MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 07. 02. 2019

Informácia
o vybavených interpeláciách poslancov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
___________________________________________________________________

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

1. Návrh uznesenia
2. Informácia o vybavených interpeláciách
poslancov Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
3. Prílohy 1 - 6

Zodpovedná:
Ing. Jarmila Kiczegová, v. r.
poverená vedením organizačného oddelenia
Spracovateľka:
Mgr. Martina Šidlíková, v. r.
organizačné oddelenie

Február 2019

kód uzn.: 1. 10. 9

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy.
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INFORMÁCIA
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 19. 12. 2018,
boli podané štyri interpelácie, s termínom vybavenia do 18. 01. 2019.
Dňa 28. 12. 2018 boli podané dve písomné interpelácie do podateľne Magistrátu, s termínom
vybavenia do 27. 01. 2019.
Všetky tieto interpelácie sú spracované do Informácie o vybavených interpeláciách poslancov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a predložené na dnešné rokovanie
mestského zastupiteľstva.
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Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 19. 12. 2018
01. Interpelácia poslanca Mgr. Gábora Grendela
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Dom hudby.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 1
02. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Záväzné stanovisko hlavného mesta – investičný zámer Polyfunkčný objekt
Račianska/Pionierska v k. ú. Nové Mesto.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2
03. Interpelácia poslanca Ing. Jána Hrčku
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Záväzné stanovisko k stavbe Green Park.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 3
04. Interpelácia poslanca Ing. Jána Hrčku
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom obchodných spoločností.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4
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Interpelácie podané písomne do podateľne magistrátu dňa 28. 12. 2018
01. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Druhá etapa električky.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 5
02. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Územie medzi Malým a Veľkým Draždiakom.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 6
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Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava
9. januára 2019
Vážený pán poslanec,
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19.12.2018
ste podali písomnú interpeláciu, predmetom ktorej je stav rekonštrukcie ZUŠ Panenská 11,
evidovaná pod názvom ,,Obnova objektu domu hudby, Panenská 11“.
Generálny

investor

Bratislavy

ako

obstarávateľ

projektovej

dokumentácie

pripravovanej stavby odovzdal Hlavnému mestu SR Bratislava dňa 24.10.2018 projektovú
dokumentáciu spolu s právoplatným stavebným povolením.
Pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie na vyhlásenie výberového konania na
zhotoviteľa stavby bola investícia Sekciou financií magistrátu zamietnutá z dôvodu
nedostatočného krytia finančných prostriedkov v roku 2018. Po schválení rozpočtu na rok 2019
budú odovzdané podklady na Oddelenie verejného obstarávania magistrátu a zahájený proces
výberu zhotoviteľa.
Z čiastky 800 000 Eur schválených mestským zastupiteľstvom v rozpočte za rok 2018
bolo 155 000 Eur použitých na rekonštrukciu plynovej kotolne na Bielej 6 a 100 000 Eur na
dofinancovanie rekonštrukcie objektu Archívu mesta Bratislavy na Markovej 1. Ostatné
finančné prostriedky boli nevyčerpané.
S pozdravom

Vážený pán
Mgr. Gábor Grendel
poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 10. januára 2019
Vážený pán poslanec,
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 12.
2018 ste ma interpelovali vo veci záväzného stanoviska hlavného mesta, ktoré bolo
vydané ešte v roku 2017 k investičnému zámeru Polyfunkčný objekt Račianska/
Pionierska v kat. úz. Nové Mesto. Uviedli ste, že obyvatelia priľahlých bytových domov
nesúhlasia s týmto investičným zámerom a obrátili sa na krajskú prokuratúru s tým, že
napadli jeho zákonnosť. Krajská prokuratúra si vyžiadala administratívny spis
od hlavného mesta, ale podľa dopisu z krajskej prokuratúry zo dňa 26.10.2018
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy nedoručil tento administratívny spis. Požiadali
ste ma, aby som preveril túto skutočnosť a pokiaľ tento administratívny spis nebol
doručený na prokuratúru, aby sme tak spravili.
V uvedenej veci Vám oznamujem, že odpoveď na žiadosť o poskytnutie
súčinnosti a zapožičanie kompletného administratívneho spisu predmetnej stavby
„Polyfunkčný objekt Račianska–Pionierska, Bratislava“ sme zaslali listom č. MAGS
OUIC 49078/18-391689 zo dňa 18.10.2018, ktorý bol expedovaný dňa 25.10.2018 na
Krajskú prokuratúru Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1.
S úctou

