
MESTSK.<\ ČASŤ BR<\. TISLA Y A - STARÉ MESTO 

INTERPEL .<\CIA 

LI 

MENO A PRIEZVISKO POSLAN CA (interpe lujúcebo) .... ... f.f~.?.(/K .............. .. 

,'-

INTERPELO VA"'"Ý ; .... ./Jťf:fR./J)~M ..... 

Z neni e interp elác ie 

, . Bra tisl ave. dňa ... .??: .. D..t: .. ??f L 



Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,pBr,p 
~ 

PhDr. Štefan Holčík 
Čela kov ského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list čislo/zo dna 

Vec 
Interpelácie - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše čislo 
4163/25743/2012/KST/Mra 

Vybavuje/tinka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

10 

Bratislava 
13.06.2012 

na základe Vašej písomnej interpelácie, v ktorej sa pýtate, ako je možné, že pán Hudek s tichým súhlasom 
mestskej časti prestavuje nebytové priestory v pamiatkovo chránenom objekte v Michalskej bráne na bytové, 
Vám zasielame nasledovné stanovisko. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto obdržala 03.05.2012 v predmetnej veci sťažnosť, v ktorej sťažovateľ 
uviedol, že vo Vami spomínanej nehnuteľnosti sú vykonávané stavebné úpravy. Na základe tejto skutočnosti 
iniciovala mestská časť vykonanie štátneho stavebného dohl'adu a 12. 06. 2012 mal byt' iniciovaný štátny 
stavebný dohl'ad vykonaný. Štátny stavebný dohl'ad však nemohol byt' vykonaný, keďže predmetný dom nebol 
sprístupnený. Doručenka o oznámení o konaní štátneho stavebného dohľadu nebola mestskej časti doručená 
a níe je možné overíť, či výkon štátneho stavebného dohl'adu bol pánom Hudekom zmarený. Vzhl'adom na 
vyšie uvedené mestská časť opakovane doručí oznámenie o konani štátneho stavebného dohl'adu a štátny 
stavebný dohľad vykoná opakovane. 

S pozdravom ---/-tC 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratistava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111 , fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
81 1 08 Bratislava 

Vaš list Člslo/zo dna 

Vec 
Interpelácie - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše Člslo 
4163/26904/20 12/KST IMra 

VybavuJe/linka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

Bratislava 
19.06.2012 

na základe Vašej písomnej interpelácie, by ste boli rada informovaná, koľko bytov ponúkla mestská časť na 
obhliadku obyvateľom, žijúcim v reštituovaných domoch. Vo Vašej interpelácii ďalej uvádzate, že išlo iba 
o obhliadku na Obchodnej ulici, kde sa byty nakoniec predali ako celok. Na Vašu interpeláciu Vám zasielame 
nasledovné stanovisko. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uskutočnila obhliadku bytov na Obchodnej ulici č. 23 a 25 ešte 
v minulom volebnom období pod vedením pána starostu Petreka a vicestarostu pána Tatara. O byt prejavil 
záujem len jeden záujemca pán Novák. S pánom Novákom mestská časť uzatvorila nájomnú zmluvu v tomto 
volebnom obdobi. Vo Vašej interpelácii taktiež uvádzate, cit: . Pokiaľ viem a pamätám si , išlo iba o obhliadku 
na Obchodnej ul., kde sa byty nakoniec predali ako celok.". Predaj uvedených bytov však nebol zrealizovaný. 

S pozdravom 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

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

r,ilľ:fr,il 
~ 
Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 
Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 
Interpelácie - odpoveď 

Vážená pani pos lankyňa, 

Naše číslo 
4163/26803/20 12/KST /Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

Bratislava 
19.06.2012 

na základe Vašej písomnej interpelácie, v ktorej žiadate informáciu o kontrole čistenia úlic a činnosti 
inšpektorov verejného poriadku na Heidukovej ulici, Vám zasielame nasledovné stanovisko. 

Na Heydukovej ulici zabezpečuje čistenie križovatiek a priechodov pre chodcov spoločnosť VEPOS 
Bratislava, s.r.o .. Parkovacie boxy čis tí BPS PARK a.s .. Chodniky čist i a vlastnici alebo správcovia pri ľah lých 
nehnutel'nosti. Kontrolu vykonáva inšpektor verejného poriadku. 

V mesiacoch apríl, máj 2012 vykonával kontroly inšpektor V.p. pán Pavol Pánik nasledovne: 
10.04.2012 
Nečistota na nehnuteľnosti na rohu ulic Marianska a Heydukova (bývalý Smíchovský dvor). Vlastníčka 
nehnuteľnosti trvale bytom v Topol'čanoch bola písomne vyzvaná na očistenie chodníka a vchodu do 
nehnuteľnosti ., čo 18. 04. 2012 vykonala. 
10,04.2012 
Nedokončená rozkopávka pred domom Heydukova 21 (mala byt' ukončená 4.4.2012). Bola upozornená 
Bratislavská vodárenská spoločnosť na dodržiava - nie povinností v súvislosti s rozkopávkou . 
16.04.2012 
Bratislavská vodárenská spoločnosť znovu upozornená - ako dôvod nedokončenia rozkopávky včas , uviedla 
technické problémy a chýbajúce súčiastky na opravu. 
20,04,2012 
Ukončenie rozkopávky. 
30.04.2012 
Nedostatky zistené neboli. 

02.05.2012 
Pred domom Heydukova 17 vyložené kreslo, inšpektor vyzval správcu domu na odstránenie kresla , ktorý to 
následne vykonal. 
09,05.201 2 
Pred domom Heydukova 1 znečistený chodník, vlastník budovy bol vyzvaný na jeho očistenie . 
14.05.2012 
Neporiadok na schodoch do bývalej reštaurácie Štyri izby, správca bol vyzvaný na odstránenie neporiadku. 
28.05.2012 
Znovu nečistota na nehnuteľnosti na rohu ulíc Marianska a Heydukova, vlastníčka bola opakovane vyzvaná 
na očísteníe chodníka a upozornená na povinnosť pravidelne sa starať o pril'ahlý chodník. (Problémom je 
vysoký vek vlastníčky a jej trvalý pobyt mimo Bratislavy). 

Z uvedeného vyplýva, že na komunikáciách v správe mestskej časti (okrem chodníka a parkovacích boxov, za 
čistotu ktorých sú zodpovedné tretie osoby) nebolo zistené žiadne znečistnen ie.V dňoch 10. 05. 2012 a 22. 
05.2012 zistili inšpektori verejného poriadku zneč isten i e na komunikácii pred domami Heydukova 17 a 21. Na 
komunikáciach, na ktorých má BPS PARK a.s. vyznačené parkovacie boxy a má ich vo svojej správe, sme v 
mesiaci máj 2012 intenzívnejšie kontrolovali ich čistenie. V intenzívnej kontrole budeme pokračovať aj naďalej 
a pod hrozbou uloženia pokuty v správnom konaní vyzývame spoločnosť na odstránenie nedostatkov. V 
prípade, že náprava nenastane, bude začaté správne konanie a bude uložená pokuta. 

S pozdravom 

7~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratis lava, IČO: OO 603147, tel. : (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto .sk 


