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kód uzn.: 1. 10. 9

N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy.



INFORMÁCIA  
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Interpelácie podané dňa 21.11. 2013

1. Interpelácia poslanca Mgr. Svena Šovčíka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Informácia o riešení náhradných bytov

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 1

2. Interpelácia poslanca Mgr. Svena Šovčíka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Podiely hl. m. SR Bratislavy v podielových domoch na území MČ Staré Mesto

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2

3. Interpelácia poslanca Mgr. Svena Šovčíka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Kto zabezpečuje údržbu Námestia Slobody a za akých podmienok

Vybavenie interpelácie.
Príloha č. 3

4. Interpelácia poslanca Mgr. Svena Šovčíka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Pripravuje sa projekt revitalizácie Námestia Slobody

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4



5. Interpelácia poslanca Mgr. Svena Šovčíka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
V akom stave je prevod vlastníctva Bytov : Rezedová 3, Okániková 1, Paláriková ul.

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 5

6. Interpelácia poslanca Ing. Petra Lenča
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Nedoplatok dotácie na prevádzku a mzdy poskytnuté z rozpočtu hl. m. SR Bratislavy 
pre MŠ a školské zariadenia zriadené Bratislavskou arcidiecézou Rímskokatolíckej cirkvi

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 6

7. Interpelácia poslanca Stanislava Fialu
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Informácia o počte hracích automatov za roky 2011,2012,2013 v Bratislave

Vybavenie interpelácie:
Príloha č.7

8. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Žiadosť o preverenie či boli finančné prostriedky na projekt „Filiálka“ odovzdané tým, ktorí 
ich mali dostať

Vybavenie interpelácie:
Príloha č.8

9. Interpelácia poslanca Ing. Milana Černého
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Informácia o mestskej polícii -  počet príslušníkov a rozdelenie podľa mestských častí

Vybavenie interpelácie:
Príloha č.9



10. Interpelácia poslanca Ing. Milana Černého
Interpelovaný bol Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet interpelácie:
Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZD03

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 10
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 11.12. 2013

Vážený pán poslanec,

obrátili ste sa na mňa písomnou interpeláciou zo dňa 21.11.2013, v ktorej žiadate 
o celkovú informáciu, vakom  stave je vybavovanie rozhodnutí podľa zákona 
č. 260/2011 Z. z., o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 
k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskoršieho predpisu.

Hlavné mesto SR Bratislava ako správny orgán príslušný na rozhodovanie 
o žiadostiach o bytovú náhradu zaevidovalo celkovo 795 podaných žiadostí.

K dnešnému dňu bolo vydaných 463 rozhodnutí o priznaní nároku na bytovú 
náhradu a 57 rozhodnutí, ktorým nárok na bytovú náhradu priznaný nebol. Evidovaných 
je 61 nevybavených žiadostí, medzi ktoré nie sú započítané prerušené konania, ktorých 
je 58. Ostatné žiadosti boli vybavené rozhodnutím o zastavení konania, resp. išlo o tzv. 
duplicitne podané žiadosti, t.j. žiadosti podané osobitne manželmi ako spoločnými 
nájomcami, o ktorých sa rozhodovalo jedným rozhodnutím, resp. žiadosti spoločne 
posudzovaných osôb, ktoré nie sú legitimované na podanie žiadosti, ale boli spoločne so 
žiadateľom/mi posudzované pri určovam veľkosti bytovej náhrady.

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Sven Šovčík 
Bjômsonova 5 
811 05 Bratislava
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 11.12.2013

Vážený pán poslanec,

obrátili ste sa na mňa písomnou interpeláciou zo dňa 21. 11. 2013, v ktorej 
žiadate o informáciu, či „má hlavné mesto SR Bratislava podiely v podielových domoch 
na území MČ Bratislava- Staré Mesto, ktoré sú vo výhradnom vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy.“

Hlavné mesto SR Bratislava vlastní spoluvlastnícke podiely na viacerých 
nehnuteľnostiach na území MČ Bratislava -  Staré Mesto, väčšina z nich je však zverená 
do správy mestskej časti.

Rovnaká situácia je aj pri bytových domoch, ktoré sú vo výhradnom vlastníctve 
hlavného mesta.

