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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

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

INFORMÁCIA
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 26. 09. 2019,
bolo podaných desať interpelácii, s termínom vybavenia do 25. 10. 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.

Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 26. 09. 2019
01. Interpelácia poslanca Ing. Jána Karmana
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Informácie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov v obchodnej spoločnosti
OLO, a. s.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 1
02. Interpelácia poslanca Mgr. Petra Pilinského
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Informácie o pripravovanej koncepcii využívania mestských viníc.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2
03. Interpelácia poslanca Ing. Petra Lenča
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Chodník a osvetlenie ulice Staré Grunty.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 3
04. Interpelácia poslanca Ing. Petra Lenča
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Realizácia parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4
05. Interpelácia poslankyne Dany Čahojovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
VZN o zákaze hazardu.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 5

06. Interpelácia poslankyne Dany Čahojovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Chodník a osvetlenie na ulici Staré Grunty.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 6
07. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Realizácia osvetlenia priechodu pre chodcov na križovatke Vajnorská/Škultétyho a na
križovatke Bárdošova/Stromová.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 7
08. Interpelácia poslanca Jána Budaja
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Informácia o stave výstavby ropovodu cez mestskú časť Bratislava-Petržalka.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 8
09. Interpelácia poslanca Jána Budaja
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Znečistenie ovzdušia.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 9
10. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Predmet interpelácie:
Osadenie smetných nádob na ulici Bajkalská a na ulici Vajnorská.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 10
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Matúš Vallo
prim átor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 15. októbra 2019

Vážený pán poslanec Ján Karinan,

na základe vašej interpelácie zo dňa 26.9.2019 vo veci Informácií o prijatých
opatreniach na odstránenie nedostatkov v obchodnej spoločnosti OLO, a.s. zasielam
nasledovné informácie k vašim otázkam:
8 .8 .2 0 1 9 - OLO listom informovalo B2B rent, s.r.o., že sa ro zh o d lo p ristilp iťkiiko n čen m
zmluvného vzťahu dohodou o urovnaní s ukončením nájom ných vzťahov v priebehu
8/2019. A ké boli ďalšie možnosti ukončenia zmluvného vzťahu?

Rámcová zmluva o prenájme dopravných prostriedkov bola uzatvorená na dobu určitú na
obdobie štyroch rokov od nadobudnutia jej platnosti a účinnosti alebo do vyčerpania
maximálneho finančného objemu 415 000 Eur bez DPH. Rámcová zmluva mohla byť
ukončená písomnou dohodou zmluvných strán, zánikom niektorej zo zmluvných strán
bez právneho nástupcu, odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ale aj súdnou cestou.
P ôvodná rám cová zm luva uzatvorená 12.7.2017 medzi OLO a B 2 B rent nie j e zverejnená
na wehovom sídle OLO. Bola táto zmluva po podpise zverejnená? A k áno, prosím o
uvedenie dátum u zverejnenia a dôvod, prečo bola z webového sídla stiahnutá.

Spoločnosť OLO zverejňovala pred rokom 2019 informácie o všetkých uzatvorených
zmluvách na webstránice www.olo.sk v časti Zverejňovanie informácií, bezodkladne po
podpise zmlúv, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Informácie o zmluvách
boli zverejňované v tvare - dátum podpisu, typ dokumentu, číslo zmluvy/objednávky,
dodávateľ, cena bez DPH a predmet objednávky. V takomto tvare a v uvedenej lehote
bola zverejnená aj informácia o spomínanej rámcovej zmluve so spoločnosťou B2B
RENT. S príchodom nového, súčasného vedenia spoločnosti OLO a s cieľom zabezpečiť
čo najväčšiu transparentnost’ spoločnosti OLO, sú na webstránke zverejnené nielen vyššie
uvedené informácie o uzatvorených zmluvách, ale dané zmluvy sú aj voľne stiahnuteľné,
vrátane všetkých dodatkov, resp. čiastkových zmlúv: https:/ywvov.olo.sk/onas/zvereinovanie-informacii/zmluvv-a-obiednavkv/. Pripájame zároveň printscreen.
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Keďže sam otná rám cová zm luva nie je zverejnená, prosím o informáciu, či boli podpísané
aj nájom né zm luvy na dodané automobily, alebo sa dodávka autom obilov realizovala na
základe objednávok, vystavených spoločnosťou OLO. Prosím o zaslanie nájom ných
zmlúv, objednávok, alebo oboje.

