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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 15. apríla 2014 bola podaná l písomná interpelácia adresovaná na starostku 
mestskej časti. 

Na interpeláciu bolo v lehote odpovedané a odpoveď na ňu je doložená v materiáli. 
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Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto 
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~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená l 
811 O l Bratislava 

Váš list číslo/zo dň. 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo VybavujeJlinka Bratislava 
14.5.2014 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohľadom 
sťažností na hluk a nedodržiavanie záverečných hodín v Espresse Vanessa na Nedbalovej ulici. K 
Vašej interpelácii si Vám dovoľl~em zaslať nasledovné stanovisko: 

Mestská polícia eviduje sťažnosti na túto prevádzku, na ktoré reaguje výjazdmi. Za roky 2013 
a 2014 eviduje mestská časť Bratislava-Staré Mesto jeden oprávnený výjazd do prevádzkovej 
jednotke BISTRO VANESA z dôvodu porušenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 
2/2013 o pravidlách predajného času v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Tento výjazd bol uskutočnený dňa 26.4.2014 a bol riešený blokovov 
pokutov. 

Dňa 14.06.2013 bolo v obytnom priestore sťažovateľa vykonané meranie hladiny 
akustického tlaku hluku produkovaného prevádzkou Bistro Vanesa, Klobučnícka 4, Bratislava. 

Hladina akustického tlaku hluku produkovaného prevádzkou Bistro Vanesa, Klobučnícka 4, 
Bratislava prekračovala dňa 14.06.2013 v čase merania od 22,48 h do 23,05 h najvyššie prípustné 
hodnoty hladín hluku vo vonkajšom chránenom prostredí pre nočnú dobu. Merania preukázali, že 
hluk sa nešíri z prevádzkovej jeclnotky, ale z priľahlej ulice komunikáciou ľudí. Mestská časť nemá 
právomoc zakázať a pokutovať ľudí za komunikáciu vo večerných hodinách, pokiaľ nejde 
o výtržnictvo spôsobené nadmerným hlukom. 
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