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- dôvodovú správu 
- vybavená interpelácia 

Bratislava, október 2014 
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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 23. septembra 2014 bolo podaných 5 písomných interpelácií poslancov (č. 1 - 5), 
z ktorých 3 boli adresované na prednostu miestneho úradu a 2 na starostku mestskej časti. 

Na všetky interpelácie bolo odpovedané a odpovede na nich sú doložené v materiáli 
(Prílohy Č. l - 5). 



Č. 1 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLAJ.'1CA (interpelujúceho) .................................................. .. 

. :.: .. ~(f.: .... 0.t~? .. ::\';;::!..!?:L:.;:.,~.~i~.~!? .. ~.~-d. ............................ :; ............................ . 

. ľ·Ros.ou (), INTERPELOVAl'iY: ............. : ........................ : ... 
I ;,' '. 

Zpenie interpelácie 
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V Bratislave, dňa .. ;..3./J..:?:!?.~.1 ....... podpis Kc0,.c:.u·J.v<~ 
/ ----~ 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfr.r 
~ 

Príloha č. 1 

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

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
/44904/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr./59246281 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Bratislava 
13.10.2014 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
rekonštrukcie objektu na Obchodnej ulici. 
K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Práce na rekonštrukcii objektu v súvislosti s vybudovanim 8 nájomných bytov na Obchodnej ulici č . 
.48 sa realizujú podľa schváleného plánu a v zmysle stavebného povolenia. Projekt ráta (a vždy rátal) 
s výmenou strešnej krytiny na hlavnej budove. 
Na vedľajšej budove sa krytina nevymieňa, nakol'ko s tým nesúhlasili spoluvlastnici nehnuteľnosti. Na 
priľahlej budove (Heydukova 19) zostáva strecha plochá, iba sa opravuje a dopfňa o svetlíky, kvôli zvýšeniu 
svetelného komfortu v bytoch. 

S úctou, 

f· 1, 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 
~ e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.2 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

VI '-~ 

MENO A PRIEZVISKO POSL.~,\[CA (interpelujúceho) .$..ff.e1:N. ...... ťrlJ..?!&. ........ 
.............................................. :, ..................................................................................................... . 

V Bratislave, dňa .... ~.?.~.$f.(f.L.1..v.. 

.~----~~-. ------ -~--------



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pITfr,p 

~ 

Vážený pán 
PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bŕatislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
5939/45731/2014/KPRlHol 

-------------, 

Príloha č. 2 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, Ing. 02 59 246 311 

Bratislava 
17.10.2014 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 23. septembra 2014, v ktorej žiadate o zrušenie parkovacieho 
miesta na Zámockej ulici Vám oznamujem, že Zámocká ulica vrátane pril'ahlého chodníka je v majetku aj 
v správe hlavného mesta, a z tohto dôvodu sme požiadali o stanovisko Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislava. 

O ich stanovisku k tejto veci Vás budem informovať. 

S úctou 

Spracovala: Ing. Kratochvílová 
Overil: Ing. Lauko 

prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 
/ ':;-. e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
/.-/-..-



č.3 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

~I 

MENO A PRlEZv'ISKO POSLAN'CA (interpelujúceho) ...... tf.o...t.c./K .................. . 

INTERPELOVA['iÝ: ...... ~9. . .$t{<~ 

).Jq,11f 
V Bratislave, dúa ................................. . pOdlfoť~ 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,rľ:fr,r 
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PhDr. Štefan Holčik 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš Iíst čísla/zo dňa 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Naše číslo Vybavujellínka 
/45866/2014/KST/Ada Adamová Viera, JUDr.l59246281 

