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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

INFORMÁCIA  
O VYBAVENÝCH  INTERPELÁCIÁCH  POSLANCOV 

  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HLAVNÉHO  MESTA   
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 30. 05. 2019, 
bolo podaných osem interpelácii, s termínom vybavenia do 29. 06. 2019. 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 13. 06. 2019,  
bola podaná jedna interpelácia, s termínom vybavenia do 12. 07. 2019. 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 27. 06. 2019, 
boli podané štyri interpelácie, s termínom vybavenia do 26. 07. 2019. 
 
Dňa 08. 07. 2019 boli podané dve písomné interpelácie do podateľne Magistrátu, s termínom 
vybavenia do 07. 08. 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 30. 05. 2019 
 
01. Interpelácia poslankyne Ing. arch., Mgr. art. Eleny Pätoprstej 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 

Predmet interpelácie: 
Zrušenie prístupu áut v lesoparku medzi Malým a Veľkým Draždiakom – vybudovaním 
prepojenia ciest Kutlíková - Starhradská a zvýšenie bezpečnosti v lesoparku pre peších 
a cyklistov. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 1 

 
02. Interpelácia poslanca Ing. Mateja Vagača 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Informácie o plánovanom pamätníku neznámeho vojaka – v parčíku pri úrade vlády (pri 
soche Čulena). 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 2 

 
03. Interpelácia poslanca Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Havarijný stav oporných múrov na Podkolibskej ulici a preskúmanie legálnosti zjazdu 
z pozemku 6528/13 v k. ú. Vinohrady na Podkolibskú ulicu. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 3 

 
04. Interpelácia poslanca JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Revitalizácia Jurigovho námestia. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 4 

 
05. Interpelácia poslanca Jána Budaja 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Téma budúceho hrobu neznámeho vojaka. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 5 
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06. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Úprava podmienok prijímania do krúžkovej činnosti CVČ. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 6 

 
07. Interpelácia poslanca Mgr. Gábora Grendela 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Odbočovací pruh na Rázusovom nábreží. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 7 

 
08. Interpelácia poslanca Mgr. Gábora Grendela  

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Bazén Žižkova 3. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 8 

 
 
 
Interpelácia podaná na mestskom zastupiteľstve dňa 13. 06. 2019 
 
01. Interpelácia poslanca JUDr. Ing. Martina Kuruca 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 

Predmet interpelácie: 
Verejné obstarávanie na likvidáciu odpadu. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 9 
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Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 27. 06. 2019 
 
01. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Stav riešenia petície občanov Vajnor – výstavby vodovodu Za humnami. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 10 

 
02. Interpelácia poslanca Ing. Petra Lenča 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 

Predmet interpelácie: 
Rozpadávajúca sa dlažba v Starom meste. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 11 

 
03. Interpelácia poslanca JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Stav a údržba Karloveského cintorína. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 12 

 
04. Interpelácia poslanca Mgr. Petra Pilinského 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Rekonštrukcia križovatky Detvianska / Rustaveliho / Kubačova. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 13 
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Interpelácie podané do podateľne magistrátu dňa 08. 07. 2019 
 
01. Interpelácia poslanca JUDr. Milana Vetráka, PhD. 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Starostlivosť o Starohájsky lesík v mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 14 

 
02. Interpelácia poslanca JUDr. Milana Vetráka, PhD. 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 

Predmet interpelácie: 
Nájomná zmluva týkajúca sa pozemku hlavného mesta, parc. č. 258 v k. ú. Bratislava – 
Petržalka. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 15 

 



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSIVEJ REPUBLKY 
BRATISLAVA

Bratislava 28. júna 2019

Vážená pani poslankyňa,

na záldade Vašej písomnej interpelácie zo dňa 30. mája 2019, predmetom ktorej 

bola požiadavka o informáciu zrušenia prístupu vozidiel v lesoparku medzi Malým 

a Veľkým Draždiakom vybudovaním prepojenia ciest Kutlíková -  Starhradska 

a zvýšenie bezpečnosti pre peších a cyklistov v lesoparku uvádzame nasledovné.

V súčasnosti je MIB vo fáze náboru nových zamestnancov a jeho stav ešte nie je 

naplnený. Napriek tomu sme ho o predmetnom zámere prepojenia ciest Kutlíková -  

Starohradska informovali a určite sa tým bude ďalej zaoberať.

S pozdravom

Vážená páni
Ing. arch.. Mgr. art. Elena Pätoprstá 
poslanlcyňa Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 10. júna 2019

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, podanej na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa
30.05.2019, Vám dávam informáciu k problematike Hrobu neznámeho vojaka.

