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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 30. 01. 2020, 
bolo podaných desať interpelácii, s termínom vybavenia do 29. 02. 2020. 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 27. 02. 2020, 
bolo podaných šesť interpelácii, s termínom vybavenia do 28. 03. 2020. 
 
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 30. 01. 2020 
 
01. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej 
 

Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Predmet interpelácie: 
Opatrenia k upozorneniu na výsledky kontroly štátnych inštitúcii v Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. a Infra Services, a. s. vo veci určovania ceny vody 
a fakturácie Infra Services, a. s. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 1 
 

02. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Predmet interpelácie: 

       Nefunkčné osvetlenie na priechode pre chodcov na Bajkalskej ulici. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 2 
 

03. Interpelácia poslanca Igora Polakoviča  
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Predmet interpelácie: 
Ľudské zdroje v sekcii dopravy. 
 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 3 
 

04. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Predmet interpelácie: 
Predaj pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 4 
 

05. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Predmet interpelácie: 
Vybudovanie vodovodného potrubia spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a. s. na ulici Za humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

 
Vybavenie interpelácie:  
Príloha č. 5 



06. Interpelácia poslanca JUDr. Ing. Martina Kuruca 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Predmet interpelácie: 
Dopravná situácia na Ráztočnej ulici. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 6 
 

07. Interpelácia poslanca Mgr. Rastislava Kunsta 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Predmet interpelácie: 
Devínske hradné bralo. 

 
Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 7 
 

08. Interpelácia poslankyne Dany Čahojovej 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Predmet interpelácie: 

       Parkovisko pri cintoríne Slávičie údolie. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 8 
 

09. Interpelácia poslankyne Gabriely Ferenčákovej 
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Predmet interpelácie: 

        Neporiadok a vyvrátené tabule v mestskej časti Bratislava-Čunovo. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 9 
 

10. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Hlavné mesto SR Bratislava ako hlavné mesto kultúry na rok 2026. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 10 
 
 
 
 

 
 



Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 27. 02. 2020 
 
11. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Stromoradie – Pionierska ulica. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 11 
 

12. Interpelácia poslanca JUDr. Tomáša Korčeka 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Odobratie čestného občianstva komunistickým zločincom. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 12 
 

13. Interpelácia poslanca JUDr. Ing. Martina Kuruca 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Dopravný podnik – situácia v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 13 
 

14. Interpelácia poslanca Jána Budaja 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Rekonštrukcia zámku v mestskej časti Bratislava-Rusovce. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 14 
 

15. Interpelácia poslankyne Dany Čahojovej 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        Výberové konanie na riaditeľa BKIS. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 15 
 

 
 
 



16. Interpelácia poslanca JUDr. Mgr. Jozefa Uhlera 
       Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
       Predmet interpelácie: 
        VZN o ochrannom pásme pohrebísk. 
 

Vybavenie interpelácie: 
Príloha č. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 25. februára 2020

Vážená pani poslankyňa Elena Pätoprstá,

na základe Vašej interpelácie zo dňa 30.01.2020 vo veci Opatrenia k upozorneniu 
na výsledky kontroly štátnych inštitúcii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
alrrfra Services, a.s. vo veci určovania ceny vody a fakturácie Infra Services, a.s., 
zasielam nasledovné informácie k vašim otázkam:

1. NKÚ v záveroch kontroly uložil spoločnosti BVS prijať opatrenia na odstránenie 
napádaných skutočností. Na prerokovaní protokolu o výsledku kontroly NKÚ dňa 
03.09.2019 bolo dohodnuté, že do 30.06.2020 BVS predloží NKÚ správu o plnení resp. 
splnení uložených opatreiú. Plnenie opatreru je úlohou predstavenstva spoločnosti, ktoré 
je  jej štatutárnym orgánom. Na základe informácií od BVS vedenie spoločnosti pracuje 
na plnem' uložených opatrení.

2. Do plánu kontrolnej činnosti Útvaru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy na 1. 
polrok 2020 je zaradená komplexná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 
účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v BVS za kontrolované obdobie 
1.1.2017-31.12.2019.

3. Dňa 13.12.2019 bolo na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti BVS schválené 
uznesenie, ktorým bol schválený návrh na zmenu cenového rozhodnutia ÚRSO na 
regulačné obdobie 2017 -  2021:

- maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 
0,9913 EUR bez DPH za m3,
- maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 
0,6935 EUR bez DPH za m3,
- maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 
úroveň 1,0992 EUR bez DPH za m3,

a uložilo sa predstavenstvu spoločnosti predložiť návrh na zmenu cenového rozhodnutia 
na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.



Návrh na zmenu cenového rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a 
dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou bol zaslaný zo strany BVS na Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO) po Rozhodnutí VZ BVS o zvýšení ceny, dňa 20.12.2019. Na 
základe Rozhodnutia ÚRSO o prerušení cenového konania, bola BVS dňa 21.01.2020 
doručená Výzva na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu cenového rozhodnutia, v 
ktorej ÚRSO žiadal o odstránenie nedostatkov a doplnenie podaného návrhu. Následne 
BVS v 30 dňovej lehote určenej ÚRSO doplnila podklady dňa 20.2.2020. BVS v 
súčasnosti čaká na rozhodnutie ÚRSO.