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Sven Šovčík 
Bjomsonova 5 
81105 Bratislava



doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 16.12.2013

Vážený pán poslanec,

Námestie Slobody bolo protokolom o odňatí správy nehnuteľného majetku 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.11 88 0524 12 00 zo dňa 7.9.2012 
prevzaté do správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Starostlivosť z hľadiska ochrany prírody, čistoty a poriadku, ako aj údržba 
zelene v tomto území je zabezpečovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy : Martin 
Mikulaj -  CARNIHERBA, Slávičie údolie 10,811 02 Bratislava.

Termíny a intenzita jednotlivých úkonov sú dodávateľovi zadávané 
v jednotlivých objednávkach :

•  kosenie každých 20 dní
• zber rozptýleného odpadu 1 krát týždenne
• vysýpanie smetných nádob denne
•  jesenná údržba, t.j. vyhrabávanie lístia bolo v tomto roku realizované 4 krát

V prípade požiadavky na ošetrenie, resp. rez stromu, opravu (výmenu) smetnej 
nádoby a podobne, sú tieto zadávané samostatnou objednávkou, napr. v roku 2013 bolo 
územie doplnené o 21 nových smetných nádob.

S pozdravom

Vážený pán 
Sven Šovčík 
Bjômsonova 5 
81105 Bratislava
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 17.1.2014

Vážený pán poslanec.

na rokovaní mestského zastupiteľstva ste ma interpelovali v súvislosti s 
pripravovaným projektom revitalizácie Námestia Slobody.

Konkrétny projekt revitalizácie Námestia slobody sa momentálne nepripravuje, 
ale problematike sa venujeme priebežne, odkedy ho od MČ Bratislava - Staré Mesto 
zobralo Hlavné mesto SR Bratislava protokolom zo dňa 7. septembra 2012 opätovne do 
svojej správy.

Mestská organizácia GIB dala v decembri 2003 vypracovať odborný posudok na 
rekonštrukciu fontány na Námestí slobody, ktorej realizovateľnosť by bola základom 
pre kompletnú rekonštrukciu námestia v zmysle pôvodného pôdorysného konceptu. 
Posúdenie technického stavu fontány ukázalo, že stavebná časť je vo veľmi zlom stave. 
Technologický priestor pod fontánou je nedostatočne vetraný, čo intenzívnou 
kondenzáciu vodných pár na železobetónovom nosnom strope spôsobilo celkové 
narušenie nosnosti (odlupovanie betónu, strata krycej betónovej vrstvy, obnažovanie 
výstuže a jej následná korózia a vznik trhlín). Presakovanie vody z jednotlivých nádrží 
nad technologickým priestorom spôsobilo vylúhovanie hydratačných produktov 
z betónu, ktoré sa strope technologickej miestnosti zrážajú vo forme stalaktitov. 
Znehodnotené sú všetky oceľové komponenty a rozvody technickej inštalácie, ako aj 
kotviaci systém kovovej skulptúry fontány a nosná oceľová konštrukcia korpusu 
fontány z nehrdzavejúcej ocele nad technologickým priestorom. Podľa posudku je 
vplyvom korózie celkový stav fontány na hranici funkčnosti. Ak by sa pristúpilo ku 
rekonštrukcii, bolo by nevyhnutné vykonať ďalšie detailné posúdenia, ako napríklad 
funkčnosti lanových kotiev v stenách betónovej šachty s ohľadom na celkovú stabilitu 
šachty.

Z uvedeného vyplýva, že stav fontány je na hranici únosnosti, a to nielen z 
technického a funkčného hľadiska, ale aj z estetického hľadiska a z hľadiska 
bezpečnosti ako stavby ako diela vo verejnom priestore. Prejavuje sa to aj vo vysokých 
nákladoch na rekonštrukciu fontány, viď tabuľka.



yP -ÍU lH A  Lj

ROZPOČET

Nákladová položka* Jednotka 
(napr. m2, 
ks, hod .)

