/zo dňa 
25.06.2013 

Vec: odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
6022!33407!2013/KST!Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav! 

Príloha č. 2 

Bratislava 
23.07.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate informácie, 
cit: ,,1.) Kolka priestupkov. prlp. trestných činou bolo odhalených v roku 2012 a v 1. polroku 2013 pomocou 
kamerového systému a 2) v ktorých z týchto priestupkov, prfp. trestných činov bol pomocou kamerového 
systému 'identifikovaný páchateľ a 3.) koľko z týchto identifikovaných páchateľov bolo zadržaných a ako boli 
riešenI. ." 

Nakol'ko mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je prevádzkovatel'om kamerového systému a uvedené 
informácie mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá k dispozícii, postúpili sme Vašu požiadavku podl'a 
ust. § 15 zákona Č. 211!2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení Mestskej polícii hl. mesta SR Bratislavy. 

Pre Vašu informáciu si Vás dovol'ujem ďalej informovať, že záznam z kamerového systému sa nedal použiť 
pri krádeži kilometrovníka, poškodení sochy Napoleónskeho vojaka na Hlavnom námestí, ani sochy Čumila. 

S úctou 

11/t:Z 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 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-Staré Mesto 

17ľľ:f17ľ 
~ 

Príloha č. 3 

PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 
25.06.2013 

Vec: odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo Vybavujeflinka 
6022/33367/2013/KST/Mra Mráz Branislav/ 

Bratislava 
23.07.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ktorou by ste sa chceli 
informovať, kedy sa začne robiť poriadok s prevádzkami, ktoré porušujú VZN a navrhujete nové opatrenia, 
a zvýšenie pokút formou zmeny VZN. 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rieši všetky podnety týkajúce sa porušovania VZN mestskej časti 
prevádzkam i, vykonáva kontroly v teréne na podnety meria hodnoty hluku, a ak nebol priestupok vyriešený 
v blokovom konaní príslušníkmi Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy, mestská časť rieši priestupky 
v správnom konaní. 

Súčasná zákonná úprava nedáva mestskej časti možnosť zavrieť prevádzku ani upraviť takúto možnosť 
formou všeobecne záväzného nariadenia. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto využíva všetky dostupné 
prostriedky na väčšiu vymožitel'nosť práva a dodržiavanie VZN. Okrem štandardných správnych konaní proti 
prevádzkam, ktoré porušujú naše VZN, využívame aj doteraz nevyužívané vydávanie rozhodnutí podl'a 
§ 5 Občianskeho zákona na návrh niektorého z obyvatel'ov, ktorého prevádzka ruší. Taktiež sme pristúpili 
aj ku kroku, že prevádzka, ktorá sústavne porušuje VZN mestskej časti, nedostane na budúci rok povolenie 
na zabratie verejného priestranstva za účelom zriadenia terasy. 

Mestská časť sa taktiež aktívne zapája do medzirezortného pripomienkového konania a pripomienkuje návrhy 
zákonov, naposledy napríklad zák. Č. 372/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a presadzuje zmeny v prospech obyvatel'ov Starého Mesta. 

S úctou 

w;{::;Z 
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-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA - STARÉ MESTO 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~ITi~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 
25.06.2013 

Vec: odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
6022/33401/2013/KST/Mra 

Vybavuje/lin ka 
Mráz Branislav/ 

Príloha č. 4 

Bratislava 
24.07.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, cit: "Chcela som sa 
informovať. čí existuje komunikácia na úrade o stave ciest, resp. o tom, že sa prechod pre chodcov na 
odbočke Spitálska - Kolárska nanovo premaľoval, ale výtlk sa predtým neopravil. Nie sú to náhodou 
vyhodené peniaze?". 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Vodorovné dopravné značenie na priechode pre chodcov na križovatke Špitálska - Kolárska obnovil Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy ako správca komunikácie. Pravdepodobne nekoordinácia medzi pracovníkmi 
zodpovednými za výtlky a dopravné značenie na Magistráte hl. SR Bratislavy spôsobila, že obnovenie 
vodorovného dopravného značenia predchádzalo oprave výtlku. Písomná komunikácia neexistuje. Správcu 
komunikácie mestská časť (odd. dopravy) o tomto probléme informovala ústne pri osobnom stretnutí a navyše 
bol aj medializovaný. 

