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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 20. mája 2014 boli podané 4 písomné interpelácie poslancov (č. 1 - 4) adresované 
na starostku mestskej časti. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy Č. 1 - 4). 
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Príloha č. 1 

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

h ' 

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
127417/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr.l59246281 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Bratislava 
12.06.2014 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohľadom 

nadmerného nočného hluku v prevádzke Bar - Wild Thing na Zelenej ulici. K Vašej interpelácií si Vám 
dovOľujem zasla!' nasledovné stanovisko: 

Prevádzkareň Bar - Wild Thing, adresa: Zelená 8, 811 01 Bratislava (ďalej len "prevádzkareň"), ktorú 
prevádzkuje obchodná spoločnósť Pro - Stage, s. r. o. požiadala dňa 1.10.2013 o uŕčenie osobitnej 
prevádzkovej doby prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby podľa § 3 ods. 2 Všeobecne 
závéizného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "VZN") nasledovne: 
pondelok až štvrtok 06.00 h - 04.00 h, piatok a sobota 06.00 h - 04.30 h, nedeľa 06.00 h - 22.00 h. Súčasťou 
žiadosti bol protokol o meraní č, 1_13319 zo dňa 19.09,2013, 

Správny orgán žiadosť posúdil a rozhodol, že žiadosti o osobitnú prevádzkovú dobu vyhovie, ale skráti 
požadovanú prevádzkovú dobu nasledovne: pondelok až štvrtok do 02.00 h, piatok a sobota do 04.00 h na 
skúšobnú dobu do 31.12.2013. 

Dňa 10,12.2013 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená žiados!' účastníka konania 
o určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne. Vzhľadom k tomu, že v skúšobnej dobe mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto nezaznamenala porušenie VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, správny orgán 
žiadosť posúdil a rozhodol, že žiadosti o osobitnú prevádzkovú dobu vyhovie na dobu určitú do 31.03.2014. 

Dňa, 30.01 ,2014 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená· žiadosť účastnika konania 
o určenie osobitmij prevádzkovej doby prevádzkarne. Vzhľadom k tomu, že prevádzkareň mala len jedno 
porušenie VZN zo dňa 03.01.2014 - rušenie nočného kľudu, riešené na mieste blokovou pokutou, správny 
orgán žiadosť posúdil a rozhodol, že žiadosti o osobitnú prevádzkovú dobu vyhovie a určuje osobitnú 
prevádzkovú dobu do 31.08.2014. 

Správny orgán sa určovaním osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne na dobu určitú snažl 
regulovať správanie prevádzkovateľov, no zároveň však pri tejto regulácii nespOsobovať diskrimináciu. 

Poverený zamestnanec . Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navštívil 
prevádzkovou jednotkou Bar - Wild Thing z dOvodu namietaného rušenia nočného kľudu a nariadil zástupcovi 
obchodnej spoločnosti Pro - Stage, s, r. o. vykonať okamžitú nápravu. 

V prípade, že zaznamenáme porušovanie VZN prevádzkovou jednotkou Bar - Wild Thing, bude voči 
prevádzkovateľovi začaté správne konanie, v ktorom mu mOže byť v zmysle § 28 ods. 2 písm. b) Zákona č. 
377/1990 Zb. o Bratislave v znení neskoršich predpisov uložená pokuta do výšky 6638 eur alebo 
odobratá/skrátená osobitná prevádzková doba. 

S úctou 

/- 7/ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+4212) 52920003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Príloha č. 2 

Miroslava Babčanová Mgr. 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava-Staré Mesto 

'o 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
/27412/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr.l59246281 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Bratislava 
12.06.2014 

na základe Vášho práva na podanie plsomhej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
prevádzkových, resp. otváracích hodín Bistra The Peach. 
K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vedie s prevádzkovou jednotkou Bistro The Peach, ktorú 
prevádZkuje obchodná spoldčnosť·Maczi s.r.o. (ďalej len ,;obchodná spoločnosť') tri správne konania 
podľa Všeobecne záväzného naríadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 2/2013 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "VZN"): 

1. vo veci žiadosti o osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne, 
2. vo veci porušovania všeobecnej prevádzkovej doby na základe služobných záznamov MsP, 
3. vo veci porušovania všeobecnej prevádzkovej doby na základe podnetu od občana (pokladničné 

bloky z elektronickej registračnej pokladnice) a na základe zistení Okrskovej stanice Mestskej 
polfcie Bratislava-Staré Mesto. 

Vzhľadom k tomu, že prevádzková jednotka Bistro The Peach v súčasnosti nemá osobitnú 
prevádzkovú dobu, jediný nástroj, ktorý mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže voči tejto prevádzke 
v prípade porušenia VZN uplatniť je viesť voči obchodnej spoločnosti správne konanie o uloženie pokuty za 
správny delikt vo veci porušenia VZN. . 