Cena za 
jednotku

Počet
jednotie

k

Náklady 
na položku 

v €

Schválené

1. Zemné práce a základy
2. Zvislé a vodorovné nosné 

konštrukcie
474 750,-

3. Strecha a výplne otvorov
4. Povrchové úpravy vrátane podláh 8 500,-
5. Inžinierske siete vrátane 

prípojok, zdravotnotechnické 
inštalácie a rozvody

63 250,-

6. Technologické celky 463 150,-
7. Obnova historického parku, 

záhrady, resp. oprava/obnova 
výtvarného prvku v interiéri 
alebo exteriéri

8. Reštaurátorské práce 31 600,-
9. Zabezpečenie a ochrana objektov 

(napr. systém elektronickej 
ochrany objektov)

10 Zariadenie staveniska, základné 
technické pracovné pomôcky 
a náradie

11 Náklady na externých 
odborníkov: projektová príprava 
a dokumentácia, inžinierska 
činnosť, pamiatkové 
výskumy, odborné posudky, 
činnosť konzultantov a expertov

16 900,-

Cel
fína

íové náklady projektu (sa musia zhodovať s celkovými zdrojmi 
ncovania)

1 058 
150,-

K samotným nákladom na rekonštrukciu sa pripájajú vysoké ročné náklady na 
samotnú prevádzku a údržbu počas prevádzky, ktoré podľa údajov GIB boli spolu 
19.500,- €, z toho:

- Údržba 2 000,- €
- Odber vody 6 000,- €
- Odber el. 11 500,- €

Z predchádzajúceho vyplýva, že rekonštrukcia fontány je vysoko nehospodárna 
a takýto druh fontány je dnes vysoko nerentabilný a z hľadiska životného prostredia 
neudržateľný. Je potrebné zvažovať iný prístup k riešeniu revitalizácie námestia na 
základe architektonickej súťaže návrhov. Fontána na námestie patrí, ale mala by byť 
zásobovaná najmä zo zdrojov zadržiavanej dažďovej vody. Takýto koncept budeme v 
budúcnosti presadzovať a naň v súčasnosti hľadáme finančné prostriedky.
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Na jeseň 2011 bol zo strany privátneho sektoru prejavený záujem realizovať na 
Námestí slobody podzemnú garáž a revitalizovať plochy parku na úrovni terénu. ÚPN 
hl. mesta SR Bratislavy stanovuje pre predmetnú lokalitu funkčné využitie ako územie 
mestskej zelene -  „parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy“ - kód 1110, stabilizované 
územie. Medzi neprípustné funkcie patrili okrem iných aj odstavné státia, parkoviská 
a parking garáže. Námestie slobody je súčasťou pamiatkovej zóny CMO. ZaD 02 ÚPN 
hl. mesta SR Bratislavy, ktoré nadobudli platnosť 1.2.2012, zaraďujú medzi neprípustné 
funkcie „parking garáže nad terénom a stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou“.

Aj toto by bola cesta, ako zrevitalizovať tento priestor. Pri rešerši podkladov o 
námestí, najmä plánov jeho podzemných častí, dôležitých z hľadiska umiestnenia 
garáže ako aj z hľadiska situovania prírodného terénu, sme zistili, že ich treba pred 
súťažou dať podrobne zmapovať, pretože magistrát takýmito údajmi nedisponuje.

Minulý rok hlavná architektka spoločne s Fakultou architektúry STU iniciovala 
na tému Námestie slobody workshop, kde sa ako konzultant zúčastnila aj osobne. 
Študentské kolektívy pod vedením odborníkov na verejné priestory zo zahraničia dali 
jasný signál, že tento vzácny mestský priestor sa má vyvíjať cestou moderného 
polyfúnkčného verejného námestia, ktoré by slúžilo všetkým obyvateľom mesta a najmä 
mladým ľuďom (v okolí sú vysoké školy) a ktoré by zároveň bolo nositeľom pamätníka 
na významnú udalosť nášho národa, čo je už ukotvené v samotnom názve námestia.