Predmetná zmluva je zverejnená na webstránke spoločnosti OLO v časti Zverejňovanie
informácií, vrátane všetkých dodatkov, resp. čiastkových zmlúv o nájme motorových
vozidiel: https://vv'w^v.olo■sl</'o-nas/zvel^einovanie-infoľmacii/zn^klvv-a-obiednavky/

Boli v zm luvách zakom ponované nejaké sankcie za prípadné ukončenie tývhto zm lúv?

Sankcie za predčasné ukončenie zmluvy by boli v prípade, ak by došlo k ukončeniu skôr,
ako po uplynutí 12 mesiacov od uzatvorenia zmluv}o

S úctou

Vážený pán
Ing. Ján Karman
poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy
Bratislava
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M a t ú š V a llo
primátor
H LA VN É M HSl'O SLOV ENSK EJ REPH BIJK Y
B RATISl.AVA

Bratislava
23. októbra 2019
Vážeii}' pán poslanec,
dňa 26.09.2019 .ste ma interpelovali vo veci podania inform ácie o pripravovanom
m ateriáli „K oncepcia využívania mesl.ských viníc“ .
D ovoľujem e si uviesť, že hlavné mesto SR Bratislava v predchádzajúcom období
sum arizovalo pozem ky vo vUistníclve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je možné
využívať ako vinice, vinoltradnícke plochy alebo vinohrady, tak ako sú definované
v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
V súčasiiosti

Sekcia

územného

plánovania

a Sekcia

životného

prostredia

M agistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so Sekciou správy nehnuteľností
M agistrátu hlavného mesta SR Bratislavy riešia koncept využívania m estských viníc.
O budúcom využívaní mestských viníc budú sam ozrejm e poslanci M estského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vhodným spôsobom informovaní.

S pozdravom

V ážený pán
Mgr. Peter Pilinský
poslanec M estského zastupiteľstva
hlavného m esta SR líralislavv

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 15. október 2019

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie, podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.09.2019, si Vám dovoľujeme predložiť žiadanú
informáciu o stave zabezpečovania prípravy realizácie rekonštrukcie komimikácie
v lokalite Staré Grunty s dobudovaním chodníka s osvetlením, ktorého prípravu
zabezpečuje Generálny investor Bratislavy.
Na stavebnom úrade Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
bol na túto stavbu dňa 18. 09. 2019 podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby, ktorého súčasťou je aj spracovaná projektová dokumentácia
v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie.
V súčasnosti je na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Sekcii územného
plánovania, podaná žiadosť o prehodnotenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich
z územnoplánovacej informácie, vydanej príslušným odborným útvarom Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade dosiahnutia konsenzu bude vydané záväzné
stanovisko k investičnej čimiosti, ktoré Generálny investor Bratislavy potrebuje.doplniť
k už podanému návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Následne po vydám'
územného rozhodnutia budú spracované podklady k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pozemlcov v zábere stavby, ktoré budú podkladom pre ich vysporiadanie.

S pozdravom
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Ing. arch. M ath š Vallo
priniátoi'
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKE,! REPUBLIKY
BRATISLAVA

