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- vybavené interpelácie 

Bratislava, marec 2012 



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, ktoré sa 
konalo 14. februára 2012 bolo podaných 5 interpelácií poslancov, z ktorých 2 boli adresované 
na starostku mestskej časti a 3 na prednostu miestneho úradu. Jedna interpelácia, adresovaná 
na prednostu miestneho úradu, bola doručená 27.2.2012 do podateľne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Interpelácie (č. 1 - 6) sú doložené v materiáli. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy Č. 1 - 6). 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Vážený pán 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
Zelená l 
811 O l Bratislava 

Váš list číslo: Naše číslo: Vybavuje/linka: Bratislava 
5.3.2012 /2012/Soc./Mik. Mgr. Mikulkovál390 

Vec 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Vo Vašej interpelácii zo dňa 14. 2. 2012 ste ma interpelovali, z akého dôvodu, je ešte Mgr. 
Viera Jašková, poverená riadením rozpočtovej organizácie SENIORCENTRUM SM. 

K Vami predloženej interpelácii Vám oznamujem, že som k takémuto rozhodnutiu mala vážne 
dôvody. 

Dňa 25. 5. 2011 uznesením č.29/20ll bolo kontrolórovi mestskej časti uložené vykonať 
híbkovú kontrolu v tejto rozpočtovej organizácii za obdobie od l. l. 2008 do 31. 12. 20 l O. 

Dňa 31. 1. 2012 bola na zasadnutie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. 
Č. Bratislava - Staré Mesto predložená Správa miestneho kontrolóra o uskutočnenej kontrole. 
Následne komisia uznesením č.2/20l2 poverila prednostu miestneho úradu na základe záverov 
uvedených v protokole: 

a) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
b) vyvodiť konkrétnu osobnú, prípadne trestoprávnu zodpovednosť za zistené nedostatky. 
Vzhľadom na závery uvedené v kontrolnom protokole a následne uložením odstrániť zistené 

nedostatky a porušenia je logickým riešením, aby Mgr. Viera Jašková, poverená riadením 
SENIORCENTRA SM vykonala opatrenia v zmysle správy. Preto poverenie, ktoré bolo vystavené 
Mgr. Viere Jaškovej trvá aj naďalej, a to z nutnosti zabezpečiť prevádzku rozpočtovej organizácie 
a súčasne aj odstrániť zistené nedostatky a porušenia. 

Z problémov, ktoré sa nenachádzajú v správe kontrolóra mestskej časti, ale sú kľúčové pre 
chod organizácie to bola najmä skutočnosť, že jednotlivé zariadenia (ZS, ZOS, DC), nemali 
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzku, čím bolo ohrozené 
poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov žijúcich v Starom Meste. Následne by našej mestskej 
časti zanikol nárok na finančné prostriedky vo výške 320 OOO,-€, ktoré dostávame na prevádzku 
ZOS. Tieto doklady Vám boli poverenou riaditeľkou predkladané na zasadnutiach komisie, na 
ktoré ste ju opakovane prizývali. 

S pozdravom 

Podateľňa úradu 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 
02/59 246 III 

BartkO\~~- ~ij~Jeni.~:-·' 
1526-01-2/0200' 

IČO fotemet 
OO 603 147 www.staremcsto.sk 
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~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA-STARÉ MESTO 

Váš list číslo: 

Vec 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo: 
12012/Soc/Mik. 

Vážený pán 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
Zelená l 
811 O l Bratislava 

Vybavuje/linka: 
Mgr. Mikulková/390 

Bratislava 
5.3.2012 

Vo Vašej interpelácii zo dňa 14. 2. 2012 ste ma požiadali o informáciu vo veci výberového 
konania na miesto riaditeľa SENIORCENTRA SM. 

Oznamujem Vám, že na miesto riaditeľa SENIORCENTRA SM bolo dňa l. 3. 2012 vyhlásené 
výberové konanie v súlade so zákonom Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov. 