Vážený pán
JUDr. Tomáš Korček
poslanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 2. januára 2019

Vážený pán poslanec,
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 12.
2018 ste ma interpelovali vo veci vydania záväzného stanoviska k stavbe Green Park.
Požiadali ste ma, aby som preveril, či bolo dané záväzné stanovisko k predmetnej
stavbe predchádzajúcim vedením a písomne a oficiálne potvrdil neoficiálne informácie.
V uvedenej veci Vám oznamujem, že záväzné stanovisko hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy k investičnému zámeru „Green Park Var. C, Areál
Artmedia, Viedenská cesta, Bratislava - Petržalka“ v k. ú. Petržalka nebolo vydané.
S úctou

Vážený pán
Ing. Ján Hrčka
poslanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 8. januára 2019

Vážený pán poslanec,
na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktoré sa konalo dňa 19.12.2018, ste sa na mňa obrátili s otázkou, týkajúcou sa kontroly
nakladania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s nehnuteľným majetkom
obchodných spoločností.
Práva a povinnosti hlavného mesta ako akcionára sú upravené zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“
alebo „Obchodný zákonník“) a zakladateľskými dokumentami, resp. stanovami
obchodných spoločností.
V prípade, ak hlavné mesto vložilo ako nepeňažný vklad do obchodnej
spoločnosti nehnuteľnosť, táto nehnuteľnosť prechádza do vlastníctva spoločnosti (ust.
§ 60 ods. 1 ObchZ), pričom podľa ust. § 179 ods. 2 ObchZ zároveň spoločnosť nesmie
vrátiť akcionárom ich vklady. Hlavnému mestu ako akcionárovi teda zo zákona
nevyplývajú žiadne oprávnenia na nakladanie s nehnuteľným majetkom
spoločností, a to ani v prípade, ak tieto nehnuteľnosti vložil ako nepeňažný vklad
do základného imania spoločnosti.
Hlavné mesto má však ako akcionár v zmysle ObchZ nasledovné práva
a povinnosti:
V zmysle ust. § 180 ods. 1 ObchZ: „Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na
valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia
týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré
súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške

základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon
môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného
akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých
hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať v
rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov.“.
Možnosť kontroly nakladania s majetkom obchodných spoločností, v ktorých má
hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť, môžu bližšie upravovať stanovy každej
obchodnej spoločnosti, ktoré môžu bližšie upraviť kompetencie valného
zhromaždenia (v prípade obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto jediným
akcionárom/jediným spoločníkom, teda priamo kompetencie hlavného mesta). Nižšie
uvádzam prehľad jednotlivých obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto
majetkovú účasť, spolu s uvedením možností kontroly hlavného mesta pri nakladaní
s majetkom týchto obchodných spoločností v zmysle ich stanov:

1. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB“)
V zmysle čl. VIII ods. 1 písm. h) stanov spoločnosti patrí do pôsobnosti
valného zhromaždenia aj „schvaľovanie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého
trhová hodnota presahuje sumu 200.000,- EUR bez DPH v jednotlivom prípade
alebo úhrnnú sumu 1.000.000,- EUR bez DPH v období jedného kalendárneho
roka.“ V zmysle čl. VIII ods. 1 písm. j) stanov zároveň do pôsobnosti valného
zhromaždenia patrí „schvaľovanie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak
ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100.000,- EUR bez
DPH v jednotlivom prípade.“.
- v zmysle citovaných ustanovení tak stanovy DPB neurčujú priamo možnosť
hlavného mesta zúčastniť sa na rozhodovaní pri nakladaní s nehnuteľným
majetkom spoločnosti, avšak možnosť kontroly nakladania s majetkom
spoločnosti je upravená v závislosti od hodnoty majetku, ktorý má byť scudzený
alebo prenajatý.

2. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (ďalej len „OLO“)
V zmysle čl. IX ods. 1, písm. y) stanov spoločnosti patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia „schválenie zmlúv o kúpe, predaji a/alebo prenájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku spoločnosti nad rámec bežného obchodného styku.“
Ďalej do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí „schválenie zmluvných vzťahov
a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 1 mil. EUR (bez
DPH) bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu, schválenie zmluvných
vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 500.000,EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do dvoch (2) rokov,

schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným
vyjadrením nad 250.000,- EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do
(1) jedného roka.“.
- v zmysle citovaného ustanovenia stanov OLO sa na schválenie predaja
nehnuteľného majetku vyžaduje schválenie valného zhromaždenie, ak ide o vec
„nad rámec bežného obchodného styku.“. Sporným môže byť v tomto prípade
výklad pojmu „bežný obchodný styk,“ nakoľko slovenský právny poriadok tento
pojem nedefinuje. Spravidla však pôjde o činnosti, ktoré súvisia
s podnikateľskou činnosťou spoločnosti a ktoré spoločnosť uskutočňuje v rámci
chodu svojej podnikateľskej aktivity. Pri posudzovaní, či prevod majetku patrí
do bežnej obchodnej činnosti bude potrebné vychádzať z ďalších kritérií, akými
sú výška platby, spôsob platby v porovnaní s inými prevodmi, uskutočňovanými
v podobnej sfére, ako aj nutnosť uskutočnenia takéhoto prevodu na zabezpečenie
riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti.

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“)
V zmysle čl. 12.2.2 stanov BVS: „Predstavenstvo najmä schvaľuje právny úkon
spoločnosti s výnimkou právnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci
súhlas v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, ktorým má spoločnosť previesť
vlastnícke právo k hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti,
v každom jednotlivom prípade a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je nižšia
alebo sa rovná 400.000,- EUR.“. Z uvedeného možno vyvodiť, že
predstavenstvo je pred schválením každého úkonu, ktorým sa má previesť
vlastníctvo k nehnuteľnosti, v prípade, ak táto nehnuteľnosť má vyššiu účtovnú
hodnotu než 400.000,- EUR, povinné vyžiadať si súhlas valného zhromaždenia.

4. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len „BID“)
Podľa čl. IX ods. 10 písm. d) stanov BID: „Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu
predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného
zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov: nákup, predaj alebo nájom
nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami.“. Na tomto
mieste uvádzam, že hlavné mesto je v prípade tejto spoločnosti minoritným
akcionárom s podielom 35 % na základnom imaní. V zmysle stanov BID valné
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov,
preto je pre takéto rozhodnutie valného zhromaždenia rozhodujúci hlas
majoritného akcionára, t.j. Bratislavského samosprávneho kraja.

5. METRO Bratislava a.s. (ďalej len „METRO“)
Stanovy spoločnosti METRO neobsahujú osobitnú úpravu, týkajúcu sa kontroly
akcionárov, resp. pôsobnosti valného zhromaždenia pri nakladaní s nehnuteľným
majetkom spoločnosti. V zmysle stanov rozhoduje o všetkých prevodoch
nehnuteľného majetku, ktorý bol vložený do základného imania, predstavenstvo
spoločnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase dozornej rady.
V zmysle zákona ani stanov teda nie je METRO povinné predkladať návrh
na scudzenie nehnuteľného majetku spoločnosti na prerokovanie
mestskému zastupiteľstvu a je oprávnené v takýchto prípadoch konať
samostatne, bez účasti hlavného mesta.

6. KSP, s.r.o. (ďalej len „KSP“)
V zmysle čl. V, bodu 4 písm. a) stanov spoločnosti KSP: „konateľ potrebuje
predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na úkony, ktorými spoločnosť
nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosť alebo k nej zriaďuje práva tretích
osôb.“.
Hlavné mesto SR Bratislava je jediným spoločníkom spoločnosti KSP, tzn. bez
súhlasu hlavného mesta nie je možné nadobudnutie alebo scudzenie
nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti.

Za účelom zvýšenia kontroly hlavného mesta pri nakladaní s nehnuteľným
majetkom obchodných spoločností by bola potrebná zmena stanov niektorých
obchodných spoločností, ktorá by spočívala v doplnení ustanovenia, podľa ktorého
bude do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patriť aj rozhodovanie
o scudzení nehnuteľného majetku obchodnej spoločnosti.
Samotná zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej
spoločnosti v zmysle ust. § 187 ods. 1 písm. a) ObchZ (resp. pri spoločnosti s ručením
obmedzeným v zmysle ust. § 125 ods. 1 písm. c) ObchZ).
Vyššie uvedené sa týka najmä obchodných spoločností Dopravný podnik
Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s. a METRO Bratislava a.s.
V zmysle ust. § 187 ods. 2 ObchZ sa na rozhodnutie o zmene stanov vyžaduje
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, pričom stanovy jednotlivých
spoločností môžu určiť aj vyšší počet hlasov, potrebných pre prijatie takéhoto
rozhodnutia.