S úctou 

ľl/;:Z 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2)52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

T;ľ1TI1Q 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

PhDr. Štefan Holčik 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše čislo 
6022133541/20 13/KST IMra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislavl 

Príloha Č. 5 

Bratislava 
30.07.2013 

'na' zaklade Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohl'adom kontajnera 
umiestneného v pešej zóne neďal'eko Zichyho paláca. 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Predmetný kontajner je súčasťou projektu občianskeho združenia Urban KONTAKT, ktorého ciel'om služba 
verejnosti vo forme krytého objektu, ktorého súčasťou je detské ihrisko, a ktoré Je v prípade potreby použitel'né 
na rôzne aktivity, napríklad divadlo, detské dielne, čítačky, stretnutia, atď. 

Staromestské ihrisko KONTAKT bolo na Ventúrsku ulicu umiestnené na začiatku detského festivalu Kde bolo, 
tam bolo, ktorého partnerom bolo aj Staré Mesto a nebolo a nie je reklamným zariadením. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorila dňa 02.05.2013 s uvedeným občianskym združením Zmluvu 
o spolupráci č . . 173/2013 podl'a § 51 Občianskeho zákonníka ktorej predmetom bola vzájomná spolupráca 
mestskej časti a partnera pri uskutočnení projektu Staromestské ihrisko KONT AKT a podujatí organizovaných 
v priestoroch Staromestského ihriska KONTAKT, umiestneného na Ventúrskej ulici v Bratislave pred domom 
Ventúrska 12, za podmienok dohodnutých touto zmluvou. Jedným z podmienok bolo, cit.: 

" 5. Partner sa ďalej zaväzuje: 

a) svojou činnosťou nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastnikov cestnej premávky a je povinný dodržať 
stanovené podmienky podla zákona NR SR é. 812009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov, 

b) nesmie komunikáciu poškodiť alebo zničiť, po ukončeni užívania ju musí uviesť na vlastné náklady 
do pôvodného stavu, 

c) počas celej doby trvania užívania v ce/om rozsahu prfstupnom verejnosti preberá zodpovednosť a 
povinnosti správcu miestnej komunikácie v zmysle § 3d ods 3, § 9 ods. 1,2,3,5,6,7 a § 9a ods. 1,2,3,4 
cestného zákona (zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti na miestnych komunikáciách, zodpovednosť 
za škodu a jej náhradu), 

d) uvol'niť uvedený priestor vo výnimočných prípadoch z naliehavých dôvodov spojených s ochranou zdravia, 
verejného poriadku a majetku podla pokynov polície alebo mestskej časti. 

6. Partner je povinný dodržať povinnosti usporiadatel'a podla § 5 zák. Č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach, dodržať oznamovaciu povinnosť podra zák. č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon v znení neskorších 

Vajanského nábrežie 3, B14 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



· . 
predpisov) o kolelítívnej správe práv, pri hlasitosli produkcie dodržať prípustné hodnoty a normy podta 
vyhlášky MZ SR č.54912007 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
mfrazvuku a Vibrácii a o požiadavl(ách na objektIVizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v Životnom prostredi, 
v zneni neskorších predpisov, ustanovenia zák. Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, § 12 vyhl. MV SR 
Č. 12112002 z.z. o požiarnej prevencíi v znení neskorších predpisov." 

Podľa ust. § 2 ods. 2 písm. r) zák. Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení je cit.: "prekážkou cestnej premávky všetko, čo m6že ohroziť alebo obmedziť jazdu 
vozidiel a pohyb chodcov,". 

Nakol'ko umiestnenie Staromestského ihriska Kontakt mohlo obmedzovať jazdu vozidiel, mestská časť 
o uvedenom probléme informovala občianske združenie Urban KONTAKT, ktoré zabezpečilo jeho 
premiestnenie na stranu ulice oproti Zichyho palácu, čím sa možnému obmedzeniu jazdy vozidiel a pohybu 
chodcov zamedzilo. 

Staré Mesto vzhľadom na rôzne kladné ale aj rozporuplné reakcie, sa dohodlo na ukončení spolupráce pri 
uvedenom projekte Staromestského íhriska KONTAKT a jeho premiestnenie na iné vhodnejšie miesto. 

Pre Vašu informáciu si Vás taktiež dovoľujem informovať, že torzo nôh z Ventúrskej ulice boli po tlaku Starého 
Mesta majitel'om odstránené. 