S pozdravom 

Podateľňa úradu 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 
02/59246 III 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

IČO 
00603147 

Internet 
www.staremesto.sk 

l 
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v VF 

Mgr. Sven SovcIk 

Bratislava, 13.3.2012 
Značka: 4l4/l1183/2012IKPRlLau 

Vážená pani poslankyňa, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

. ---1 

k Vašej interpelácii ohľadom uviazaných živých sh'omov v presklenených vonkajších sedeniach na 
Hviezdoslavovom námestí uvádzam nasledovné: 

Na základe vyššie uvedeného som sa obrátil na vedúcu oddelenia územného rozvoja Ing. arch. 
Katarínu Kantorovú a jej stanovisko k predmetnej veci Vám dávam na vedomie. 

Stanovisko vedúcej oddelenia územného rozvoja. 

Stromy nie sú zo strany mestskej časti nijako špecificky chránené, ošetrované ani zalievané, 
starostlivosť zo strany prevádzkovateľov vonkajších sedení nie je známa. Predbežnou ohliadkou 
vykonanou pracovníkom referátu ochrany prírody nebolo zistené mechanické poškodenie kmeňov 
drevín, podrobnejšia ohliadka vrátane návštevy reštauračných zariadení bude vykonaná vo 
vegetačnom období. 

Podmienky povolenia sedení nie sú referátu ochrany prírody známe, zákon č.s43/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov takúto činnosť nezakazuje, nesmie však 
dôjsť podľa § 47 tohto zákona k poškodzovaniu drevín. 

Referát životného prostredia ani referát ochrany prírody nebol oslovený, aby sa k zriadeniu týchto 
vonkajších sedení vyjadril 

S pozdravom j./J 
J~!. 

Vážená pani 
Soňa Párnická 
Bjôrnsonova 2 
811 05 Bratislava 

spracoval: Ing. arch. Katarína Kantorová 
overil: Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava, tel. (+421 2) 59246240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosta0lstaremesto.sk, 
www.staremesto.sk 
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Mgr. Sven Sovčík 

Bratislava, 13 .03 .2012 
Značka: 414/9599/2012IKPRlLau 

Vážená pani poslankyňa, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

k Vašej interpelácii ohľadom zimných sedení na Hviezdoslavovom námestí uvádzam nasledovné 
stanovisko, o ktoré som požiadal vedúceho oddelenia stavebného Ing. Jaroslava Pavloviča a vedúcu 
oddelenia dopravy Ing. Katarínu Olejárovú. 

Stanovisko vedúceho stavebného oddelenia a vedúcej oddelenia dopravy. 

Uvedené zariadenia sú povolené ako exteriérové sedenia v zmysle ust. §3 VZN MČ Bratislava
Staré Mesto č. 1112009 o pešej zóne z 8.12.2009 v znení VZN MČ Bratislava-Staré Mesto č. 
3/2010. ExteI:iérové sedenia sa povoľujú (až na jeden prípad) na konkrétnu jednu sezónu ako zinmé 
od (16.11 do 31.3.), alebo letné (1.4. až 15.11.), samostatným rozhodnutím o zvláštnom užívani 
verejného priestranstva. Správnym orgánom je MČ Bratislava-Staré Mesto v zmysle zákona č. 
135/2961 Zb. o miestnych komunikáciách. Podmienky povolenia upravuje § 3 ods. 5 uvedeného 
VZN a ďalšie podrobnosti stanovuje v záväznom stanovisku Krajský pamiatkový úrad 
a v samotnom rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácie aj správny orgán. V súčasnosti sú 
rozhodnutia vydané k týmto sedeniam: 

Hviezdoslavovo nám. 13 
Hviezdoslavovo nám. 15 
Hviezdoslavovo nám. 18 
Hviezdoslavovo nám. 17 
Hviezdoslavovo nám. 20 a 21 
Hviezdoslavovo nám. 25 
Roh Hviezd. nám a Rybnej brány 

KOGO 
- RIO so stromom a ljeden je z boku! 
- VERNE so stromami 
- S-BAR so stromami 
- KOGO a CARNEV ALE Iplatany nad nimil 
- Medúza - Bistro Pepito 
- Lemonde 

Všetky exteriérové zinmé sedenia na Hviezdoslavovom námestí sú podľa VZN o pese] zóne 
povolené od 16.11.do 31.3. nasledujúceho roku, t.j pred začatím letnej exteriérovej sezóny. 