V prípade, že bude mať hlavné mesto ako majoritný akcionár spoločnosti BVS 
pochybnosť o správnosti vydaného rozhodnutia, požiada ÚRSO o stanovisko.

S úctou

Vážená pani

Ing. axch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

poslankyňa mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy 

Bratislava



Ing. arch. Matáš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSICEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 06. február 2020

Vážený p án po slanec.

Vašou interpeláciou ústne podanou dňa 30.01.2019 ste nás požiadali 

o informáciu týkajúcu sa nefúnlcčného osvetlema na priechode pre chodcov na 

Bajkalskej ulici.

Prevádzkovateľa verejného osvetlenia sme požiadali o opravu svietidla vo Vami 

spomínanej lokalite. Kontrola verejného osvetlenia prebehla dňa 05.02.2020. Na 

základe vykonanej kontroly bolo zistené, že na Bajkalskej ulici nesvieti jedno svietidlo 

na prechode pre chodcov vedľa Národného futbalového štadiónu. Prevádzkovateľ 

verejného osvetlenia nás informoval, že nefunkčné svietidlo vymení v čo možno 

najkratšom čase.

S pozdravom

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



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 14. februára 2020

Vážený pán poslanec,

vo Vašej písomnej interpelácii zo dňa 30. januára 2020 ste sa na mňa obrátil 

s požiadavkou posilnenia personálnych kapacít na sekcii dopravy. Ako dôvod ste 

uviedol viacero odsúhlasených riešení, ktoré sa však doteraz nepodarilo zrealizovať.

K Vašej požiadavke uvádzam, že úprava signálneho plánu Vrančovičova - 

Hodonínska bola závislá na odovzdaní križovatky do správy hlavného mesta od 

spoločnosti Generálny investor Bratislavy.

Čo sa ľudských zdrojov týka, sekcia dopravy sa v roku 2019 výrazne posilnila -  

posilnili sme oddelenie dopravného inžinierstva [ODI] o dvoch kolegov (jeden z rúch 

bol nový cyklokoordinátor) a rozdelili sme ich do referátov, posilnili sme aj ostatné 

oddelenia sekcie (najviac oddelenie správy komimikácií [OSK], kde okrem dispečerov a 

správcov pribudol vellcý referát komunálneho podniku). Rovnako aktuálne 

pripravujeme v rámci úpravy organizačnej štruktúry navýšerňe počtu pracovných miest 

v počtoch; ODI 6 miest a oddelenie dopravy 4 miesta (z toho 3 miesta na referáte 

kontroly, ktorý si veľmi dobre vedie a 1 miesto na referáte cestného správneho orgánu, 

kde dlhodobo máme poddimenzovaný stav a určovanie značenia sa odďaľuje). 

Neobsadenú pozíciu máme opäť na oddelení mestskej mobility, kde nám jednu novú 

kolegyňu zlákala spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava. Pri rozširovaiu 

odborných kapacít sa však potýkame s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, 

napr. v roku 2019 sme pol roka hľadali zamestnancov na pozíciu referent oddelenia 

mestskej mobility, kde sa nám nedarilo nájsť kandidátov (niekoľko krát sa nikto 

neprihlásil na zverejnený inzerát).



Pre získanie nových kolegov sme aj v aktívnej komnnikácii s akademickon 

pôdou -  Slovenskou technickou univerzitou a Žilinskou univerzitou.

S pozdravom

Vážený pán 

Igor Polakovič ■

poslanec Mestského zastupiteľstva hlavirého mesta SR Bratislavy
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Matáš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 12. februára 2020

Vážená pani starostka,

dňa 30. 1. 2020 ste ma písomne interpelovali vo veci Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy schválených uznesení, Ictorých predmetom bol predaj 

nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

Vo Vami podanej interpelácii žiadate o predloženie rídajov, spracovaných 

vo fomie tabuľky, podľa Vami požadovanej štrulctríry, ktorej obsahom má byť prehľad, 

koľko bolo v období od 1.1.2018 do 31. 12. 2019 schválených uznesem' o predaji, 

a to podľa všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej znaleckým posudkom, ďalej 

za cenu určenií pod všeobecnri hodnotu nehnuteľností stanovenej' znaleckým posudkom 

a za cenu navrlmutrr, na komisii finančnej stratégie a pre správu a podrňkanie 

s majetkom mesta. Sričasne žiadate, aby tabuľka obsahovala údaj o tom, či prišlo 

v prípade Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy schválených 

predajov k samotnému podpisu kúpnej zmluvy spolu s uvedením m-, ktorých sa 

jednotlivé predaje týkali. Na základe Vašej požiadavlcy Vám v prílohe zasielam 

tabuľkový prehľad predajov za obdobie od 1.1.2018 do 31. 12.2019, Ictoré boli 

schválené Mestským zastupiteľstvom hla-vného mesta SR Bratislavy v danom období 

podľa Vami požadovanej štrrrktúry.