Vo svojej interpelácii odporúčate postúpiť problém s obchodnou spoločnosťou Maczi s.r.o. na 
finančnú správu. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informáciou o krátení dane alebo 
nevydávaní pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladnice nedisponuje. Vaše oznámenie 
považujem za podnet, ktorý bude z dôvodu vecnej príslušnosti postúpený na finančnú správu. 

Prevádzková jednotka Bistro The Peach je po 22.00 h zatvorená a nie je do nej vidieť z verejného 
priestranstva. Nazhromaždiť dôkazy, že porušuje všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto nie je jednoduché. Jedným z prípadných dôkazných prostriedkov by bolo uskutočnenie 
merania, či v prevádzkovej jednotke dochádza k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku, 
infrazvuku a vibrácií pre noc, ale sťažovateľka odmietla meranie v obytnom prostredi. 

S úctou 

(,1, 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.3 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLAl'lCA (interpelujúceho) ................................................... . 

... ~1.t!J~ .... ť..."3?q;A:-ZJ<1f ............................................................................................................ 

INTERPELOVAi'iÝ' rt:=lJEtý;e:-J1!.ST?ťR.:É: ;vlt:=CTO 
~ • •••.••.•••.••..••• n ....... ••·••·••·•••·••· 

Znenie interpelácie 
~ \11 

fZl',-D 8;.s'01'1 roz/*PA:-L Tl-131 Mo Htt- r.:5o/Vf v 
V'fl3E71U NA rOĽNS () /-/<fi ~Oj.ŕ)- CO f./7tJf?-iCŕ/LI3f5J E:-

c NIrMONTOV/r1VÁ 7Jlj3UťA ~ ,?BEY?1]ZkQ ~\4~' 
(ft1Yi {JI{tN! i VM 0H := ~ 7"1'~ '" riiH HO 7?I'N~ ~ - Pf}, !,oJ, · 
(,: V LL le ,.& -EO I ~' ;e.;/il/E: ď",/ -1:/-)/ P/rU=:-J ;#-;81 ~A
vYME:N'/L';ľL.tlT",Zŕt- V'13(š!"'mc&~) lf- A-J31 __ $/1 . 
PI=N NE ;./i,VYKO;<lA V/Uj) 01JOMI"Z1ji.(ŕKIIt; ZftMn 1/;>tW / E ... 
A- ťlZllť19i'i:NIt /<o~Of!J.:A Vťf'.f3'f H'O. 
'ft<.fLo/lr: f. L I ST'! ()f)ČIItNXY fOkOJfJ FJ 

V Bratislave, dňa .. rn.:!!: .......... . 
}.oJlf 

podpis 



Dobrý deú, páni poslanci a poslankyne 

jedná sa o psie cvičisko na Poľnej. Podľa múa je to veľmi nedomyslené. Všetko, čo sa okolo 
toho dialo v prospech nás, sme iniciovali my, obyvatelia Poľnej ulice. Boli nám sľúbené 
návštevné hodiny, ktoré však nakoniec nikto neurobil. Aj ja chápem, že pre psíkov je to 
úžasná vec, no keď sem príde pani s tromi psami a všetky po sebe štekajú, verte mi, je to 
hrozné:'alebo dievčina s dvomi psíkmi, jedného priviaže a druhého cvičí, iste viete, čo robí 
priviazaný psík. Väčšina ľudí, čo sem chodia, si ani nevšimnú, že hl niekto aj býva. Včera 
som ich bola 021 :30 poprosiť, aby si psíkov utíšili, že je pol desiatej a spia tu aj malé deti. Je 
to veľmi nešťastný výber lokality. Viete to sami, nie psi, ale ľudia robia problémy. 
Podľa nášho názoru je absolútna nehoráznosť takéto niečo dať ľuďom pod okná. Nič nerieši 
ani uzamykanie Mestskou políciou, pretože na to kašlú, obťažuje ich to. Podstatná vec je, že 
cvičisko nemá žiadne pravidlá. Všade na svete nájdete pravidlá pre používanie takéhoto 
priestoru napr. vek osoby, počet psov, s koľkými môže prísť jedna osoba, návštevné hodiny, 
určite nie do 22:00 a nie od 6:00. Návštevné hodiny by mali byť od 8:00 ma;,imálne do 21:00. 
Mne sa naozaj nechce vstávať v sobotu, či nedeľu o 6:30. Problém je, že je takáto plocha v 
Bratislave iba jedna. 
Keby ste tu bývali, vedeli by ste o čom hovorím. Je smutné, že si nikto nedal ani tú prácu aby 
zistil ako máme otočené izby apod ktoré okná to dávajú. My všetci máme okná spální a 
obývačiek do ulice, takže sa nemáme kam "ukryt'" . 
Ako som už písala v predchádzajúcom emaili, lavičku mám pod spálňovým oknom. Večer o 
22: 10 si sem prišli sadnúť dve slečny so psíkmi, samozrejme, že pri hre psi štekajú, opýtala 
som sa ich, kde nechali zdravý rozum. 
Plot je veľmi nízky a lavičky rovno pri plote sú len na rýchly preskok psa. Loptičky, lietajúce 
taniere a pod. nám lietajú na vozidlá. Chodia sem ľudia so psíkmi bez vodítka. Na otázku, 
prečo nemáte psa na vodítku som dostala odpoveď "čo Vás j e do toho". A chodia sem so 
psami z celej Bratislavy, veľa z druhého obvodu z tzv. 500 bytov. 
Mám celkom rozsiahlu korešpondenciu so starostkou, od 5.11.2013, ktorá však už na naše 
sťažnosti alebo maily ani neodpovie. 