B ratislava 21. októbra 2019
Vážeii3> pán poslanec,
dňa 26.09.2019 ste na zasadnutí m estského zastupiteľstva hlavného m esta SR
Bratislavy podali interpeláciu, v ktorej sa pýtate na kroky hlavného m esta v súvislosti
s im plem entáciou parkovacej politiky v Karlovej Vsi.
Hlavné m esto sa v súčasnosti pripraraije na verejné obstarávanie parkovacieho
systém u, ktorý je nevyhnutný pre budúcu prevádzku parkovacej politiky. Prvú fázu
procesu verejného obstarávania budeme realizovať form ou prípravných trhových
konzultácií. Zároveň hlavné mesto zamestnalo od 1. októbra 2019 projektového m anažéra
- koordinátora pre implem entáciu parkovacej politiky.
Sme pripravení spolupracovať s m estskou časťou pri spracovaní projektov zón
dočasného parkovania tak, aby sa Karlova Ves m ohla ako jed n a z prvých m estských častí
zapojiť do nového systém u parkoAmnia v r . 2021. Konkrétna form a spolupráce bude
dohodnutá na základe spoločných pracovných stretnutí v priebehu jese n e tohto roka.
Predm etom pracovných stretnutí bude taktiež realizácia projektov

oblasti statickej

dopravy uvedených v Zirihive o spolupráci pri realizácií projektov \>podfincmcovuných
mestskj>ch častiach zo dňa 8. 9. 2019.
S pozdravom

Ing. Peter Lenč
poslanec m estského zastupiteľstva
hlavného m esta SR Bratislavy
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Ing. árch. M atúš Vallo
primátor
HLAVNÉ M E S T O S L O V E N S K E J R EP U B LIK Y
B RATISLAVA

Bratislava 15. októbra 2019

Vážená pani poslankyňa,

dňa 26.09.2019 ste podali ústnu interpeláciu, týkajúcu sa regulácie hazardných
hier na územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné
mesto")
Vaša interpelácia zároveň smeruje k otázke a postupu ďal.ších krokov hlavného
mesta v prípade zamietnutia kasačnej sťažnosti zo strany Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky.

Týmto Vám oznamujem, že Krajský súd Bratislava vyslovil nesúlad Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 zo dňa
30.03.2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného me.sta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len ,.VzN") so zákonom, pričom toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.06.2019. Následne podalo hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava kasačnú sťažnosť (odvolanie) adresovanú na Najvyšší súd Slovenskej
republiky (ďalej len „Najvyšší súd").

Podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správneho súdneho poriadku, ktorý upravuje
konanie o preskúmaní zákonnosti prijatia všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ
Najvyšší súd nerozhodne a zároveň nedoručí rozhodnutie o kasačnej sťažnosti v lehote
šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti napadaného rozhodnutia, preskúmavané VZN
stráca automaticky platnosť a to bez ohľadu na neskoršie rozhodnutie Najvyššieho súdu.

V prípade preskúmavania zákonnosti VZN bolo preto potrebné, aby Najvyšší
súd rozhodol o zákonnosti VZN do 28.12.2018. Neskoršie rozhodnutie, a to aj v
prospech hlavného mesta, nebolo spôsobilé obnoviť platnosť pôvodne prijatého VZN.

Za týmto účelom žiadal o odklad vykonateľnosti a rozhodnutie v m erite veci ešte
bývalý prim átor JUDr. Ivo. Nesrovnal. Dňa 28.1 1,2018 Najvyšší súd odm ietol žiadosť
o odklad vykonateľnosti.

Ako prim átor som nastúpil na výkon funkcie prim átora dňa 7.12.2018 a ešte v
ten istý deň som požiadal členov senátu Najvyššieho súdu o opätovné preskúm anie
dôvodov na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave z
dôvodu závažného dopadu hrania hazardných hier na obyvateľov Bratislavy a verejný
poriadok.

Najvyšší súd žiadosti primátora nevyhovel a k dnešném u dňu stále nie je

zrejmé, kedy Najvyšší súd rozhodne, a to ani napriek dopytovaniu zo strany hlavného
mesta.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu preto už nemôže zm eniť súčasný stav, kedy VZN
neplatí. Pri súčasnom právnom stave bude nevyhnutné vypísať novú petíciu na prijatie
VZN o zákaze um iestnenia herní. Rozhodnutie Najvyššieho súdu ale m ôže byť
relevantné z hľadiska posúdenia zákonnosti podm ienok existencie petície o zákaze
hrania hazardných hier a spôsobe preukázania negatívneho dopadu hazardu na verejný
poriadok v obci (ako tvrdila Krajská prokuratúra a tento argum ent si form alistický
osvojil aj Krajský súd v Bratislave). Takéto rozhodnutie Najvyššieho súdu by za istých
okolnosti m ohlo m ať prelo dopad aj na novú petíciu.