Návrhy a požiadavky na vytvorenie Hrobu neznámeho vojaka ako protokolárneho 
miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave boli 
predkladané už od roku 2016 viacerými občianskymi združeniami zoberajúcimi sa 
vojenskou históriou (Zväz vojakov, Klub generálov. Zväz protifašistických bojovníkov). 
Následne sa v apríli 2017 obrátil v tejto veci na vtedajšieho primátora Bratislavy Iva 
Nesrovnala minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Dôvodom požiadavky 
na Hrob neznámeho vojaka bolo vytvorenie neutrálneho protokolárneho pietneho miesta 
Slovenskej republiky po vzore iných miest v Európe a vo svete. Ministerstvo obrany na 
základe konzultácií s Vojenským historickým ústavom navrhovalo ako najvhodnejšie 
miesto na umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka Námestie slobody.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto") 
s navrhovanou lokalitou nesúhlasilo z dôvodu vtedy pripravovanej revitalizácie námestia, 
zámeru jeho budúceho využitia, ako aj z dôvodu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1574/2014 zo dňa 22.05.2014, ktorým bolo schválené 
umiestniť v tejto lokalite „Pamätník 17. novembra".

O možných ďalších lokalitách na umiestnenie Pirohu neznámeho vojaka sa 
uskutočnili viaceré rokovania na expertnej úrovni a rokovala o nich viackrát aj Komisia 
pre pamätníky a zásahy do vereného priestoru. Pracovne sa diskutovalo o viacerých 
lokalitách, napr. o východnom svahu Plradného vrchu (pri kostolíku sv. Mikuláša), 
o Hurbanovom nám., Plodžovom nám., o severnej časti Grassalkovičovej záhrady ako aj 
parčíku pri Lieskovej ulici, kde je  v súčasnosti umiestnený pomník Mareka Culena. Práve 
táto lokalita bola komisiou označená ako najviac vyhovujúca. S týmto názorom sa 
stotožnilo aj Ministerstvo obrany SR a Vojenský historický ústav.

Dňa 27.09.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie Ministerstva obrany SR, 
Ministerstva vnútra SR, Vojenského historického ústavu a hlavného mesta o aspektoch 
prípravy tohto zámeru. Zástupcovia hlavného mesta deklarovali, že lokalita parčíka, kde 
sa navrhuje umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka je  verejným priestranstvom 
využívaným Bratislavčanmi a záujem hlavného mesta je, aby tento priestor naďalej zostal 
k dispozícii obyvateľom a aby bola zachovaná väčšina zelene. V priestore je v súčasnosti



umiestnený pomník Marka Čulcna, ktorý Je podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových 
hroboch v znení neskorších predpisov vojno\'ým hrobom a na jeho odstránenie, alebo 
zrušenie je  potrebný súhlas Ministerstva vnútra SR.

Na základe tohto rokovania a nasledujúcej žiadosti hlavného mesta vydalo 
■Ministerstvo vnútra SR súhlas na zru.šenie \'ojnového hrobu -  pomníka Mareka Culena 
s tým. že na tomto mieste bude umiestnený nový vojnový hrob ■' Mrob neznámeho vojaka. 
Zástupcovia hlavného mesta na rokovaniach deklarovali záujem podieľať sa na vytvorení 
Hrobu neznámeho vojaka realizáciou architektonickr) x’ýtvarnej sút'aže. ako aj 
realizáciou pomníka s tým. že náklady budú hradené zo štátneho rozpočtu. 1 llavné mesto 
tiež deklarovalo úmysel ponechať nový pomník (Hrob neznámeho vojaka) v správe 
mestskej organizácie Marianum. a vo vlastnej správe chce ponechať aj N'erejnú zeleň 
parčíka.

Kľúčové rokovania a rozhodnutia vo veci Hrobu neznámeho vojaka sa udiali 
v rozmedzí septembra 2018 až januára 2019. kedy sa z titulu komunálnych volieb 
nekonali zasadania mest.ského zastupiteľstva, ani zasadania jeho komisií. O termínoch 
rokovania vlády bolo Hlavné mesto iba iníbrmované.

Na rokovaniach, ktoré bolo v tejto veci medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami 
a hlavným mestom sa dospelo k názoru, že potreba takéhoto typu pomníka v hlavnom 
meste štátu je  nespochybniteľná. Ústredná poloha lokality v dotyku s reprezentačným 
námestím a centrálnymi orgánmi štátu robí navrhovtmú lokalitu veľmi vhodnou na 
umiestnenie takéhoto pamätníka. Ak sa budúci pamätník citlivo a vhodne zakomponuje 
do daného prostredia so zachovaním zelene môže tento priestor získať na kvalite a môže 
byť aj vo väčšej miere využívaný obyvateľmi mesta ako je tomu doteraz, keď doterajší 
pomník Mareka Čulcna je  častým terčom vandalov a je  neustále poškodzovaný.

ľllavné mesto v snahe v čo najväčšej miere ovplyvniť riešenie Hrobu neznámeho 
vojaka nominovalo do pracovnej skupiny k problematike Hrobu neznámeho vojaka troch 
svojich zástupcov: Ing. arch Ingrid Konrad, hlavnú architektku. PhDr. Iva Stassela. 
riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok \ Bratislave a Petra Lénváho vedúceho 
Ľitvaru súťaží Metropolitného inštitútu Bratislava.

Podmienky architektonicko výtvaľnej súťaže budú prerokované v Komisii pre 
pamätníky a zásahy do verejného priestoru, ako aj v príslušných komisiách mestského 
zastupiteľstva. A tiež budú predložené na diskusiu s občanmi.