Vážený pán poslanec, 

Príloha č. 3 

Bratislava 
20.10.2014 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
kontajnerov na Šafárikovom námestí. 
K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Staré Mesto získalo v decembri 2012 do správy Šafárikovo námestie, pričom išlo o územie 
značne opustené. 
Občanom bol prezentovaný zámer vybudovania podzemných garáží. Vzhl'adom na to, že dopravní inžinieri 
na magistráte, narozdiel od zainteresovaných expertov, odmietli súhlasiť s riešeniami, ktoré by boli pre 
dotknutých obyvatel'ov akceptovateľné, upustilí sme od tohto zámeru a hl'adali iný spôsob dočasného 
oživenia. Do tohto procesu uvažovaQia vstúpilo svojou iniciatívou občianske združenie urban KONTAKT 
OZ a keďže Staré Mesto v súčasnosti nemá prostriedky na komplexnú revitalizáciu Šafárikovho námestia, 
iniciatívu OZ urban KONTAKT uvltalo. 

Občianske združenie priestor užíva na základe Rozhodnutia Č. 4892/25383/2014/DOP/RU, ktorým 
sa povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie (verejného priestranstva). Samotný projekt nie je 
developerský, rozvíja sa postupne a s pozitívnymi ohlasmi sa stretla napr. dobrovol'nícka pomoc pri sadenl 
kvetov, spoločné čítanie literatúry a podobne. Ľudia veľmi pozitívne vnímajú tiež aktivity realizované 
Cyklokoaifciou. 
Problém bol podl'a nášho názoru v tom, že I'udia dlho nevideli výsledky; dotiahnutie projektu do finálnej 
podoby trvalo dlhšie ako bolo plánované aj kvôli tomu, že združenie ako neziskový sektor, nedisponuje 
finančnými prostriedkami. 
Do projektu sa však chcú zapojiť nadácie a občianske združenia, ktoré sa venujú klientom s mentálnym či 
fyzickým hendikepom, ale aj také, ktoré sa starajú o I'udi v núdzi; mala by pribudnúť knižnica. Samotné 
združenie prevzalo do starostlivosti celé územie, na ktorom sa projekt realizuje a tiež verejné toalety. 

Pri prlležitosti konania II. ročníka vlnnych trhov mali návštevnici možnost' vyjadriť sa k minulosti, 
súčasnosti i budúcnosti Šafárikovho námestia. Môžeme konštatovať, že projekt Kontakt sa v tejto súvislosti 
stretol s priaznivým ohlasom. 

S úctou, 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratistava, IČO: OO 603 147, tet.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.4 

MESTSKÁ. ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSLA1'iCA (interpelujúceho) ... ~+J.~.~ .. ~S'::~ 
+l~ h~~~ 

INTERPELOVAi'<Ý: .. ~~i:L .............. . 

Znenie interpelácie V(l'ct~ ~'v1~Vtv 

V Bratislave, dlla :?:}..: .. ~.:.:!!.:.!.~ .... 



--._----

Vec: Bezbariérový prístup do parku na Hradnom vrchu zo Zámockej ulice 

Lokalita: park na Hradnom vrchu pod hradbami bol roky prístupný zo všetkých strán. Či už 

od mosta SNP, Mikulášskeho kostola alebo Zámockej ulice. Všetky tieto prístupy do parku 

však majú jednu nevýhodu. Sú nevhodné pre starších ľudí, fYzicky hendíkepovaných 

a mamičky s kočíkmi, nakoľko sú to vstupy s veľkým výškovým rozdielom sú tu umiestnené 

schody, alebo prudký dláždený chodník. Zo Zámockej ulice sú však vstupy do parku dva. 