Prevádzkáreň KO GO má jediná povolenie na letné aj zinmé exteriérové sedenie od 1.11.2010 do 
15.12.2013. 

Podmienky rozhodnutia: stoly, stoličky, reklamný pútač, slnečníky a okrasná zeleň len v rámci 
povolenej plochy exteriérového sedenia - podesty. 

l. Nepovoľujú sa bočné reklamné pútače a zariadenia, ktoré sa pripevnu]u na konštrukciu 
tieniacich prvkov a žiadne obslužné pulty typu zmrzlinový, výčapný atď. 

2. Nepovoľujú sa zriaďovacie predmety, ktoré by zasahovali do prechodového profilu pozenmej 
komunikácie a zamedzovali či ohrozovali by prejazdu či prechodu po pozenmej komunikácii 
prípadne iné nadrozmemé konštrukcie, ktoré sú za účelom prekrytia exteriérového sedenia. 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: Drednosta@staremesto.sk, 
www.staremesto.sk 



3. Tieniace prvky letných exteriérových sedení vo forme markíz upevnených na fasády domov 
vzhľadom na pamiatkovo chránené územie Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Bratislavy sú 
prípustné len v prípade súhlasného stanoviska (rozhodnutia) Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava. Ostatné tieniace prvky a konštrukcie letných exteriérových sedení sú prípustné len 
v prípade súhlasného stanoviska (rozhodnutia) príslušného stavebného úradu. 
V prípade porušenia podmienok rozhodnutia cestný správny orgán pristúpi k zrušeniu 
rozhodnutia. 

Exteriérové sedenia na Hviezdoslavovo námestí. 
Č. 18 - VERNE, 
č.17-ITsbar, 

Č. 23 - Slang pub 

Le Monde 
sú len letné exteriérové sedenia povolené od prvého možného dátumu 1.4. do 15.11. 

Poznámky : 
1. Osobitné podmienky starostlivosti o zeleň v rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnej 

komunikácie (verejného priestranstva) nie sú upravené. 
2. Rozhodnutie o užívaní verejného priestranstva sa vzťahuje na exteriérové sedenia, pokiaľ 

majú charakter krátkodobého prenosného zariadenia, ktoré nevyžaduje ani stavebné 
povolenie, ani ohlásenie v zmysle ust. § 56 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokiaľ konštrukcia 
sedenia nemá charakter krátkodobého prenosného zariadenia, ale je stavbou v zmysle 
stavebného zákona (jednoduchou, drobnou, resp. prístavbou), je potrebné túto posudzovať, 
umiestňovať alebo povoľovať osobitnými konaniami či opatreniami podľa stavebného 
zákona. Podľa ust. § 43 stavebného zákona je stavba stavebná konštrukcia postavená 
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: 

a) spojenie pevným základom 
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 

stavbu 
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe 
d) pripojenie na siete a zariadenie technického vybavenia územia 
e) umiestn 'le pod zemou 

S pozdravom 

Vážená pani 
MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 1 
811 O 1 Bratislava 

spracoval: Ing. Jaroslav Pavlovič 
Ing. Katarína Olejárová 

overil: Ing. Vladimír Lauko 
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Mgr. Sven Sovčík 

Bratislava, 13.03.2012 
Značka: 414/11173/20 12IKPRlLau 

Vážená pani poslankyňa, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

na zasadnutí Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ste interpeláciou 
požiadali o informáciu vakom štádiu je likvidácia neziskovej organizácie Lokálne partnerstvo 
sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto ( ďalej aj ako "LPSI" ), ktorej bola mestská časť 
zakladatel'om, a kedy sa predpokladá jej ukončenie. 

Vašou interpeláciou ste reagovali po diskusii k materiálu Informácia o organizácii samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Materiál bol vypracovaný v januári 2012. V tom čase nám 
ešte neboli známe niektoré skutočnosti o stave likvidácie LP SI, pretože ešte neboli aktualizované 
v registri neziskových organizácii. Podl'a § 17 zákona č. 213/1997 Z.Z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. 
Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Lokálne partnerstvo sociálnej 
inklúzie Bratislava-Staré Mesto, n.o. bola z registra vymazaná 16.11.2011, a teda v tento deň 
zanikla likvidáciou. 