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Sven Šovčík 
Bjomsonova 5 
81105 Bratislava
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 11. decembra 2013

Vážený pán poslanec,

v nadväznosti na Vašu interpeláciu zo dňa 21.11.2013 týkajúcu sa prevodov 

vlastníctva bytov -  Rezedová 3, Okániková 1 a Palárikova Vám zasielam nasledovné 

stanovisko:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 27. a 28. 

júna 2012 prijalo uznesenie č. 681/2012 v ktorom schválilo:

1. Predaj bytov v dome na Rezedovej ulici č. 3 v Bratislave do vlastníctva tým 

nájomcom bytov, ktorí majú s hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú 

nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. V prípade nájomcov, ktorí majú s hlavným 

mestom SR Bratislavy uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a vedú 

proti hlavnému mestu SR Bratislave súdne spory o nahradenie vyhlásenia vôle 

na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, bude zmluva o prevode 

vlastníctva bytu uzatvorená až po právoplatnom ukončení týchto súdnych sporov 

za podmienky, že si nebudú nárokovať náhradu trov súdneho konania ani 

náhradu trov právneho zastúpenia.

2. Súhlas so zachovaním možnosti opakovaného predlžovania doby nájmu pri 

nájmoch uzatvorených na dobu určitú, bez možnosti zmeny doby nájmu na dobu 

neurčitú.

3. Súhlas s postupnou rekonštrukciou domu na Rezedovej ul.č. 3 z fondu opráv.

Na základe prijatého uznesenia na prevod vlastníctva bytov v dome na 

Rezedovej ulici č. 3 začali odborné útvary magistrátu pripravovať podklady k tomuto 

prevodu a vykonali aj fyzickú obhliadku bytov, spoločných častí a spoločných zariadení 

domu s konkrétnym užívaním pivníc.
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V súčasnej dobe je už objednaný znalecký posudok na určenie spoluvlastníckych 

podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Po zápise tohto 

znaleckého posudku do katastra nehnuteľností pristúpime k prevodom bytov 

prostredníctvom mandátnej spoločnosti H-Probyt, s.r.o., o čom budú informovaní všetci 

oprávnení kupujúci. Zástupcom kupujúcich -  nájomcov bytov na Rezedovej ul.č. 3 bol 

v mesiaci november 2013 zaslaný vzor zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Čo sa týka objektov Okániková 1 a Palárikova, tieto boli zverené do správy 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá Vám poskytne Vami požadované 

informácie.

í

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Sven Šovčík 
Bjômsonova 5 
811 05 Bratislava
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 20.12. 2013

Vážený pán poslanec.

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza oslovila hlavné mesto so 
žiadosťou o doplatenie finančnej čiastky spolu vo výške 185 314,52 Eur, ktorý si 
Bratislavská arcidiecéza sama vyčíslila ako nedoplatok za roky 2011 a 2012 na 
dotáciách na mzdy a prevádzku cirkevných škôl/školských zariadení v ich 
zriaďovateľskej pôsobnosti.

Hlavné mesto má za to, že obcou určenou sumou, ktorá sa v zákone spomína je 
suma stanovená všeobecne záväzným nariadením a že nie je zákonom stanovené 
vypracovávať ročné vyúčtovanie/zúčtovanie finančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku z ročných uzávierok čerpania rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok 
a priebežné vypracovávanie zmien všeobecne záväzného nariadenia podľa každej 
úpravy rozpočtu hlavného mesta či mestskej časti, ktorá napríklad navŕši rozpočet školy 
alebo školského zariadenia v závislosti od skutočne dosiahnutých príjmov, od 
nepredvídateľných faktorov, napr. havárií na budovách, prípadne zvýši jeho rozpočet 
z iných dôvodov. Aj podľa § 6 ods. 12 písm. í) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov má obec oznámiť neštátnym zriaďovateľom výšku finančných 
prostriedkov najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roku, t.j. finančných 
prostriedkov vopred určených na mzdy a prevádzku a nedefinuje žiadne dodatočné 
zúčtovávanie.

V predmetnej veci hlavné mesto podniklo prvé kroky k rokovaniu o mimosúdnej 
dohode s Bratislavskou arcidiecézou.