Veľmi pekne ďakujeme za vašu pomoc 
Prajem pekný deú 
Silvia Pokojná a obyvatelia Poľnej ulice 
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Príloha č. 3 

Kamil Procházka 
Majakovského 13 
811 04 Bratislava 1 

" 

Váš list čísla/zo dňa 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Naše číslo Vybavuje/linka 
/28233/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr.l59246281 

Vážený pán poslanec, 

Bratislava 
18.06.2014 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu ohľadom cvičiska na 
Poľnej ulici. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Záujem občanov z Poľnej ulice a okolia, ktorí využili petičné právo a obrátili sa so žiadosťou 
o zriadenie výbehu pre psov na tunajšl úrad sa stretol s pochopením. V záujme efektívnosti využívania 
priestoru, ktoré mäStaré Mesto k dispozícii sa zrenovoval už existujúci psí výbeh na Poľnej ulici. . 
Pomoc pri zriaďovani psieho parku ponúkla aukčná spoločnosť SOGA, ktorá dodala štandardné oplotenie 
areálu; hracie prvky ako aj ich osadenie zas hradil partner projektu - spoločnosť Royal Canin. 

Zriadením psieho parku na Poľnej ulici tak Staré Mesto za minimálnej finančnej účasti naplnilo potreby 
časti jeho obyvateľova s oploteným výbehom a osadenými košmi napomáha aj pri udržiavani čistoty. 

Tabuľa s otváraclmi hodinami bola odcudzená. Nová tabuľa s inštrukciami ohľadom užívania výbehu 
spolu s uvedením otváracích hodín, ktorých úprava je v súčasnosti predmetom diskusie, bude umiestnená 
v dohľadnej dobe. 

Odomkýnanie/zamkýnanie psieho parku zabezpečujú príslušníci Mestskej polície, ktorý boli požiadaní 
o dôsledné plnenie tejto ich pOVinnosti. 

S úctou 

/ 

-/ // 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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20.5.2014 SZU :: Cvičisro pre psov 

Predmet Cvičisko pre psov 

Odosielatel' Silvia Pokojna <silviapokojna@gmail.com> 
Adresát hlezovicova@milosrdni.sk <hlezovicova@milosrdni.sk>, 

ma rio .Iezovic@szu.sk <ma rio .Iezovic@szu.sk>, 
un ique .ba@gmail.com <unique .ba@gmail.com>, 
baxa .pavol@gmail.com <baxa .pavol@gmail.com>, 
martin@borgula.sk <martin@borgula.sk>, 
sbucko@stonline.sk <s bucko@stonline.sk>, 
cambalma@gmail.com <camba Ima@gmail.com>, 
tomas.cerny@siemens.com 

" <tomas.cerny@siemens.com>, 
slavomir.freso@gmail.com 
<s lavo mir.freso@gmaH.com>, haverlik@fmph.uniba.sk 
<haverlik@fmph.uniba.sk>, gsho Icik@mail.t-com.sk 
<gsholcik@mail.t-com.sk>, ja n .krta@staremesto .s k 
<jan.krta@staremesto .sk>, 
ba rbora .ora cova@gmail.com 
<ba rbora .ora cova@gmail.com>, 
peter.os usky@staremesto .sk 
<peter.osusky@staremesto .sk>, 
sona .parnicka@gmail.com 
<sona .parnicka@gmail.com>, horaren@zutom.sk 
<ho ra ren@zutom.sk> 