Uvedené informácie sú zároveň odpoveďou aj na Vami ľormulované otázky.

S pozdravom

Vážený pán 
Ing, Matej Vagač
Poslanec M estského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 17. jún  2019

Vážený pán poslanec.

Vašou interpeláciou písomne podanou dňa 30. 05. 2019 ste nás požiadali 

o informácie vo veci havarijného stavu oporných múrov na Podkolibskej ulici 

a preskúmanie legálnosti zjazdu z pozemku 6528/13 v k.ú. Vinohrady na Podkolibskú 

ulicu.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava stav oporných a zárubných múrov 

na Podkolibskej ulici eviduje. Na základe posúdenia nutnosti zabezpečenia projektovej 

dokumentácie bude rozhodnuté, ktoré časti oporných múrov na ulici Podkolibská sa 

budú riešiť v rámci údržby a na ktoré bude potrebné vypracovanie projektovej 

dokumentácie. Uvedené oporné múry budú zaradené do plánu opráv na základe 

pridelených finančných prostriedkov.

V otázke udelenia súhlasného stanoviska na zjazd od bytovky na ulici N a pažiti 

na pozemku 6528/13 v k.ú. Vinohrady smerom na Podkolibskú uvádzame, že príslušné 

oddelenie Magistrátu neeviduje žiadosť v predmetnej veci a ani nevydal povolenie 

zriadenia vjazdu z Podkolibskej ul. na vyššie uvedený pozemok.

S pozdravom

Vážený pán
Mgr. Maifin Vláčiky, PhD.
poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 24, júna 2019

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.5.2019 si Vám dovoľujeme predložiť žiadanú 

informáciu k postupu Hlavného mesta vo veci revitalizácie Jurigovho námestia.

Na základe spoločných rokovaní zástupcov mestskej časti Bratislava -  Karlova Ves a Hl 

M BA pristúpilo mesto k preverovaniu majetkových vzťahov v rámci lokality Jurigovho 

námestia. Podľa našich zistení list vlastníctva pre dané pozemky nie je  založený, časť 

pozemkov je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, niektoré vo vlastníctve 

súkromných osôb, jeden pozemok vlastní súkromná firma MTI a.s. Vo veci rekonštrukcie 

dotknutého územia je preto potrebné rokovať s vlastníkmi dotknutých stavieb, nakoľko 

tieto, sú stavebnoteclmickoLi a nedeliteľnou súčasťou pochôdznej terasy.

K verejným priestranstvám, spevneným plochám, komunikáciám a schodom sa 

v archíve HL M BA žiadne priame listiny nenachádzajú a žiadnymi dokladmi 

nedisponuje ani GIB. Jediná informáciu, ktorou disponujeme pochádza zo stavebného 

bulletinu bývalého Investingu, podľa ktorého celé Jurigovo námestie aj s lávkou 

(nadchodom) ponad Karloveskú ulicu je vyznačené ako jedna stavba vybudovaná touto 

organizáciou. V súčasnosti je  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava objekt Kotva 

a nadchod ponad Karloveskú ulicu.

Na základe týchto skutočností sa domnievame, že Jurigovo námestie (spevnené 

plochy, komunikácie a schody) by malo byť v majetku hlavného mesta, avšak priame 

listiny momentálne nemáme k dispozícii. Vzhľadom k tomu, že ide o verejné 

priestranstvo -  komunikácie miestneho významu, podľa Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy by patrilo do správy príslušnej mestskej časti.



Hlavné mesto SR Bratislava do konca roku 2019 pristúpi k oprave schodov, ktoré 

sú súčasťou lávky ponad Karloveskú ulicu, súčasne sa zástupcovia mesta sa budú naďalej 

zúčastňovať prebiehajúceho participatívneho procesu.

Majetkovoprávne usporiadanie Jurigovho námestia bude predmetom ďalších 

rokovaní Hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcov MC Bratislava -  Karlova Ves.

S pozdravom

Vážený pán 
Branislav Záliradník 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVFiNSKFJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 10. Júna 2019

Vážený pán poslanec.

na základe Vašej interpelácie, podanej na M estskom zastupiteľstve konanom dňa
30.05.2019, Vám dávam informáciu k problematike Hrobu neznámeho vojaka.

Návrhy a požiadavky na vytvorenie Hrobu neznámeho vojaka ako protokolárneho 
miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave boli 
predkladané už od roku 2016 viacerými občianskymi združeniami zoberajúcimi sa 
vojenskou históriou (Zväz vojakov, Klub generálov, Zväz protifašistických bojovníkov). 
Následne sa v apríli 2017 obrátil v tejto veci na vtedajšieho primátora Bratislavy Iva 
Nesrovnala minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Dôvodom požiadavky na 
Hrob neznámeho vojaka bolo vytvorenie neutrálneho protokolárneho pietneho miesta 
Slovenskej republiky po vzore iných miest v Európe a vo svete. Ministerstvo obrany na 
základe konzultácií s Vojenským historickým ústavom navrhovalo ako najvhodnejšie 
miesto na umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka Námestie slobody.

Ellavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ( ďalej len „hlavné mesto”') 
s navrhovanou lokalitou nesúhlasilo z dôvodu vtedy pripravovanej revitalizácie námestia, 
zámeru jeho budúceho využitia ako aj z dôvodu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1574/2014 zo dňa 22.05.2014, ktorým bolo schválené 
umiestniť v tejto lokalite „Pamätník 17. novembra".

O možných ďalších lokalitách na umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka sa 
uskutočnili viaceré rokovania na expertnej úrovni a rokovala o nich viackrát aj Komisia 
pre pamätníky a zásahy do vereného priestoru. Pracovne sa diskutovalo o viacerých 
lokalitách, napr. o východnom svahu Hradného vrchu (pri kostolíku sv. Mikuláša), 
o Hurbanovom nám., Hodžovom nám., o severnej časti Grassalkovičovej záhrady ako aj 
parčíku pri Leškovej ulici, kde je  v súčasnosti umiestnený pomník Mareka Culena. Práve 
táto lokalita bola komisiou označená ako najviac vyhovujúca. S týmto názorom sa 
stotožnilo aj Ministerstvo obrany SR a Vojenský historický ústav.

Dňa 27.09.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie Ministerstva obrany SR, 
Ministerstva vnútra SR, Vojenského historického ústavu a hlavného mesta o aspektoch 
prípravy tohto zámeru. Zástupcovia hlavného mesta deklarovali, že lokalita parčíka, kde 
sa navrhuje umiestnenie PIrobu neznámeho vojaka je verejným priestranstvom 
využívaným Bratislavčanmi a záujem hlavného mesta je, aby tento priestor naďalej zostal



k dispozícii obyvaíerom a aby bola zachovaná väčšina zelene. V priestore je  v súčasnosti 
umiestnený pomník Mareka Čulena, ktorý je  podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových 
hroboch v znení neskorších predpisov vojnovým hrobom a na jeho odstránenie, alebo 
zrušenie je potrebný súhlas Ministerstva vnútra SR.

Na základe tohto rokovania a nasledujúcej žiadosti hlavného mesta vy'dalo 
Ministerstvo vnútra SR súhlas na zrušenie vojnového hrobu -  pomníka Mareka Culena 
s tým, že na tomto mieste bude umiestnený nový vojnový hrob -  Hrob neznámeho vojaka. 
Zástupcovia hlavného mesta na rokovaniach deklarovali záujem podieľať sa na A'ytvorení 
Hrobu neznámeho vojaka realizáciou architektonicko -  výtvarnej súťaže, ako aj 
realizáciou pomníka s tým, že náklady budú hradené zo štátneho rozpočtu. Hlavné mesto 
tiež deklarovalo úmysel ponechať nový pomník (Hrob neznámeho vojaka) v správe 
mestskej organizácie Marianum, a vo vlastnej správe chce ponechať aj verejnú zeleň 
parčíka.

Kľúčové rokovania a rozhodnutia vo veci Hrobu neznámeho vojaka sa udiali 
v rozmedzí septembra 2018 až januára 2019, kedy sa z titulu komunálnych volieb 
nekonali zasadania mestského zastupiteľstva, ani zasadania jeho komisií. O termínoch 
rokovania vlády bolo Hlavné mesto iba informované.

Pokiaľ ide o umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka na mestskom pozemku za 
podmienok, že vlastníkom a správcom bude hlavné mesto, nie je  podmienkou jeho 
schválenie v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Pri nakladaní 
s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy je tento proces podmienený súhlasom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy iba v prípadoch stanovených 
v čl. 80 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ide irajmä o predaj, spôsob prevodu, 
nájom, postúpenie pohľadávky, vklady majetku mesta, zriadenie vecného bremena, 
predkupné práva, odňatie majetku a pod. Ostatné formy nakladania s majetkom mesta je 
možné realizovať bez prerokovania v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy.

Na rokovaniach, ktoré bolo v tejto veci medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami 
a hlavným mestom sa dospelo k názoru, že potreba takéhoto typu pomníka v hlavnom 
meste štátu je  nespochybniteľná. Ústredná poloha lokality v dotyku s reprezentačným 
námestím a centrálnymi orgánmi štátu robí navrhovanú lokalitu veľmi vhodnou na 
umiestnenie takéhoto pamätníka. Ak sa budúci pamätník citlivo a vhodne zakomponuje 
do daného prostredia so zachovaním zelene môže tento priestor získať na kvalite a môže 
byť aj vo väčšej miere využívaný obyvateľmi mesta ako je  tomu doteraz, keď doterajší 
pomník Mareka Culena je  častým terčom vandalov a neirstále poškodzovaný.

Hlavné mesto v snahe v čo najväčšej miere ovplyvniť riešenie Hrobu neznámeho 
vojaka nominovalo do pracovnej skupiny k problematike Hrobu neznámeho vojaka troch 
zástupcov hlavného mesta: Ing. arch Ingrid Konrád, hlavnú architektku, PhDr. íva 
Stassela, riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Petra Lényiho 
vedúceho útvaru súťaží Metropolitného inštitútu Bratislava.