Výpis z Obchodného vestníka 224/2011 

J000763 
Typ pohybu: Zánik 
IČO: 45 731519 
Názov: Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto n.O. v likvidácii 
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
Obvodný úrad Bratislava 
Aktuálny stav zapísaných skutočností k dátumu: 16.11.2011 
Dátum zániku: 16.11.2011 

S pozdravom II ~ 
I!t 

Vážená pani 
MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 1 
811 O 1 Bratislava 

spracoval: Mgr. Ján Komara 
overil: Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: orednostaíaJstaremesto.sk, 
www.staremesto.sk 



® 
Mestská časť BRATISLAVA - STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 

Interpelujúci: Ing. Martin Borgul'a, poslanec 

Interpelovaný: Mgr. Sven Šovčík, prednosta 

Vážený pán prednosta, 

K IJ', 
,_ _ ,<-. r iL, 

r-MIESTNY URAD 
l MHSTSKEJ CASTI 

!_.JUit1ľl.§LAVA -, STAR.é MES"ľO 

I DOŠlO 2 7 -02- 2012 
lDl'lA , 

Ešte 3. januára 2012 som Vás žiadal o informáciu k sťažnosti obyvatel'ov bytov na 

Štefánikovej 21 a 23 zo 16.11.2011 na obťažovanie svetlom z reklamného pútača Hotela 

siete ABBA. Keďže som sa odpovede doposial' nedočkal interpelujem Vás v tejto veci: 

Žiadam o informáciu k postupu Stavebného úradu pri určovaní okruhu dotknutých osôb pri 

posudzovaní dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "hotel ABBA" na ul. Štefánikova 

4, najmä však k postupu pri povol'ovaní svetelného reklamného zariadenia vo forme cca. 2 

metre vysokých modro svietiacich písmen: "HOTEL Abba BRATISLAVA •••• " na streche 

prístavby historickej budovy na rohu ulíc Štefánikova a Spojná. 

Ďalej ma zaujíma ako Miestny úrad naloží so žiadosťou o nápravu, vlastníkmi bytov na ul. 

Štefánikova 21 a 23 adresovanú mestskej časti. Som toho názoru, že prevádzkovanim 

reklamného zariadenia došlo k zásahu do pokojného stavu. Podl'a informácie z mne 

doručeného listu vlastnikov zo dňa 16.11.2011 nazvaného Sťažnosť, napriek pokusu 

vlastníkov bytových domov nedošlo k dohode s majiteľom hotela jeho upustením od 

obťažovania svetlom vo večerných, nočných a skorých ranných hodinách. 

Ďakujem za odpoveď a riešenie sťažnosti a žiadosti obyvatel'ov 

V Bratislave 8. februára 2012 

Martin Borgul'a 



" ", Mgr. Sven SovCIk 

Bratislava, 16.3.2012 
Značka: 414/11792/2012IKPRlLau 

Vážený pán poslanec, 

prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

v súvislosti s Vašou interpeláciou, ktorá bola doručená do podateľne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27. 2. 2012 a zaevidovaná pod číslom 8617/2012 vo vecI 
svetelného reklamného zariadenia hotela Abba Bratislava uvádzam nasledovné: 

Dňa 18.11.2011 boli do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
doručené dva identické listy od obyvateľov a vlastníkov domov na Štefánikovej 23 a Štefánikovej 
21, ktoré boli zaevidované pod číslami 4889312011 a 48891/2011. List vlastníkov a obyvateľov 
domov na Štefánikovej 23 a 21, ktorý bol zaevidovaný pod číslom 48893/2011 bol adresovaný na 
vedúceho stavebného úradu Ing. Jaroslava Pavloviča a list pod číslom 48891/2011 bol adresovaný 
na starostku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Po vizuálnom, obsahovom a vecnom posúdení oboch listov mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
dospela k názoru a má za to, že tieto listy sú vo svojej podstate identické a odpoveď na tieto listy za 
mestskú časť pripraví a expeduje stavebný úrad. 