S pozdravom

Vážený pán 
Peter Lenč 
Púpavová 48 
841 04 Bratislava
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 16.12.2013

Vážený pán poslanec,

k Vašej interpelácii zo dňa 21.11.2013 vo veci informácie o počte hracích automatov 
na území hlavného mesta SR Bratislava za roky 2011, 2012 a 2013 Vám oznamujem 
nasledovné:

*

Podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
hazardných hrách“) obec udelí individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území žiadateľovi, ktorý 
predloží úplnú žiadosť ojej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených 
v tomto zákone (§ 20). Ide o obligatórne ustanovenie zákona, tzn. že Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava je povinné žiadateľovi individuálnu licenciu udeliť, a to 
do 15 dní, pričom licencia je platná 1 kalendárny rok.

Za obdobie rokov 2006-2013 bolo prevádzkovateľom hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov povolené prevádzkovať tieto počty výherných 
prístrojov (v prehľade uvádzam aj očakávanú skutočnosť za rok 2014).

Skutočnosť Očakávaná
skutočnosť

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet výherných 
prístrojov 1352 1686 1824 1791 1574 1395 1187 852 680

S pozdravom

Vážený pán 
Stanislav Fiala 
Ľubovnianska 18 
851 07 Bratislavas
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 16.12.2013

Vážený pán poslanec,

na rokovaní mestského zastupiteľstva 21.11.2013 ste ma interpelovali vo veci 
participatívneho rozpočtu a vyčlenených finančných prostriedkov na projekt Filiálka.

Projekt s názvom „Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka“ bol podporený 
v hlasovaní občanov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2013 s prislúchajúcou 
alokáciou 800 eur. Zámerom projektu bolo zdokumentovať areál krátkym video 
dokumentom a výstavou fotografií a poukázať na súčasný stav. Súčasťou projektu bolo 
aj vyčistenie areálu od odpadu, čiernych skládok a odstránenie odpudivosti prostredia. 
Rovnako mal vzniknúť priestor pre verejnú diskusiu občanov Bratislavy, predovšetkým 
pre ľudí žijúcich v okolí územia a odbornú verejnosť, ktorej výsledkom by mal byť 
občiansky návrh na postup ďalšej revitalizácie územia.

Hlavné mesto SR Bratislavy vysúťažilo dodávateľa týchto prác, projekt bol 
zrealizovaný, hlavné mesto SR dostalo všetky potrebné doklady a faktúra je  t.č. 
pripravená na úhradu.

Participatívny rozpočet je  projekt, ktorý umožňuje obyvateľom Bratislavy 
spolurozhodovať o tom, ako má byť použitá časť mestských financií. Nejde o grantovú 
schému, služby a tovary obstaráva, realizuje aj financuje hlavné mesto v súlade 
s platnými právnymi predpismi o hospodárení.

S pozdravom

Vážený pán 
Tomáš Korček 
Riazanská 11 
831 03 Bratislava
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Milan F t á č n i k  
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 9. decembra 2013 
Č.p.:M sP-431/2013SN

Vážený pán poslanec,

i
k Vašej interpelácii, ktorú ste podali ústne na Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. novembra 2013 k problematike týkajúcej 
sa Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) - 
k spresneniu počtu príslušníkov mestskej polície a ich rozdeleniu pre jednotlivé mestské 
časti ako aj k počtu kamier v jednotlivých mestských častiach Vám zasielam nasledovné 
stanovisko.

Ku dňu 1. 12. 2013 má mestská polícia 313 zamestnancov. Z tohto počtu je 
príslušníkov mestskej polície 269. (pre rok 2013 bol schválený fyzický stav 
zamestnancov 324 a priemerný prepočítaný stav zamestnancov 320,7). Rozdelenie pre 
jednotlivé okrskové stanice mestskej polície je nasledovné:

Okrsková stanica Staré Mesto - 60 zamestnancov, z toho 57 príslušníkov, 2 operátori 
kamerového systému (ZŤP), 1 zamestnanec vykonávajúci upratovacie služby.

Okrsková stanica Ružinov - 45 zamestnancov, z toho 44 príslušníkov, 1 operátor 
kamerového systému (ZŤP).

Okrsková stanica Nové Mesto - 44 zamestnancov, z toho 41 príslušníkov, 2 operátori 
kamerového systému (ZŤP), 1 zamestnanec vykonávajúci upratovacie služby.