Podmienky architektonicko -  výtvarnej súťaže budú prerokované v Komisii pre 
pamätníky a zásahy do verejného priestoru, ako aj v príslušných komisiách mestského 
zastupiteľstva.

S pozdravom

Vážený pán 
Ján B udaj
Poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy



i_v

Sitw
Í T | [ | Í Í  I I I
ikym ^n.n

1»
fi in

Tpíš-'̂Ť-

Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 
07. jún 2019

Vážená pani poslankyňa,

na základe Vašej inteipelácie zo dňa 30.05.2019 vo veci prijímania osôb do 

krúžkovej činnosti v Centre voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave si Vám 

dovoľujem oznámiť, že v zmysle § 116 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu 

školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, 

rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Z uvedeného dôvodu je  možné žiadosti občanov o umožnenie navštevovania 

Centra voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave vo veku vyššom ako 30 rokov 

vyhovieť iba v prípade rodičov detí, ktoré centrum navštevujú ide vlastne o lamžky 

a podujatia organizované spoločne pre deti a ich rodičov. Práve takéto aktivity 

pripravuje centrum otvoriť od septembra, teda od začiatku nového školského roka 

2019/2020.

S pozdravom

Vážená pani
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
poslankyňa mestského zastupiteľstva
starostka mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
Bratislava



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 26.júna 2019

Vážený pán poslanec,

dňa 30.05,2019 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy podali písomnú interpeláciu vo veci poskytnutia informácie o odbočovacom 
pruhu na Rázusovom nábreží.
V súvislosti s Vašou žiadosťou Vám oznamujem nasledovne ;

Uznesením č. 134/2019 na zasadnutí MsZ dňa 25.4.2019 bolo zrušené pôvodné 
uznesenie č. 948/2017, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiadalo primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy o preverenie možnosti rozšírenia komunikácie o odbočovací pruh 
Vajanského - Mostová s odstránením dopravného ostrova smerom na Vajanského 
nábrežie.

Po preverení všetkých dostupných podkladov sme za sekciu dopravy podali návrh 
na zrušenie predmetného uznesenia.
Oddelenie dopravného inžinierstva na základe uznesenia vypracovalo niekoľko variantov 
riešenia predmetného priestoru. Rovnako existuje externá štúdia, ako je  možné riešiť 
predmetné odbočenie. Každý variant predstavoval nevýhodu, a to buď záberom zelene a 
drahocenného miesta pre Propelerom alebo obmedzením nosného dopravného systému -  
električky (umiestnenie odbočenia na koľajovú trať, kedy by ale odbočujúce vozidlá 
blokovali električky jazdiace v priamom smere po nábreží -  od Mostu SNP na Šafárikovo 
nám.). Ani jeden variant nebol teda prijateľný, nakoľko záberom priestoru pred 
Propelerom by sa zmenšil priestor určený pre chodcov (a najmä turistov) používajúcich 
tento priestor súčasne s cyklistami. Obmedzenie električkovej dopravy individuálnou 
dopravou je  zase v rozpore so schválenými mestskými (PHSR, generel dopravy) ako aj 
národnými stratégiami (Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020). Na 
základe uvedeného skúmania sme navrhli predmetné uznesenie zrušiť.

S pozdravom

Vážený poslanec 

Mgr. Gábor Grendel 

Poslanec MsZ Bratislava



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 21. júna 2019

Vážený pán poslanec Gábor Grendel,

na základe Vašej interpelácie Bazén Žižkova 3 zo dňa 30 .5 .2019  Vám 
oznaniujem, že nepoznám meno zamestnanca hlavného mesta zodpovedného za stratu 
zásielky, teda zodpovedného za nepodanie odvolania, resp. iného opravného prostriedku 
proti rozhodnutiu OS BA 1 vo veci 26Cb/143/2010. Uvedenú situáciu vyšetrovala aj 
polícia a nenašla žiadny dôvod na začatie konania proti konkrétnej osobe.

Od incidentu uplynuli viac ako tri roky, sekcia právnych činnosti prešla viacerými 
personálnymi zmenami a nie je  dnes v rámci jej kapacít skúmať ďalej túto záležitosť, aby 
mohla voči niekomu vyvodiť zodpovednosť.

Hlavné mesto prijalo adekvátne opatrenia, aby sa takáto situácia v budúcnosti 
neopakovala.

S úctou

Vážený pán
Mgr. Gábor Grendel
Poslanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 
24. júna 2019

Vážený pán poslanec,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 13.06,2019 si ma interpeloval vo veci verejného obstarávania na likvidáciu odpadu, 

z dôvodu že Tvoja mestská časť, ale aj iné mestské časti určite robia verejné 

obstarávanie na likvidáciu odpadu. Tento rok už tretíkrát sa nikto neprihlásil do súťaže, 

napriek tomu, že si oslovil aj našu mestskú organizáciu CLO, ktorá sa ani jedenkrát 

neprihlásila do súťaže.

