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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 24. júna 2014 bola podaná 1 písomná interpelácia poslanca (č. 1) adresovaná na 
prednostu miestneho úradu. 

Rovnako na prednostu miestneho úradu bola adresovaná aj interpelácia (č. 2) doručená 
elektronicky 25.6.2014. 

Na obidve interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy č. 1, 2). 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~1TIr.r 
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Vážený pán 
PhDr. Štefan Holčik 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavujeflinka 
5939/33545/2014/KPR/Lau Lauko Vladimír, Ing/59246311 

Príloha č. 1 

Bratislava 
24.07.2014 

v súvislosti s Vašou interpeláciou vznesenou na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 24.06.2014, týkajúcej sa terasy (exteriérového sedenia) 
kaviarne .La bocca cupcakes" na Klariskej ulici, Vám zasielam nasledovné stanovisko, ktoré poskytlo 
oddelenie dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Exteriérové sedenie La bocca cupcakes na Klariskej ulici povol'oval Magistrát hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy z toho dôvodu, že Je umiestnené na streche nadchodu, ktorý spravuje 
hlavné mesto. Správny poplatok aj daň vyrubovalo hlavné mesto SR Bratislava. 

S pozdravom 

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

.. 



From: Miroslava Babčanová [mailto:unique.ba@gmail.com] 
Sent: Wednesday, June 25, 201410:15 AM 
To: Prednosta 
Cc: MichaI.Skunda@bosch.com 
Subject: Fwd: prosím o info 

Dobrý deň, Pán prednosta. 

Môžem Vás požiadať o zaevidovanie tejto stažnosti obyvateľa ako moju interpeláciu a poprosím 
o odpoveď? 

Babčanová 

---------- Správa poslaná ďalej ---------
Od: Michal <michalskundaúi)gmail.com> 
Dátum: 24. júna 20149:42 
Predmet: Fwd: prosím o info 
Komu: "starostkaúi)staremesto.sk" <starostkar@,staremesto.sk>, "martinľcv,borgula.skfl 

<martiniCVborgula.sk>, "horaren@zutom.sk.com" <horarenlaJ.zutom.sk.com>, 
"tomas.cernyúi)siemens .com" <tomas .cernv0lsiemens ,com>, "cambalmaľClJ,gmaiL com fi 
<cambalmar@,gmail.com>, flsbuckoľcv,stonline.sk fl <sbuckoľcv,stonline .sk>, 
"baxa.pavol@lZmail.com" <baxa.pavollaJ.lZmail.com>, "unique. baľClJ,gmaiLcom fi 
<unique,balaJ.waiLcom>, "jan.krtalaJ.staremesto.sk" <jan.krta@staremesto.sk>, 
"slavomir.fresolaJ.gmail.com" <slavomir.fresor@,gmail.com>, "primatorlaJ.bratislava.sk" 
<primatorlaJ.bratislava.sk> 

Dobry deň, 

Som obyvateľ Palarikovej ulice v Starom meste v Bratislave. Uz niekolko mesiacov sa snazim 
aby sa nieco udialo s hanbou mesta a to byvalym torzom potravin na Sancovej (blizko YMCA). 
v tejto lokalite je poblem s hlucnou mladezou z blizkej YMCA s bezdomovcami a otrasnym a 
hanebnym stavom hlavnej stanice. je to hnus. preto chcem aby sa aspon nieco pohlo dopredu. 
Preto som pisa] zastupcom supermarketov ci by nechceli sa zaoberat kupou byvaleho skeletu 
potravin a obnovit tuto cinnost ktora tu chyba - mat v okoli riadne vacsie a funkcne potraviny. 
avsak zastupcovia firmy Moja Samoska sa pokusaju komunikovat s firmou Intermont ktora ma 
tie pozemky a patria im ale je s nimi zla komunikacia a napriek snahe Moja Samoska objekt 
chatra a v okoli sa hromadi bordel. pravidelne sa organiZ1.ljll akcie na cistenie tohto priestoru ale 
bezvysledne. uz tam aj horelo. Preto Vas chcem poprosit konecne vie niekto v meste tlacit na 
neporiadnych majitelov budov a pozemkov? je to hanba. preco mesto nema ziadne paky a necisti 
okolie a neposiela tym vsivavcom faktury? preco nefungujeme ako v britanii kde ked majitel 
nec isti pozemok tak mu mesto upratovanie vyuctuje. kedy sa tu II nas níeco pohne prosim vas 
dopredu? je to nasa neschopnost starat sa o verejny priestor? viete tomuto problem1.l nejak 
pomoc!? 

dakujem 

obyvatel Palarikovej ulice 

Michal Škunda 

č.2 



Preposlaná správa: 

Od: "Skunda Michal (TT/SSK l-SOC)" <MichaI.Skunda@bosch.com> 
Dátum: 24. júna 20148:29:11 GMT-'-2 
Pre:: "michalskunda@gmail.com" <michalskunda@gmail.com> 
Predmet: FW: prosím o info 

From: Silvia Chuda [mailto:s.chudaíaldiligentia.sk] 
Sent: Monday, ]une 23,20146:17 AM 
To: Darina Haragová; Skunda Michal (TT/SSKl-SOC) 
Subject: Re: prosím o info 

Dobr( deň p. Skunda, 

Na margo Vášho dotazu: krátko sme jednali so zástupcami skeletu na šancovej ulici, no pravda je, že 

sa neviem už dlhšiu dobu s nimi spojiť. 
Mali sme a máme záujem o tento skelet a predbežne sme ho mali v pláne rekonštruovať a otvoriť v 

budúcom roku avšak za predpokladu, že 
Sa nám podarí spojiť s majiterom. 