S úctou 

(-lIa 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 
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PhDr. Stefan Holčlk 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
431/33095/2013/KPR/Lau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Príloha č. 6 

Bratislava 
22.07.2013 

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

Bratislava-Staré Mesto dňa 25.6.2013, ktorá sa týkala prípadu pána Nemčeka umiestneného v zariadení 

Seniorcentrum Staré Mesto na Podjavorinskej ulici, uvádzam stanovisko, ktoré som si vyžiadal k Vami 

zmieňovanému prlpadu z oddelenia sociálnych veci: 

Havarijný stav obývanej miestnosti zapríčinil pán Nemček. Po spôsobení havárie miestnosť uzamkol 

a odišiel mimo Seniorcentra Staré Mesto. Voda z ulomenej vodovodnej batérie zaplavila miestnosť a 

vytekala až na ulicu. 

Obývaná miestnosť bola hygienikom vyhodnotená ako nepoužiteľná pre účely bývania klientov už 

v novembri 2012. 

Po záverečnej správe hygienikom, štatutárny zástupca navrhol celkovú rekonštrukciu miestnosti 

v novembri 2012. Bolo treba pána Nemčeka dočasne umiestniť do zariadenia, čo odmietol a v procese 

vyjednávania s ním o tejto záležitosti bol k riaditeľke Seniorcentra, jej zástupkyni, ošetrujúcemu lekárovi 

a aj opatrovateľom agreslvny. Obviňoval ich bez dôvodu a odmietal situáciu riešiť a prispôsobiť sa. 

Po havárii, boli všetci zúčastnení nútení haváriu odstrániť. Na proces riešenia havarijného stavu je 

zákonný postup, ktorý je pre štatutárneho zástupcu závazný a bol dodržaný.výsledkom bola zrenovovaná 

miestnosť, s elektrickou polohovateľnou posteľou a novým nábytkom. 

Pán Nemček bol s celým procesom vopred oboznámený a na obdobie rekonštrukcie bol ubytovaný 

v ZOS na Maróthyho, ktoré spadá do kompetencie štatutárneho zástupcu. V zariadeni mal k dispozícii izbu, 

ktorú dosiaľ obývali traja seniori a boli v nej spokojní. On ju obýval sám s výhradami, ktorými sa zaoberáme 

doteraz. 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Po dokončení rekonštrukcie miestnosti na Podjavorinskej 6, sa personál Seniorcentra SM -

riaditeľka, manažérka ZOS Maróthyho 4 a ošetrujúci lekár snažili pána Nemčeka presunúť spať do novo 

zrekonštruovanej miestnosti, čo pán Nemček odmietol. Znova sa proces jeho agresívneho a arogantného 

správania voči personálu zopakoval s odôvodnením, že priestor nie je podľa jeho predstáv. Mimo súhlasu 

štatutárneho zástupcu si dal v zariadení zaviesť internet. Napriek tomu, že porušil interné predpisy 

Seniorcentra, žiadal preplatenie poplatku za čas, v ktorom nemohol užívať internet. 

Seniorcentrum Staré Mesto ponúka a zabezpečuje sociálne služby 372 klientom. Všetci sú veľmi 

spokojní s materiálnou starostlivosťou a aj ľudským prístupom. Pri zabezpečení starostlivosti o uvádzaný 

počet seniorov s veľmi ťažkými fyzickými a psychickými diagnózami, okrem ľudského prístupu musí byť 

zabezpečený aj režim a disciplína. V prípade, že toto nefunguje, ohrozeni môžu byť všetci klienti. 

Na záver si dovoľujem uviesť skutočnosť, že pán Nemček vzhl'adom na svoj vek ako aj zdravotné 

postihnutie nesp!ňa kritéria pre umiestnenie v našom zariadeni. Problematickou je aj finančná disciplína 

pána Nemčeka, jeho podlžnosť voči Seniorcentru Staré Mesto za neuhradené služby k 30.6.2013 

predstavuje sumu 1680 EUR. 