V prípade obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. je hlavné mesto SR Bratislava
jediným akcionárom, tzn. v zmysle ust. § 190 ods. 1 ObchZ hlavné mesto SR
Bratislava vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného
akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú
formu a musí ho podpísať; na rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti sa vyžaduje
forma notárskej zápisnice (ust. § 190 ods. 1 v spojení s ust. § 187 ods. 2 ObchZ).
Čo sa týka spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., hlavné mesto
SR Bratislava je majoritným akcionárom BVS s podielom 59,29 % na základnom
imaní, avšak na rozhodnutie o zmene stanov sa v zmysle čl. 10.4 stanov BVS vyžaduje
dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov, tzn. hlavné mesto nie je oprávnené
zmeniť stanovy bez súhlasu ďalších akcionárov BVS.
V prípade spoločnosti METRO Bratislava, a.s., hlavné mesto vlastní podiel,
predstavujúci 66 % na základnom imaní spoločnosti, pričom druhý akcionár
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vlastní zvyšných 34 %. Nakoľko na rozhodnutie
o zmene stanov spoločnosti sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných
akcionárov, bol by v takomto prípade potrebný aj hlas druhého akcionára.
Záverom uvádzam, že v prípade obchodných spoločností, v ktorých má hlavné
mesto majetkovú účasť, je na výkon práv, spočívajúci v hlasovaní o zmene stanov
spoločnosti potrebné predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom, a to
v zmysle ust. § 17 ods. 5 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
S úctou

Vážený pán
Ing. Ján Hrčka
poslanec mestského zastupiteľstva

Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava
10. januára 2019

Vážená pani poslankyňa Elena Pätoprstá,
na základe Vašej interpelácie, ktorú ste podali dňa 28. 12. 2018, Vám zasielam
nasledujúce stanovisko:
Nosný systém (NS) MHD 2. časť – električková trať je prioritným projektom
hlavného mesta SR Bratislavy s veľkým dopadom na dopravnú infraštruktúru.
V súčasnej dobe je na električkovú trať vydané územné rozhodnutie.
Keďže stavba električkovej trate vyvolá v predmetnom území ďalšie investície,
si hlavné mesto SR Bratislava obstaralo spracovanie urbanistickej štúdie „Rozvojová os
Petržalka“. Táto štúdia okrem iného rieši pešie prepojenia cez Chorvátske rameno, ktoré
sú v súlade s navrhovaným trasovaním električkovej trate.
Presnú polohu lávky cez Chorvátske rameno určí urbanistická štúdia „Rozvojová
os Petržalka“ a hlavné mesto SR Bratislava zabezpečí jej realizáciu.
S úctou

Vážená pani
Ing. arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá
poslankyňa mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy
Bratislava

Matúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

V Bratislave, dňa 15.1.2019
Vážená pani poslankyňa,
dovoľte, aby som odpovedal na Vašu Interpeláciu 74/2018, ktorá bola doručená
do kancelárie primátora dňa 28.12.2018.
Vo Vašej interpelácii ste sa na mňa obrátili ohľadom informácií týkajúcich sa
územia medzi dvoma jazerami, medzi Malým a Veľkým Draždiakom. Spomínali ste, že
ide o rekreačnú zónu ale žiaľ v danom úseku je komunikácia, ktorá vedie k záhradkárskej
oblasti Malý Draždiak. Daná oblasť už vlastne nie je záhradkárskou oblasťou, ale ide
o pomerne zastavanú oblasť. Poukázali ste na bližšie nešpecifikovanú projektovú štúdiu,
ktorá mala byť spracovaná ešte počas funkčného obdobia primátora p. Ďurkovského
a neviete sa dopátrať výsledku vyplývajúceho z tejto štúdie.
V nadväznosti na vyššie uvedené Ste podali písomnú interpeláciu poslanca
mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava s predmetom „Vyriešenie
dopravnej kolízie v rekreačnej zóne medzi Veľkým a malým Draždiakom – uzavretie
cesty medzi Draždiakmi pre autá dokončením cesty k chatovej osade Malý Draždiak“.
V samotnom texte interpelácie sa dopytujete:
1. o prešetrenie návrhu klubu poslancov z roku 2016, ktorí navrhovali zaradiť do
rozpočtu spracovanie PD a realizáciu cesty k chatovej osade Malý Draždiak,
vybudovanie ktorej by umožnilo vytvorenie pešej zóny a vyriešenie dopravnej
kolízie medzi autami a návštevníkmi rekreačnej zóny medzi Veľkým a Malým
Draždiakom,
2. o stanovisko primátora ako chce riešiť túto kolíziu medzi autami majiteľov
domov v chatovej osade Malý Draždiak a návštevníkmi rekreačnej zóny
medzi Veľkým a Malým Draždiakom.