Domnievaš sa, že by sa OLO malo aspoň prihlásiť, že by mestské časti mali 

prioritne likvidovať odpad prostredníctvom OLO.

Preskúmaním predmetu veci bolo zistené, že Tvojou mestskou časťou bolo 

vypísané verejné obstarávanie pod názvom „Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia 

odpadov“, pričom miestom plnenia predmetu zákazky je prevádzka na zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov alebo prevádzka na zhodnocovanie odpadov, na ktoré 

má poskytovateľ povolenie v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi 

SR (v maximálnej vzdialenosti 50 km od sídla verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je  zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ako sú 

biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, drevo, zemina 

a kameni vo, betón. Jednou z podmienok zákazky je neprípustnosť rozdelenia 

predmetu zákazky, v takom prípade žiadateľa -  predkladateľa ponuky na zákazku 

verejný obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia.

Spoločnosť OLO a. s. má v obchodnom registri predmet čimiosti týkajúci sa 

nakladania s odpadmi -  odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými 

vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu a nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi.



Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber a preprava komunálnych odpadov 

z územia Bratislavy na účely ich zhodnotenia a zneškodnenia nadväzne podľa zmluvy 

uzavretej s hlavným mestom (Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných 

stavebných odpadov a vyhradeného prúdu odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov) a zavedeným systémom zberu ustanovenom vo všeobecne 

záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien 

a doplnlcov, spoločnosť realizuje aj doplnkové služby, ako sú odvoz odpadu 

prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích 

strán (okrem nebezpečného) prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, 

spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného), výroba a predaj 

elektriny a predaj druhotných surovín.

Spoločnosť OLO a, s. má súhlas štátnej správy odpadového hospodárstva na 

zariadenie na zber a prepravu odpadov, na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 

v Spaľovni odpadov, avšak nie je  zariadením na zhodnocovanie a zneškodňovanie 

odpadov, ako sú drobný stavebný odpad, zemina akam enivo, betón, ani biologicky 

rozložiteľný odpad z údržby zelene, keďže ide o odpady, ktoré nie je  možné zhodnotiť 

a zneškodniť v Spaľovni odpadu.

Na základe zistení mám za to, že spoločnosť OLO a. s. sa neprihlásila, lebo 

nevie zabezpečiť celý predmet zákazky, keďže z odpadov predmetu zákazky vie 

zhodnotiť a zneškodniť v spaľovni odpadov len objemný odpad a drevo. Keďže 

prevádzka nie je  zariadením na zhodnocovanie a zneškodňovanie ostatných odpadov 

podľa predmetu a miesta plnenia predm etu zákazky, musela by predmet zákazky 

rozdeliť, čo podľa podmienok zákazky nie je  možné.

Vážený pán

JUDr. Ing. M artin Kuruc 
poslanec M estského zastupiteľstva 
hlavného m esta SR Bratislavy



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 19.7.2019

Vážená pani poslanlcyňa Debnárová,

po ukončení zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019, som obdržal vašu inteipeláciu, ako poslankyne 
mestského zastupiteľstva. Predmetom interpelácie ste požiadali o informácie ohľadom 
stavu riešenia petície občanov mestskej časti Bratislava-Vajnory vo veci výstavby 
vodovodu na ulici Za humnami.

Ohľadom vašej otázky k “stavu vybavenia petície občanov mestskej časti 
Bratislava-Vajnory ohľadom výstavby vodovodu na ulici Za hum nami”, by som vás chcel 
informovať, že petícia občanov bola dňa 7.2.2019 prerokovaná mestským 
zastupiteľstvom mesta Bratislava. Na základe tohto prerokovania mestské zastupiteľstvo 
petíciu zobralo na vedomie a prijalo uznesenie, ktorým primátora hl. mesta SR Bratislavy 
žiada “aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR  
Bratislavy a oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., 
predmetom ktorého má byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej 
vody na ulici Za humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory”.

N a Vašu otázku o tom, “kedy sa bude riešiť výstavba vodovodu (výhľadovo, v 
ktorom mesiaci tohto roka)”, by som si dovolil odpovedať nasledovne:
V priebehu stretnutia medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 5.6.2019, BVS a.s., 
informovala hl. mesto SR Bratislavy o zlom finančnom stave spoločnosti, v ktorom sa 
momentálne nachádza. Vzhľadom na kritickú finančnú situáciu už predchádzajúce 
vedenie pozastavilo všetky investične aktivity. Keďže kritická finančná situácia v 
spoločnosti naďalej pretrváva, BVS a.s. nedisponuje viacročným finančným plánom, tým 
pádom nateraz rozpočet spoločnosti neumožňuje spúšťať regulárne investičné projekty a 
investičné aktivity sú aj naďalej pozastavené. Na záver rokovania došlo s BVS, a.s. k  
dohode, že Bratislavská vodárenská spoločnosť zabezpečí predĺženie platnosti 
stavebného povolenia pre výstavbu vodovodu na ulici Za humnami, aby bola možné k 
jeho stavbe pristúpiť akonáhle to situácia v podniku BVS a.s. dovolí.