S pozdravom 

Spracovala: Mgr. Viera Jašková 
Overil: IngVladimír Lauko 

Kamil Homoľa 

prednosta 
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PhDr, Štefan Holčlk 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslolzo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
431/33082/2013/KPR/Lau Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Príloha č. 7 

Bratislava 
22,07.2013 

v súvislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dňa 25.6.2013, ktorá sa týkala vyschnutých konárov a stromov, ktoré sa nachádzajú 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v niektorých prípadoch by mohli ohroziť štátny, obecný 
alebo súkromný majetok, uvádzam stanovisko, ktoré som si vyžiadal k Vami zmieňovaným problémovým 
lokalitám (Rudnayovo námestie, parčlk medzi Avionom a Metropolom ) z oddelenia životného 
prostredia, verejného poriadku a čistoty: 

Na Rudnayovom námestí pri pomníku Antona Bernoláka sa nachádza chránený strom Fraxinus 
excelsior. Na orez a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, 
čo je v tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja. Oddelenie životného prostredia, 
verejného poriadku a čistoty má záujem ošetriť tento chránený strom a preto bude žiadať Obvodný úrad 
životného prostredia v sídle kraja o súhlas s orezom. 

Orez jednotlivých konárov ihličnatých drevín Taxus baccata nachádzajúcich sa na Rudnayovom 
námestf pri bustách Donneraa Liszta bol uskutočnený Bratislavským okrášľovacím spolkom v rámci ich 
súkromnej akcie "Jamé okrášľovanie mesta" v máji 2013, Orez týchto drevln bol vopred od konzultovaný 
s našim oddelen1m. 

Parčlk medzi Avionom a Metropolom je v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a v súčasnosti je vyhlásený za chránený areál so zvýšeným stupňom ochrany. 

Zvýšené nároky na údržbu zelene a poriadku v rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a obmedzené finančné prostriedky si vyžadujú nové systémové riešenie, pre ktoré sa vytvára priestor 
ukončením zmluvnej spolupráce so spoločnosťou Vepos v marci 2014. 

S pozdravom 

Spracovala: Mgr. Lenka Hollá 
Overil: Ing, Vladimír Lauko 

Kamil Homoľa 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: (+421 2) 52920003 
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poslanec Miestneho zastupiteľstva 

Miestny úrad 

Bratislava Staré Mesto 

do rúk prednostu Kamila Hamaru 

Vajanského nábr. 3 

Bratislava 

Vec: interpelácia 

Vážený pán prednosta, 

MlIUITNY ÚRAD 
/lll1I."IIKIII eASTI 

. l.AVA. STAR! MESTO 

~~O O 4 -os- 2013 
~ISLO 
SPISU: 
VYBAVUJE: 

Dostala sa mi do rúk kópia listu občianky - konkrétne predsedníčky ZO Slovenského zväzu 

záhradkárov-Červený kríž, p. Mgr. Michaličovej . List ma pobúril. Kópiu tohto listu 

prikladám k interpelácii. Z jeho obsahu vyplýva naprosto neakceptovatel'né konanie 

niektorých úradníkov nášho miestneho úradu vo vzťahu k verejnosti. 

Aj z vlastnej skúsenosti, spravidla pri telefonovaní na úrad počujem v slúchadle ako prvé 

slovo· namiesto predstavenia úradu a úradníka· slovo lIprosím", a nič viac. Nepochybujem 

o tom, že je Vám jasné, že efektívna komunikácia má svoje pravidlá. A svoje pravidlá 

komunikácie má aj každá solídna firma a I'udská slušnosť. Skôr upozorňujem na nedostatky, 

ktoré naša organizácia má. 

V tejto súvislosti sa Vás pýtam, aké pravidlá vosobnom, telefonickom, elektronickom, resp. 

listovom styku pre úradníkov nášho MÚ pri komunikácii s občanmi platia, a ako je 

zabezpečené, aby si tieto pravidlá úradníci osvojili a dodržiavali· a to aj novo zamestnaní -

a ako je zabezpečené, aby sa prípadný prešl'ap v tomto smere nezopakoval? 

2.'1. V. 2J)/J 

č. 8 



Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto 

Rok 2012 bol vyhlásený za Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Potešili 
sme sa tej téme a skonštatovali sme, že je vlastne doslova o nás, dôchodcoch-aktívnych 
záhradkároch. Zmysluplnou činnosťou starneme aktívne, zlepšujeme tým životné prostredie a na 
ZŠ Mudroňova, kde sa pravidelne stretávame, aj so žiakmi aktívne spolupracujeme. 