Vážená pani poslankyňa, v súvislosti s vyššie uvedeným si Vás dovoľujem
informovať, že Hlavné mesto SR Bratislava eviduje nedokončenú investíciu pod
pracovným názvom Lesopark Draždiak, ktorá je rozdelená na 3 stavby, a to:
1. Obslužná komunikácia Kutlíková ulica – Malý Draždiak Bratislava, Petržalka,
Kutlíkova,
2. Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova juh Bratislava,
Petržalka,
3. Lesopark Draždiak – centrum Bratislava, Petržalka.
V súvislosti s plánovanou stavbou Obslužná komunikácia Kutlíková ulica – Malý
Draždiak Bratislava, Petržalka, Kutlíkova si Vás dovoľujem informovať, že územné
rozhodnutie bolo vydané mestskou časťou Bratislava – Petržalka dňa 6.7.2010 pod
č. UKSP 2394-TX1/2010-Kb-24, právoplatné dňa 14.3.2011. Na základe žiadosti
Hlavného mesta SR Bratislava OKDS/41994/12/272668 bola platnosť územného
rozhodnutia následne predĺžená rozhodnutím o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
UKSP 10601/2-TX1/2012-Ga-9 zo dňa 27.6.2012, právoplatné dňa 25.7.2012 a to do
14.3.2016.
Pri plánovanej stavbe Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova
juh Bratislava, Petržalka evidujeme ako posledný dokument rozhodnutie o predĺžení
platnosti územného rozhodnutia UKSP 10602/2-TX1/2012-Ga-7 do 31.1.2015.
Rozhodnutím o zastavení územného konania UKSP 1877_TX1/2012_Ga_3 zo dňa
24.9.2012 bolo územné konanie na stavbu Lesopark Draždiak – centrum Bratislava,
Petržalka zastavené. Mestská časť Bratislava – Petržalka uvádza ako dôvod zastavenia
konania nepredloženie právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody na
výrub drevín, a zároveň odvolanie voči tomuto rozhodnutiu zo strany stavebníka Hlavné
mesto SR Bratislava neevidujeme.
Prípravu a koordináciu prác k uvažovanej investícii Lesopark Draždiak zastrešovalo
najskôr Oddelenie mestskej zelene, pričom podľa preberacieho protokolu MAGS OMZ
52301/2011-348044 koordinácia tejto uvažovanej investície prešla na základe ústneho
pokynu vedenia mesta začiatkom roka 2010 do kompetencie Oddelenia koordinácie
dopravných systémov. Pri zmene organizačnej štruktúry Hlavného mesta SR Bratislava
v roku 2015 bola táto agenda odstúpená Oddeleniu stavebných činností.
Hlavné mesto SR Bratislava nemalo v rozpočtoch po roku 2011 vyčlenené
prostriedky na pokračovanie v tejto nedokončenej investícii, čomu nasvedčujú aj

inventúrne súpisy nedokončených investícií (účt. skupina 042) Oddelenia mestskej zelene
k 4.1.2012, Oddelenia koordinácie dopravných systémov k 9.1.2015 a následne aj
Oddelenia stavebných činností.
V správe hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 je v tejto súvislosti
spomenuté, že sa jedná o zmarenú investíciu Hlavného mesta SR Bratislava.
Vážená pani poslankyňa, v prípade ak by bolo v záujme obnoviť myšlienku tejto
investície, je potrebné najprv alokovať prostriedky, či už v rozpočte Hlavného mesta SR
Bratislava alebo v rozpočte mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor
Bratislavy, až následne je možné pokračovať v inžinierskej činnosti.
Dokumentácia k uvažovanej investícii Lesopark Draždiak bola sa nachádza na
Oddelení stavebných činností, a je Vám k dispozícii k nahliadnutiu.

Vážená pani
Ing. Arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