Okrsková stanica Dúbravka - 48 zamestnancov, z toho 47 príslušníkov, 1 
zamestnanec vykonávajú upratovacie služby.

Okrsková stanica Petržalka - 45 zamestnancov, z toho 43 príslušníkov, 1 operátor 
kamerového systému (ZŤP), 1 zamestnanec vykonávajúci upratovacie služby.

Centrálny dispečing - 11 zamestnancov, z toho 11 príslušníkov.

Stanica jazdeckej polície a kynológie - 25 zamestnancov, z toho 19 príslušníkov 
(jazdecká polícia - 6 príslušníkov; kynológia - 13 príslušníkov), 3 stajníci, 2 noční 
strážnici, 1 zamestnanec vykonávajúci upratovacie služby.
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Veliteľstvo + funkčné útvary - 35 zamestnancov, z toho 7 príslušníci, 2 informátori, 4 
kuriči, 3 zamestnanci vykonávajúci upratovacie služby.

Mimo evidenčného stavu - 3 príslušníčky na materskej dovolenke.

K 1.12.2013 mestská polícia prevádzkuje 57 funkčných kamier, 4 kamery sú 
demontované z technických príčin.

Umiestnenie kamier podľa jednotlivých mestských častí je  nasledovné:

v

MC Staré Mesto - 17 kamier + 2 kamery určené pre Hlavné námestie a Nedbalovu 
ulicu sú v rozpracovaní.
MC Ružinov - 7 kamier
MČ Nové Mestb - 8 kamier

v

MC Lamač - 2 kamery - vyvedené v miestnosti okrskára
v

MC Devínska Nová Ves - 12 kamier - vyvedené na centrálny dispečing mestskej 
polície, Gunduličova ul. 10
MČ Rača - 9 kamier, budú vyvedené na OS MsP Nové Mesto

S pozdravom

Vážený pán 
Milan Čemý 
Baltská 29 
821 07 Bratislava
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MILAN FTÁČNIK 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 12. 12. 2013

Vážený pán poslanec,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ste dňa 

21. 11. 2013 ústne interpelovali vo veci pripravovaných zmien a doplnkov 03 územného 

plánu hlavného, mesta SR Bratislavy. Požiadali ste o informáciu o činnosti pracovnej 

skupiny pre zmeny a doplnky 03 a zároveň ste požiadali o doplnenie údajov 

o urbanistických štúdiách ako podkladoch pre podnety skupiny BI aB 2  a doplnenie 

vydaných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných mestských častí 

ku konkrétnym podnetom overeným urbanistickými štúdiami, vrátane dátumu vydania 

stanovísk.

V súvislosti s Vašimi požiadavkami si Vám dovoľujem zaslať nasledovné 

informácie:

V materiáli, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06. 06. 2013, boli uvedené podnety, zosumarizované 

do prehľadných tabuliek, ktoré obsahovali aj údaje ohľadne urbanistických štúdií, 

spracovaných ako podklad pre konkrétne podnety, vrátane údajov o vydaných 

stanoviskách hlavného mesta.

Informácia, ktorá bola predložená na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy dňa 07. 11. 2013, na rozdiel od spomínaných tabuliek podnetov, 

obsahovala zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom 

návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy -  zmeny a doplnky 

03 -  BI v stupni rozpracovanosti, zodpovedajúcom súčasnej etape v procese 

spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Predmetný zoznam je pripravovaný 

príslušnými postupmi ako súčasť komplexného materiálu Územný plán hlavného mesta 

SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 -  B I, resp. zmeny a doplnky 4 (názov bude
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spresnený pri finalizácii spracovania predmetného dokumentu) a ako celok bude 

predložený na prerokovanie v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Nakoľko Vami spomínané urbanistické štúdie, ako i vydané stanoviská hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestských častí slúžia ako podklady pre spracovanie materiálu 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 -  B I, je  možné 

do nich nahliadnuť na oddelení tvorby územného plánu a dopravy magistrátu, ktoré je 

spracovateľom predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

S pozdravom

Vážený pán 
Milan Čemý 
Baltská 29 
821 07 Bratislava
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