Aj z týchto dôvodov som podporil verejný návrh novely zákona o hazardných
hrách, ktorá m ala vypustiť ako podm ienku prijatia všeobecne záväzného nariadenia o
zákaze hazardu petíciu obyvateľov obce. Táto novela ale nebola prijatá Národnou radou
Slovenskej republiky.

Ako prim átor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyviniem všetky
kroky a úsilie k zam edzeniu hazajxlných hier na území hlavného mesta,

S pozdravom

Vážená pani
MUDr. Dana Čahojová
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. arch . Matúš Vallo

primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 15. október 2019

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie, podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.09.2019, si Vám dovoľujeme predložiť žiadanú
informáciu o stave zabezpečovania prípravy realizácie rekonštrukcie komunikácie
v lokalite Staré Grunty s dobudovaním chodníka s osvetlením, ktorého prípravu
zabezpečuje Generálny investor Bratislavy.
N a stavebnom úrade Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
bol na túto stavbu dňa 18. 09. 2019 podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby, ktorého súčasťou je aj spracovaná projektová dokmnentácia
v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie.
V súčasnosti je na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Sekcii územného
plánovania, podaná žiadosť o prehodnotenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich
z územnoplánovacej informácie, vydanej príslušným odborným útvarom Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade dosiahnutia konsenzu bude vydané záväzné
stanovisko k investičnej činnosti, ktoré Generálny investor Bratislavy potrebuje doplniť
k už podanému návrhu n a vydanie územného rozhodnutia. Následne po vydaní
územného rozhodnutia budú spracované podklady k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pozemkov v zábere stavby, ktoré budú podkladom pre ich vysporiadanie.

S pozdravom

Ing. arch. M atúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 14. október 2019

Vážený pán poslanec,
Vašou intetpeláciou ústne podanou dňa 26.09.2019
o informácie vo veci realizácie osvetlenia priechodu pre

ste nás požiadali

chodcov na laižovatke

Vajnorská/Skultétyho a na križovatke Bárdošova/Stromová.

Podklady

k verejnému

obstarávaniu

„Realizácia

dodatočného

osvetlenia

vyEraných priechodov pre chodcov a inštalácia výstražných LED dopravných gombíkov
na priechodoch

pre chodcov“ sa aktuálne nachádzajú na Oddelení verejného

obstarávania.

Priechody evidujeme ako poslaneckú prioritu, avšak nasvietenie priechodov
nevieme zrealizovať jednotlivo a aj z toho dôvodu boli zahrnuté do podldadov pre
Oddelenie verejného obstarávania spolu s ostatnými priechodmi pre chodcov, na ktoré
boli vyčlenené finančné zdroje v rozpočte.

Priechody, ktoré sa majú realizovať po vysúťažení dodávateľa na stavebné
práce, sú Búdková 39 (pri Materskej škole), Podunajská pri Estónskej, Podunajská pri
Hradskej, Bosáková pri OD Albero, Kadnárová, Stará vinárska. Hubeného, Stromová
uL- pri Bárdošovej uL, Eisnerova ul. - pri Milana Marečka 2x, Ružinovská ul. pri
nemocnici 2x, Vajnorská ul.- pri Skultétyho ul., Riazanská - Hálkova, Harmincova Lipského pri zimnom štadióne, Lietavská, Vyšehradská, Jantárová cesta, Podháj.

Ilmeď po vysúťažení dodávateľa stavebných prác, po podpise zmluvy
a v závislosti od poveternostných podmienok bude realizovaná výstavba dodatočného

osvetlenia spomínaných priechodov, s predpokladom do konca roka 2019, najneskôr
začiatkoni roka 2020.