N a záldade Vášho podnetu “o osobnom pričinení prim átora k  tomu, aby sa k  
výstavbe vodovodu pristúpilo ešte v priebehu roka 2019”, som požiadal oprávnených 
zástupcov mesta, aby tému výstavby vodovodu zaradili ako bod na prerokovanie počas 
VZA (valné zhromaždenie akcionárov) Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Spomínaná investícia bola dňa 3.7.2019 prerokovaná na zasadnutí VZA, s výsledkom 
prijatia uznesenia, že všetky investičné aktivity BVS a.s., budú zaradené do programu na 
najbližšie rokovanie VZA, kde sa určí ich prioritizácia.

Som si plne vedomý vážnosti situácie, v ktorej sa obyvatelia ulice Za humnami 
už roky nachádzajú. Považujem za znepokojivé, že Bratislava, ako hlavné mesto SR, 
dlhoročného členského štátu EU, nedokáže všetkým svojim obyvateľom zabezpečiť 
prístup k pitnej vode. Verím, že s novým vedením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
a.s. a spoločným konštruktívnym tlakom sa nám nakoniec, aj napriek pochopiteľným 
finančným prekážkam, podarí nájsť riešenie a začať s dlhodobo odkladanou výstavbou.

S pozdravom

Vážená pani 
Monika Debnárová 
poslanlcyňa MsZ 
Bratislava
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Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 17. júla 2019

Vážený pán poslanec,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného 

27. júna 2019 ste podali interpeláciu, predmetom ktorej boli otázky týkajúce sa vozidiel 

zabezpečujúcich zásobovanie obchodov na pešej zóne, parkovania vozidiel 

s diplomatickým označením v Starom Meste a prejazdu osobných vozidiel do garáže 

cez Župné námestie, ktoré podľa Vášho vyjadrenia ovplyvňujú stav dlažby a verejný 

priestor v Starom Meste.

Problém s vozidlami v pešej zóne je nám známy a vnímame ho ako dlhodobý. 

Avšak vzhľadom na to, že súčasťou pešej zóny Starého Mesta sú rôzne prevádzky, ktoré 

je  nutné zásobovať, majú nákladné vozidlá do 3,5t povolený vjazd do pešej zóny v čase 

od 06:00 do 09:00 určený zvislou dopravnou značkou P  25a Pešia zóna. Úpravu 

poškodenej dlažby rieši príslušný správca v závislosti od konkrétnej komunilcácie 

v Starom Meste.

Vozidlám s diplomatickým označením nie je dovolené j)arkovať v pešej zóne, 

Avšak vzhľadom na to, že ide o vozidlo osoby používajúcej výsady a imunitu podľa 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovensko viazané, polícia 

nesmie ukladať a vyberať pokuty, Existuje Viedenský dohovor o diplomatických 

stykoch, z ktorého vyplýva, že diplomati majú rešpelctovať zákony laajiny, do ktorej sú 

vyslaní.



Ďalej upozorňujete na vjazd osobných vozidiel do garáže v budove Ministerstva 

spravodlivosti SR z komunikácie Hurbanovo námestie cez Župné námestie popri 

historickej budove Národnej rady SR.

Pred priechodom pre chodcov na komunikácii Hurbanovo námestie sa nachádza 

zvislá dopravná značka C ] Prikázaný smer Jazdy priamo s dodatkovou tabuľkou E 12 

s textom Ob-em zásobovania, vozidiel s povolením Hl. m. SR Bratislavy a bicyklov. 

Zároveň zvislá dopravná značka IP 25a určuje Župné námestie ako pešiu zónu, do ktorej 

je  zakázaný vjazd nákladných automobilov olcrem zásobovania, vozidiel s povolením 

lilavného mesta a bicyklov v čase od 0.00 do 24:00 hod. Magistrát hl. m. SR Bratislavy 

zatiaľ neeviduje žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny Župné námestie pre vozidlá 

vchádzajúce do garáže Ministerstva spravodlivosti SR. Podľa Zákona č. 8/2009 Z. z, 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 3 ods. 2 pís. b) účastník 

cestnej premávlcy je  povinný poslúchnuť políyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia. Z toho vyplýva, že vodiči porušujú prikázaný smer vyplýv''ajúci 

zo zvislej dopravnej značky C 1 s dodatkovou tabuľkou E 12 a zálcaz vyplývajúci zo 

zvislej dopravnej značlcy IP 25a.

Na základe Vášho podnetu požiadame príslušný odbor Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Bratislave o kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na 

Župnom námestí.

S pozdravom

Ing. Peter Lenč

poslanec Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSICEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 09. jú la 2019

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie si dovoľujem Vám zaslať vyjadrenie organizácie 

M arianum k stavu a údržbe karloveského cintorína.

Organizácia MARIANUM  zabezpečuje údržbu - kosenie zelene na 

polxrebiskách, Ictoré má zverené do svojej správy na základe vypracovaného 

a zverejneného plánu, v pravidelných intervaloch, Ictoré sa pohybujú v rozmedzí cca 4-6 

týždňov. Každé kosenie je  následire kontrolované vedúcim príslušného strediska. Vo 

výnimočných prípadoch je  možné zabezpečiť pokosenie trávnatých plôch aj mimo 

naplánovaného obdobia.