V strednej časti Zámockej ulice sa dá vstupovať nie veľmi príťažlivým schodiskom so 112 
.~ 

schodmi. V hornej časti Zámockej cez pasáž popod obytný dom bezbariérovým prístupom 

donedávna prístupným aj pre verejnosť. Tento prístup mal veľkú popularitu ustaromešťanov, 

ale aj turistov, nielen na prechádzky, ale dala sa nim skrátiť cesta od Palisád a okolitých 

uličiek až do historického centra v príjemnom tichom prírodnom prostredí s vyhliadkou na 

Bratislavu. Chodník, ktorý bol funkčný od 70-tych rokov minulého storočia a vyúsťoval na 

Zámockú ulicu bol pri výstavbe nových domov na krátko uzatvorený. Po ukončení výstavby 

bol preklenutý pasážou, kde sa nachádza aj pomerne obľúbená čajovňa. Na konci augusta 

však majitelia bytov predmetnú pasáž zo strany parku uzamkli. 

Obyvatelia Starého mesta, ktorí si zvykli navštevovať a využívať tento park v srdci mesta sa 

pýtajú, či je toto rozhodnutie obyvateľov domu oprávnené a v súlade s politikou mesta 
ik. 

a mestskej časti Staré mesto nakoľko SB j gQaá o jediný bezbariérový prístup do tejto lokality. 

Neexistuje dohovor (alebo vecné bremeno), ktorý umožňuje všetkým návštevm'kom parku 

rovnaký p~ístup do verejného priestranstva? Alebo je to len o" Môj dom môj hrad ", "Verejný 

záujem ma nezaujíma", "Len pre mňa a moje deti". 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pITfr,p 

~ 

Vážený pán 
doc. Mgr.art Štefan Bučko 
Koreničova 3 
811 03 Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
5939/45899/2014/KP RiHol 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír /59246311 

Príloha č. 4 

Bratislava 
20.10.2014 

v súvislosti s Vami podanou interpeláciou zo dňa 23. septembra 2014, ktorá sa týka uzatvorenia pasáže 
na Zámockej ulici, Vám zasielam nasledovné stanovisko majetkového a investičného oddelenia: 

Pozemky parc. Č. 835/43 a 835/44 pod bytovým domom na Zámockej ulici č.18, cez ktoré bolo donedávna 
možné prechádzať zo Zámockej ulice sú v súkromnom vlastníctve vlastníkov bytového domu. Oba 
pozemky sú evidované na liste vlastníctva Č. 7626. Na tomto liste vlastníctva nie je uvedené žiadne vecné 
bremeno práva prechodu cez predmetné pozemky. Mestská časf požiadala Okresný úrad Bratislava, 
Katastrálny odbor o informáciu, či v minulosti bolo vydané vecné bremeno práva prechodu cez dotknuté 
pozemky. 

S pozdravom 

~-
Kamil Homol'a 

prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pITfr,p 
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Vážená pani 
MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 1 
811 01 Bratislava-Staré Mesto 

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo 
5939/45899/20 14/KPRlHo I 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimir /59246311 

Bratislava 
20.10.2014 

v súvislosti s Vami podanou interpeláciou zo dňa 23. septembra 2014, ktorá sa týka uzatvorenia pasáže 
na Zámockej ulici, Vám zasielam nasledovné stanovisko majetkového a investičného oddelenia: 

Pozemky parc. Č. 835/43 a 835/44 pod bytovým domom na Zámockej ulici č.18, cez ktoré bolo donedávna 
možné prechádzať zo Zámockej ulice sú v súkromnom vlastnictve vlastníkov bytového domu. Oba 
pozemky sú evidované na liste vlastníctva Č. 7626. Na tomto liste vlastníctva nie je uvedené žiadne vecné 
bremeno práva prechodu cez predmetné pozemky. Mestská časť požiadala Okresný úrad Bratislava, 
Katastrálny odbor o informáciu, či v minulosti bolo vydané vecné bremeno práva prechodu cez dotknuté 
pozemky. 

S pozdravom 

Spracoval: Ing. Andrej Ferko 
Overil: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 

~·~L_ 
Kamil Homoľa 

prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



č.5 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ lVIESTO 

INTERPELÁCIA 

MENO A PRIEZVISKO POSL.~'1CA (interpelujúceho) .................................................. .. 

tY U J..t. ..... J. .. t:?Q..ť.!.Q.9..V.f.l.~ ...... Hi}b. .. !.!Jj ......................................... . ........................ . 