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku dňa 13.12.2011 pripravil a dňa 19.12.2011 
expedoval odpoveď vlastníkom a obyvateľom domov Štefánikova 21 a 23 pod číslom 
12319/51573/2011/STAlKAM v ktorej okrem iného informuje dotknutých vlastníkov, že svetelné 
označenie hotela je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, 
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29. Odpoveď referátu územného rozhodovania a stavebného 
poriadku Vám zasielam prílohe. 

S pozdravom j!J 
tt 

Vážený pán 
Ing. Martin Borgul'a 
Chorvátska 2 
811 08 Bratislava 

spracovala: Vladimíra Rusiňáková 
overil: Ing. Vladimír Lauko 

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, tel. (+421 2) 59246 240, fax: (+421 2) 5292 0003), e-mail: prednosta@staremesto.sk, 
www.staremesto.sk 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

5/!Jd 
Značka: 12319/1~/2011/ST AlKam 
Vybavuje: Ing. Kamenec 
Tel.č.: 59246239 

VEC: 
HOTEL ABBA, Štefánikova 4, Spojná 1, 3 

Bratislava dňa 13.12.2011 

Dňa 18.11.2011 bola na Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto, stavebné oddelenie (stavebný 
úrad) doručená Vaša sťažnosť, v ktorej žiadate o okamžitú nápravu situácie, ktorá vznikla v súvislosti 
s výstavbou a otvorením hotela ABBA Bratislava. Ako dôvod uvádzate, že na rozdiel od publikovanej 
vizualizácii hotel umiestnil na plochú strechu svetelný reklamný nápis, ktorý nedodržiava časový úsek 
nočného pokoja, obťažuje Vás neúnosným modrým žiarením, čím prišlo k agresívnemu zásahu do 
pokojného stavu užívania bytov a porušovaniu Vaších ústavných práv. Rušivo pôsobí aj nezaclonený 
chodbový priestor na 5. a 6. poschodí zo strany Štefánikovej ulice, ktorý znemožňuje spánok 
obyvatel'om protil'ahlých domov, taktiež pripomínate, že stavebný úrad pri realizácii stavby hotela 
v žiadnej etape správneho konania neprizval zástupcov vlastníkov, čím vylúčil Vaše pripomienky 
v relevantnom čase. 

Z uvedených dôvodov žiadate nasledovné: 
1A1 Záznam z územného konania 
1 BI Záznam zo stavebného konania a stavebné rozhodnutie 
1 CI Text kolaudačného rozhodnuti 
21 Podl'a dikcie zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. ako aj vyhl. MZ SR č. 539/2007 Z.z., žiadate 

o nápravu situácie a vydanie nariadenia na odstránenie nevhodnej reklamy 
31 Žiadame vydať nariadenie na zaclonenie chodbového priestoru na 5. a 6. poschodí presklenej 

časti budovy hotela zo strany Štefánikovej ulice. 
Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že svetelné označenie hotela je v kompetencii 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava, ktorému vlastník 
predloží Protokol o skúške v zmysle vyhl. MZ SR č. 539/2007 Z.z. 

Ustanovenia § 34 resp. § 59 zákona č. 5011976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) presne vymedzujú účastníkov územného, resp. stavebného konania. 
Stavebný úrad v konaniach ukončených právoplatnými rozhodnutiami vyhodnotil, že Vy, ako vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v objektoch na Štefánikovej 21, 23, podmienky uvené v predmetných 
paragrafovov nespíňate. Nápravu právoplatných rozhodnutí, v prípade že sa preukáže ich nezákonnosť, 
možno zabezpečiť postupmi podl'a § 62 až 70 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). 

V prílohe Vám posielame Vami požadované kópie. 

Prílohy: 4 x kópia rozhodnutia, resp. zápisnica 

Doručí sa: 

<;;;;;:::. ~ ~ //, ~ 
_ • ~ ')0",\ c yfU4t./'-r5 

. .'. \~~ ~i) Ing. Jaroslav Pavlovíč 
,'7".0 -~t.c· vedúci stavebného oddelenia 

....... fI~\:1 t6\}'o\ 
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1. Vlastníci a obyvatelia domov Štefánikova 21, 23, Bratislava, v zastúpení MUDr. Otto Moroň, 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava 

Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava 