Areál cintorína Karlova Ves bol naposledy kosený dňa 27.06.2019 v ranných 

a doobedných hodinách, t. j. v čase podania Vašej interpelácie. Pred tým sa kosenie na 

tomto cintoríne uskutočnilo dňa 27.05.2019. Do úvahy je  potrebné brať aj ten fakt, že v 

tohtoročnom jarnom  období oproti minuloročnému, prevažovali daždivé diri, ktoré 

prispeli k zrýchlenému rastu tráv nielen na cintorínoch.

Vo výnimočných a nutných prípadoch, a taktiež s ohľadom na personálne 

kapacity, je  možné zabezpečiť pokosenie trávnatých plôch aj mimo naplánovaného



obdobia, čo však v prípade cintorína Karlova Ves zatiaľ nebolo potrebné zrealizovať, 

nakoľko výšku trávy priebežne kontroluje vedúci strediska, ale aj zamestnanci strediska 

Správa cintorínov, ktorí predmetný cintorín navštevujú za účelom výberu krobových 

miest pre budúcich nájomcov, resp. objednávateľov polirebu.

S pozdravom

Vážený pán

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

poslanec mestského zastupiteľstva
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Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 16. júl 2019

Vážený pán poslanec,

Na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí iMestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.06.2019 si Vám dovoľujeme predložiť žiadanú 

informáciu vo veci rekonštrukcie križovatky Detvianska/Rustaveliho/ Kubačova na 

kruhový objazd.

Nakoľko pôvodný zámer vybudovania kruhového objazdu nie je  v danej lokalite 

technicky realizovateľný, na základe toho bude Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava v spolupráci s M estskou časťou Bratislava -  Rača hľadať iné možnosti riešenia 

stavby „ Úpravy h ižova tky  ul. Detvianska - Kubačova -  Riustaveliho " a úpravy verejného 

priestoru v uvedenej lokalite. Po rokovaní s Generálnym investorom Bratislavy v danej 

veci Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy oboznámi s riešením p. starostu 

Mestskej časti Bratislava -  Rača.

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Peter Pilinský
poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 15. jú la 2019

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie si Vás dovoľujem informovať vo veci starostlivosti 

o Starohájsky lesík v k. ú. Bratislava Petržalka, ktorého pozemky sú vo vlastníctve 

a správe hlavného mesta SR Bratislavy.

Majetkoprávne vzťahy v území Starohájsky lesík:

Hlavné mesto SR Bratislava - pare č. 9-5975/1, 9-5964, 9-5960/10, 9-5967, 9-5995/1, 9- 

5997/1, 9-5960/4, 6055

Slovenská Republika -  pare. č. - 5994, 5997, 5996, 9-5973/1

Hlavné mesto SR Bratislava má pre celé k .ú. Bratislava Petržalka na úseku 

oddelenia tvorby mestskej zelene vyčleneného jedného pracovníka -  samostatný 

odborný referent Bc. Katarína Nováková, telefón 59 356 611.

Oddelenie tvorby mestskej zelene nemá v danej lokalite v správe pešie chodníky a ich 

bezprostredné okolie.

S pozdravom

Vážený pán

JUDr. M ilan Vetrák, PhD. 

poslanec mestského zastupiteľstva
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Matúš Valio
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 17. júla 2019

Vážený pán poslanec,

k Vašej písomnej interpelácii zo dňa 8. júla 2019 vo veci „novinového stánku na 

Haanovej ulici v Bratislave -  Petržalke -  vypratanie stánku“ uvádzame nasledovné:

Hlavné mesto v uvedenej veci podniklo právne kroky, ktorými si na mieste 

príslušnom súde uplatnilo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniká na 

strane spoločnosti POLY Promotion & Production, s.r.o. za užívanie pozemku pod 

predmetným stánkom. Tento pozemok spoločnosť užíva bez právneho dôvodu, ktorý by 

ju  na to oprávňoval. Súčasne hlavné mesto v rovnakom konaní podalo návrh na 

vypratanie predmetného pozemku.

Návrh na začatie konania o vypratanie pozemku a vydanie bezdôvodného 

obohatenia bola na Okresný súd Bratislava V odoslaný dňa 13. júla2018 spolu so 

všetkými listinnými dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť vzneseného nároku. Návrh 

bol súdu doručený dňa 16. júla 2018.

Dňa 5. októbra 2018 bola na sekciu právnych činností prostredníctvom 

elektronickej pošty doručená výzva Okresného súdu Bratislava V na zaplatenie súdneho 

poplatku za podanie žaloby. Súdny poplatok bol zo strany hlavného mesta uhradený 

v lehote určenej súdom.



Vo veci vypratania novinového stánku na Haanovej ulici ako ani vo veci 

vydania bezdôvodného obohatenia od spoločnosti POLY Promotion & Production, s.r.o. 

do dnešného dňa neevidujeme žiaden ďalší úkon konajúceho súdu.

S pozdravom

Vážený pán

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

poslanec MsZ