Dátum 19.05.201417:24 

Dobrý deň, páni poslanci a poslankyne 

jedná sa o psie cvičisko na parnej. Podl'a mňa je to veľmi nedomyslené. Všetko, čo sa okolo toho dialo v 
prospech nás, sme iniciovali my, obyvatelia Pornej ulice. Boli nám sl'úbené návštevné hodiny, ktoré však 
nakoniec nikto neurobil. Aj ja Chápem, že pre psíkov je to úžasná vec, no keď sem príde pani s tromi 
psami a všetky po sebe štekajú, verte mi, je to hrozné, alebo dievčina s dvomi psíkmi, jedného priviaže 
a druhého cvičí, iste viete, čo robí priviazaný psík. Väčšina rudí, čo sem chodia, si ani nevšimnú, že tu 
niekto aj býva. Včera som ich bola o 21 :30 poprosil', aby si psíkov utíšili, že je pol desiatej a spia tu aj 
malé deti. Je to vel'mi nešťastný výber lokality. Viete to sami, nie psi, ale I'udia robia problémy. 
Podl'a nášho názoru je absolútna nehoráznosť takéto niečo dať I'uďom pod okná. Nič nerieši ani 
uzamykanie Mestskou políCiou, pretože na to kašlú, obťaŽUje ich to. Podstatná vec je, Že cvičisko nemá 
žiadne pravidlá. Všade na svete nájdete pravidlá pre používanie takéhoto priestoru napr. vek osoby, 
počet psov, s kol'kými môže prísť jedna osoba, návštevné hodiny, určite nie do 22:00 a nie od 6:00. 
Návštevné hodiny by ma li byť od 8 :00 maximá lne do 21 :00. Mne sa naozaj nechce vstávať v sobotu, či 
nedel'u o 6:30. Problém je, že je takáto plocha v Bratislave iba jedna. 
Keby ste tu bývali, vedeli by ste o čom hovorím. Je smutné, že si nikto nedal ani tú prácu aby zistil ako 
máme otočené izby a pod ktoré okná to dávajú. My všetci máme okná spální a obývačiek do ulice, takže 
sa nemáme kam "ukryť". 
Ako som už písala v predchádzajúcom emaili, lavičku mám pod spálňovým oknom. Večer o 22 :10 si sem 
prišli sadnúť dve slečny so psíkmi, samozrejme, že pri hre psi štekajú, opýtala som sa ich, kde nechali 
zdravý rozum. 
Plot je vel'mi nízky a lavičky rovno pri plote sú len na rýchly preskok psa. Loptičky, lietajúce taniere a 
pod .. -nám.lietajú .. na .voz~dlá.-Chod ia ·seml'ud ia so psíkmi.bez .. vod ítka·, Na .. o tázku·,p r.,Go·nsmáte·psa.na 
vodítku som dostala odpoveď "čo Vás je do toho". A chodia sem so psami z celej Bratislavy, vel'a z 
druhého obvodu z tzv. 500 bytov. 
Mám celkom rozsiahlu korešpondenciu so starostkou, od 5.11.2013, ktorá však už na naše sťažnosti 
alebo maily ani neodpovie. 

Vel'mi pekne ďakujeme za vašu pomoc 
Prajem pekný deň 
Silvia Pokojná a obyvatelia Pol'nej ulice 
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RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH 
Zelená 1 
811 01 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavujellinka 
/28217/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr.l59246281 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Bratislava 
18.06.2014 

. na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu ohľadom cvičiska na 
Pol'nej ulici. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslat' nasledovné stanovisko: 

Záujem občanov z Poľnej ulice a okolia, ktorl využili petičné právo a obrátili sa so žiadost'ou 
o zriadenie výbehu pre psov na tunajší úrad sa stretol s pochopením. V záujme efektívnosti využívania 
priestoru, ktoré má Staré Mesto k dispozícii sa zrenovoval už existujúci psi výbeh na Pol'nej ulici. 
Pomoc pri zriaďovaní psieho parku ponúkla aukčná spoločnost' SOGA, ktorá dodala štandardné oplotenie 
areálu; hracie prvky ako aj ich osadenie zas hradil partner projektu - spoločnost' Royal Canin. 

Zriadením psie ho parku na Poľnej ulici tak Staré Mesto za minimálnej finančnej účasti naplnilo potreby 
časti jeho obyvateľova s oploteným výbehom a osadenými košmi napomáha aj pri udržiavani čistoty. 

Tabul'a s otváracimi hodinami bola odcudzená. Nová tabuľa s inštrukciami ohl'adom užívania výbehu 
spolu s uvedením otváracích hodín, ktorých úprava je v súčasnosti predmetom diskusie, bude umiestnená 
v dohľadnej dobe. 

Odomkýnanie/zamkýnanie psieho parku zabezpečujú príslušn lei Mestskej polície, ktorý boli požiadani 
o dOsledné plnenie tejto ich povinnosti. 

S úctou 

/2 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
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