S pozdravom

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

Ing. arch. M atúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 08. 10. 2019

Vážený pán poslanec,
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa
26.09.2019 ste ma interpelovali vo veci výstavby ropovodu cez mestskú časť
Bratislava-Petržalka.
Požiadali ste ma, aby som bral do úvahy zmenu trasovania ropovodu pri
chystaných čiastkových zmenách a doplnlcoch územrrého plánu.
V uvedenej veci Vám oznamujem, že predmetná problematika bude rozpracovaná
v najbližších možných zmenách a doplnkoch územného plánu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
Zároveii by som rád poukázal na znenie Informácie o podaní online vyjadrení
mesta o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline,
ktorá bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy^ dňa 24.10.2019.

S úctou

Vážený pán
Ján Budaj
poslanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
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Vážený pán
Ján Budaj
poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
MAGS OZP 56642/2019/464089

Vybavuje/linka
Ing. Eva Kanyicska Sima/59356675

Bratislava
18.10.2019

Vec; Interpelácia č.49/2019 - odpoveď

Vážený pán poslanec,
interpeláciou zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa
26.9.2019 ste ma požiadali o informáciu o výrobných prevádzkach v areáli bývalého CHZJD,
keďže podľa písomných sťažností občanov z Trnávky a Ružinova vo veci sťažností občanov
z Trnávky a Ružinova na znečisťovania ovzdušia pachovými látkami, ktoré sa podľa popisu šíria
z územ ia bývalého areálu CHZJD.
K uvedenému posielam nasledovné vyjadrenie:
Hlavné mesto SR Bratislava v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
vydáva stanoviská k žiadostiam prevádzkovateľov o súhlas na povoleiňe stavby, zmenu stavby
a užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú záväzným stanoviskom v stavebných
a kolaudačných konaniach na príslušných stavebných úradoch, resp. rozhodnutie hlavného mesta
SR Bratislava v prenesenom výkone štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia.
Hlavné mesto SR Bratislava v r. 2012 vydalo rozhodnutie o súhlase na prevádzku
zariadenia na zber inertnej zeminy spoločnosti Istrochem a.s., s platnosťou do 30.6.2015. V zmysle
predmetného rozhodnutia bola dovezená a skládkovaná inertná zemina v celkovom množstve
180 000 m3 , ktorá bola vymenená za zeminu, kontaminovanú v minulosti prevádzkou CHZJD
na území predmetného areálu. Hlavné mesto SR Bratislava od r. 2015 nevydalo na dotknutom
území iné rozhodnutie, alebo súhlasné stanovisko k prevádzke malého zdroja znečisťovania, ani
nemá informáciu o novom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý by emitoval v danej oblasti pachové
látky, podľa opisu pripomínajúce špecifický gumový zápach.
Za účelom prešetrenia sťažností je potrebné, aby sa občania obrátili priamo na Okresný úrad
Bratislava, ktorý vydáva súhlas k prevádzke stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
a stanovuje podmienky prevádzkovania s cieľom obmedziť znečisťovanie ovzdušia v okolí
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predmetných výrobných prevádzok, resp. na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá je
kontrolným orgánom, vykonávajúcim odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia.

Matúš Vallo
primátor

Ing. arch. M atúš Vallo
primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSI-CEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 14. október 2019

Vážený pán poslanec,
Vašou interpeláciou ústne podanou dňa 26.09.2019

ste nás požiadali

o informácie vo veci osadenia smetných nádob na ulici Bajkalská a na ulici Vajnorská.

Vzhľadom k tomu, že mestská časť Bratislava - Nové Mesto na úseku od
laižovatky Vajnorská - Bajkalská po detský park Nová Doba demontovala svoje smetné
koše a na predmetnom úseku sa v súčasnej dobe nenachádza žiadny smetný kôš, hlavné
mesto osadí jeden kovový smetný kôš na križovatku Vajnorská - Bajkalská ajeden
smetný kôš v blízkosti vchodu do detského parku, kde sa zároveň v blízkosti nachádza
električková zastávka a automat na cestovné lístky.

Zároveň čistenie smetných košov zaMrame do zinmého operačného plánu
2019/2020 od 15.10.2019. Namontovanie košov prebelme približne o dva týždne.

S pozdravom

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