V Bratislave, dňa A.~:.~ ... /i;;./.~ 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~i:i~ 
~ 

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

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
5939/45328/2014/KPRlHol 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, Ing./59246311 

Príloha č. 5 

Bratislava 
15.10.2014 

v súvislosti s Vašou interpeláciou zo dňa 23. 9. 2014, v ktorej žiadate o vyčíslenie doterajších nákladov 
na nové Zariadenie sociálnych služieb, K železnej studienke, Vám v prílohe zasielam harmonogram prác 
a rozpis nákladov na vybudovanie tohto zariadenia. 

Úhrada nákladov za projektové práce zhotovitel'a - Dopravoprojekt a.S. Bratislava, sa uskutočnia až po 
definitívnom odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie, ktorá je podmienená kladným vyjadrením 
všetkých dotknutých orgánov a organizácií v rámcí územného konania. Zmluvný záväzok mestskej časti je 
68 999,00 Eur. Žiadne zálohové platby sa nerealizovali. 

Staronovou povinnosťou mestskej časti je zabezpečiť z dôvodu bezpečnosti a zachovania životného 
prostredia ( potok Vydrica v susedstve objektov) sanáciu dvoch objektov - nehnutel'nosti nachádzajúcich sa 
na pozemku stavby. Túto povinnosť uložil mestskej časti bývalý Obvodný úrad životného prostredia v 
Bratislave. Predpokladané náklady na sanáciu sú cca 80 tis. Eur. Sanáciu objektov treba zabezpečiť aj bez 
ohl'adu na výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb. Sanácia by sa mala vykonať do konca tohto 
kalendárneho roka. 

S úctou 

Príloha: podl'a textu 

~~'----/ 
Kamil Homol'a 

prednosta 

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



Termín Číslo zmluvy Cena Číslo 
Zhotovítel' 

ZaS oS ul. K Železnej studienke začatia ukončenia (obj.) Vysúťažená Realizačná fa~túry 

1 
ZaSoS - dendrologický prieskum 

29 5 2012 15 62012 obi.394/2014 772,80€ 772,80 € 01/06/2012 SAD OSA - ing. Eva Čevelová 

ZaSoS - zameranie pozemku , 
2 29 5 2012 13 6 2012 obj.395/2014 1008,00 € 1 008,00 € 5'023 VPÚ DECO Bratislava a.s. 

3 
ZaS oS - vypracovanie štúdie 

29 5 2012 28 6 2012 obj.396/2014 9735,60 € 9735,60 € 5025 VPÚ DECO Bratislava a.s. 

4 
ZaSoS - prieskum inž-geolog. 2 4 2014 23 4 2014 obj. 324/2014 3480,00 € 3480,00 € 984 RNDr. Marián Fabian, BA 

5 
ZaSoS - hluková štúdia 20 5 2014 28 5 2014 obj. 518/2014 1 656,00 € 1 656,00 € 2014013 Akusta s.r.o., Tureň 

6 
ZaSoS - aktualizácia dendrol. prieskumu 20 6 2014 25 7 2014 obj.690/2014 400,00 € 400,00 € 02/07/2014 SADOSA - ing. Eva Čevelová 

7 
ZaSoS - statický posudok-búranie 5 8 2014 25 8 2014 obj. 865/2014 350,00 € 350,00 € 201418 Ing. E-Vyskoč, aut.st.inžinier, BA 

8 
ZaSoS - posúdenie toku Vydrice 3 6 2014 obj.608/2014 1166,40€ Dopravoprojekt, a.s. 

ZaSoS - Projektové práce 
174 2013 ZoD č.8619-00 

68999,00 € Dopravoprojekt, a.s. 

9 20122013 dodatok k ZoD 

Spolu: 
87567,80 € 17402,40 € 
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