Chápem, že skelet ani Jeho náhodní obyvatelia a užívatelia nie sú nič príjemné, no v súčasnosti Váne 
neviem dať inÚ odpoveď. 

Prajem pekný deň 

S pozdravom / Best regards. 

Silvia Chudá 
expanzia 
mobil: +421 911 060899 

Diligentia R.C., s.r.o. 
Stromová 16 
831 06 Bratislava 3 
IČO: 46 008 616 
rč DPH: SK 2023178597 
Spoločnosť zapísaná do obchodného registra OR OS BA 1 
oddiel Sa, vložka č. 70170/B 
bankové spojenie: 20320044/6500 



From: Darina Haragová <d.haragova@diligentia.sk> 
Date: štvrtok, 19. júna 2014 12:03 

To: Silvia Chuda <s.chuda@diligentia.sk> 
Subject: FW: prosím o info 

Dobrý deň Silvi, 

prosím o stanovisko k nižšie uvedenému dotazu. 
Ďakujem, s pozdravom 

Darina Haragová 
marke.l;ing špecialista 

Diligentia R.C. s.r.o. 
Stromová 16, 83302 Bratislava 
mobil: tel:+421-2-593 07313 
e-mail: d.haragova@terno.sk 

d.h aragova@diligentia.sk 
www.mojasamoska.sk www.terno.sk 

From: Zuzana Taliova [mailto:z.taliova@diligentia.sk] 

Se nt: Thursday, June 19, 2014 9:43 AM 
To: dharagova@ternosk.eu 

Subject: FW: prosím o info 

Bc. Zuzana Tallová 
recepcia 

Diligentia R.C. s.r.o. 
Stromová 16, 833 02 Bratislava 
mobil: +4212 5930 7310 
e-mail: z.tallova@diligentia.sk 
www.mojasamoska.sk www.terna.sk 

~ .. :itX"ti:!M 'i~it:t., im!r!lr ...... ~ iiiiiiiiiiI 

From: Skunda Michal (TTjSSK1-S0C) [mailto:MichaI.Skunda@bosch.com] 
Sent: Wednesday, June 18, 2014 12:12 PM 
To: sekretariat@diligentia.sk 
Subject: prosím o info 

Dobrý deň, 

Chcem sa opýtať, počul som, že na Šancovej ulici na pri križovatke Karpatskej sa majú 
prestavať bývalé torzo potravín na novú predajňu Samoška. 

Chcem sa opýtať, či je toto pravda a kedy sa začnú práce na realizácie. 

Som obyvateľ okolia a vakom stave sa nachádza okolie potravín ma naozaj trápi. 

S pozdravom 

Michal Škunda 
TT jSSKl-SOC 

Tei.: 00421248703412 
Fax: 00421 244255420 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

TiTlTIlQI 
~ 

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

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
5939/33429/2014/KPR/HoI Lauko Vladimír, Ing. 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Príloha č. 2 

Bratislava 
23.07.2014 

k Vašej interpelácii podanej dňa 25. júna 2014 vo veci sťažnosti obyvateľa Palárikovej ulice na 
neúnosnú situáciu v okolí torza bývalých potravin na Šancovej ulici Vám oznamujem nasledovné: 

Udržiavanie čistoty okolia bývalých potravín je povinnosťou obchodnej spoločnosti LUKOIL 
Slovakia s.r.o., čistenie samotnej budovy je povinnosťou obchodnej spoločnosti INTERMONT a.s. 

K plneniu týchto ich povinností sú obe firmy ako vlastníci dotknutých nehnutel'ností zo strany 
tunajšieho úradu pravidelne vyzývané. 

I na základe Vášho podnetu sme opakovane vyzvali vlastníka ako predmetného pozemku, tak 
i budovy na okamžité vyčistenie pozemku a okolia budovy, v opačnom prípade bude začaté ďalšie správne 
konanie. Je totiž aj v záujme mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, aby k vyčisteniu predmetných 
nehnuteľností prišlo v čo najkratšom čase. 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať, že práve z dôvodu znečistenia pozemkov medzi 
Palárikovou ulicou a Šancovou ulicou viedla mestská časť voči obidvom, vyššie uvedeným obchodným 
spoločnostiam, už v septembri a októbri roku 2013 správne konanie za porušenie § 28 ods. 2 písm. a) 
zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
V rámci tohto správneho konania bola obchodným spoločnostiam uložená pokuta. 

Na základe prijatých sťažností oddelenie stavebné Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto predvolalo majiteľa budovy, ktorý na stretnutí pracovníkom oddelenia oznámil, že v súčasnosti 
rokuje so spoločnosťou Tesco Stores, a.s., pre ktorú plánujú rekonštrukciu budovy na účel prevádzkovania 
maloobchodnej predajne Tesco Stores. K termínu realizácie sa toho času, žiaľ, neviem vyjadriť, nakoľko 
doposiaľ spoločnosť Intermont, a.s. nepredložila žiadosť o stavebné povolenie. 

Veríme však, že tento projekt sa uskutoční v krátkom čase a bude riešiť nepriaznivú situáciu 
s poriadkom a čístotou v tejto lokalite. 

Napokon tiež uvádzam, že v mínulosti bolo snahou mestskej časti riešiť tento problém oplotením 
pozemku. V rámci diskusie s obyvateľmi mestská časť však narazila na ich odpor, nakoľko by oplotením 
zanikli parkovacie miesta a taktiež by nebolo možné prechádzať z pril'ahlej zastávky cez tieto pozemky. 

S pozdravom 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