A tak sme skonštatovali, že by sme sa mohli potešiť pozornosti MÚ Starého Mesta. V 
žiadosti z konca marca 2012 sme prosili o zaplatenie autobusu na výstavu do rakúskeho Tullnu. 
Kým sme ju podali, stretla som sa s pani starostkou, porozprávala som jej o nás a dokonca z jej 
strany padlo slovo "zmysluplné". Po podaní žiadosti nám bolo prisľúbené, že nás budete 
telefonicky informovať. Nestalo sa tak dlhú dobu, tak som začala telefonovať ja. Niekol'kokrát, vždy 
s jedinou odpoveďou, že naša žiadosť nebola ešte Piejednaná, Z vášho úrad!.! som nedostala iedinv 
telefonát o tom, že sa nám nevyhovuje z nedostatku financií, čo úplne chápem. Čakala som len tú 
elementárnu slušnosť· ozvať sa a ukončiť naše čakanie. Samozrejme, že sme návštevu výstavy 
uskutočnili a ako vždy (nie organizáciou) sme si ju sami zaplatili, ale horkosť na váš úrad za vaše 
správanie ostala. 

Ako sme neskôr zistili, tento zážitok s vašim úradom nebol náhodný. Keď ste 25. apríla t.r. 
organizovali návštevu Olomouca, znova som sa ozvala, či by sa nemohli zúčastniť aj naši členovia. 
Volala som neskoro, bolo úplne obsadené. Poprosila som vašu pracovníčku, aby si prečítala našu 
žiadosť o úhradu autobusu do Tullnu spred roka (čo vlastne platí naďalej) a nenašli by sa pre nás 
financie na autobus do Olomouca. Nechala som telefonický kontakt s prísrubom, že od vás 
dostanerrl telefonicky st~no'J:sko. Opäť ani iedin\! telefonát. 

Samozrejme chápem, že peniaze na autobus nie sú, ale na jeden jediný telefonát by sa 
snáď našli, aby sme my, obyvatelia, mali pocit, že ste tam pre nás aj bez kamery a fotoaparátov. 

Po týchto skúsenostiach si osobne myslím, že spomínanú žiadosť nikto kompetentný, ale 
ani z nekompetentných ani raz neprečítal. 

Tiež by ma zaujímalo, či vaše pekné výlety pre dôchodcov nie sú stále pre tie isté mená, 
ktoré vedia, ako rýchlo sa do zoznamu dostať a či neskôr zorientovaný má tiež nejakú šancu. 
Všímate si to aspoň trocha? 

Tentoraz by som sa potešila vášmu písomnému stanovisku. 
S pozdravom 

13.5.2013 

Mgr. Helena Michaličová 
811 02 Bratislava, Svetlá 1 
Tel.: 3980-2541 
Presedníčka ZO Slovenského 
Zväzu záhradkárov - Červený kríž 

.' 



I 
I 

'.. 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~1TI'Ql 
~ 

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

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo 
25663/2013 zo 4.6.2013 431/30475/2013/KPRlLau 

Vec: 
Odpoveď - Interpelácia 

Vážený pán poslanec, 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, 
Ing/59246311 

Príloha č. 8 

Bratislava 
03.07.2013 

vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa 4. júna 2013 Vám oznamujem, že Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nemá prijaté žiadne špecifické pravidlá v osobnom, 
telefonickom resp. elektronickom styku vo vzťahu úradník-občan. Komunikácia vo 
vzťahu úradník-občan v listovej forme (prichádzajúca a odchádzajúca pošta) sa riadi 
internými právnymi predpismi (registratúrny plán a registratúrny poriadok). Zamestnanci 
miestneho úradu sa v minulosti zúčastnili v rámci projektov "Moderný úrad a Ľudia pre 
moderný úrad" couchingov a kurzov, ktoré boli zamerané aj na osobnú, telefonickú 
a elektronickú komunikáciu vo vzťahu úradník-občan a taktiež sa priebežne zúčastňujú aj 
na kurzoch efektívnej komunikácie (projekt Mystery elient, ktorý stále beží). 

Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 7. júna 2013 sa uskutočnilo osobné 
stretnutie s predsedníčkou Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, na 
ktorom bola oboznámená s možnosťami získania dotácie na činnosť ich zväzu. Tiež im 
budú pravidelne zasielané pozvánky na podujatia organizované mestskou časťou. 

S úctou 

Kam Homoľa 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk. WWW.starF>m .... tn ,," 