S pozdravom

Príloha: tabuľkový prehľad predajov za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Vážená pani
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto
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primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA

Bratislava 11. februára 2020

Vážená pani poslankyňa,

na záMade Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.1.2020 si Vám dovoľujeme predložiť žiadanú 

informáciu k postupu Hlavného mesta vo veci realizácie vodovodu pre ulicu Za Humnami 

vo Vajnoroch.

Pre diskusiu k téme realizácie vodovodu bolo zvolané stretnutie zástupcov obce 

Vajnory, ob}^ateľov dotknutej ulice a zástupcov spoločnosti BVS, ktoré je naplánované 

na 13.2. 2020. Odhadované náklady na vybudovarňe vodovodnej prípojlcj^ sú 170 tisíc 

EUR. Pri čom je pohebné viňmať aj podmienlcy, na základe ktorých bola výstavba 

rodinných domov mestskou časťou v minulosti povolená, t.j. podmienka vlastnej studne 

s úpravňou vody a vlastných septikov/ČOV). Podľa výsledkov spoločného rokovania 

bude požiadavka na realizáciu vodovodu v lokalite Za Humnami, Vajnory predbežne 

zaradená do investičného plánu BVS a.s., Ictorý bude predmetom rokovania Valného 

zhromaždema B VS.

S pozdravom

Vážená pani 
Monilca Debnárová 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSI<GBJ REPUBLKY 
BRATISLAVA

Bratislava 
26. februára 2020

Vážený pán starosta.

dňa 30. januára 2020 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy podali ústnu interpeláciu vo veci dopravnej situácie na Ráztočnej ulici 

z dôvodu ničenia zrekonštruovanej vozovky náldadnými vozidlami.

Na základe Vašej interpelácie Hlavné mesto SR Bratislava dňa 13. februára 2020 

adresovalo ICrajskému dopravnému inšpelctorátu v Bratislave žiadosť o zvýšený výkon 

kontroly na predmetnom úseku komunikácie cez pracovný týždeň tak, aby nedochádzalo 

k pravidelnému porušovaniu zákona a ručeniu vozovky.

S pozdravom

Vážený pán starosta 

JUDr., Ing. Martin Kuruc



Ml M M.

Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 20. február 2020

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, podanej na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 
30.1. 2020, Vám dávam informáciu k problematike „Devínskeho hradného brala

Problematike havarijnej situácie na národnej prírodnej pamiatke Devínska hradná 
skala (ďalej aj ako skalné bralo) sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej 
len hlavné mesto) intenzívne venuje a rieši už od roku 2015, kedy hlavné mesto 
inštalovalo na skalné bralo trhlinometre za účelom monitorovania pohybov skalného 
masívu. K mimoriadnej situácii č. 2 vyhlásenej v súlade so § 15 ods. 1 písm. j) zákona 
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v p. z. vedením mestskej časti 
Bratislava -  Devín 19. 10. 2017 o 9:30 hod. hlavné mesto pristupovalo už od vyhlásenia 
s plnou vážnosťou a okamžite začalo konať v záujme ochrany obyvateľstva i majetku 
mesta. Vznik mimoriadnej situácie č. 2 bol spôsobený zvetraním v tom čase 
opravovaného hradného muriva na SO 16, ktorý bol súčasťou stavebných prác 
realizovaných v rámci projektu „NKiP hrad Devín -  sprístupnenie horného hradu 
verejnosti, II. etapa“. Podľa oficiálneho vyhlásenia MČ Bratislava -  Devín „ úsek zostane 
uzatvorený až do odstránenia rizika zrútenia poškodeného muriva z  dôvodu možného 
ohrozenia života, zdravia a majetku. “

Prvotná príčina vzniku mimoriadnej situácie č. 2 bola odstránená, o čom svedčí aj 
Statický posudok lokality SO 16 NKP hrad Devín -  stav k 14.12.2017 zo dňa 19.12.2017 
vypracovaný firmou PRODIS+ s.r.o. v zastúpení zodpovednej osoby Ing. Vladimíra 
Kohúta. Zo statického posudku vyplýva, že „ statické zabezpečenie SO 16 je  skončené 
v dohodnutom rozsahu a objekt SO 16 je  bezpečný, všetky zvyšky architektúry sú bezpečné 
a padanie kameňov z nej už nehrozí. Ostatné riziká sú geotechnického charakteru, t. j. 
možné riziko z okolitého terénu a rozvoľneného skalného brala. “

Za účelom posúdenia ďalších rizík geotechnického charakteru boli spracovateľom 
statického posudku prizvaní zástupcovia firmy GEOKONZULT s. r. o., ktorých odborné 
stanovisko je  jeho neoddeliteľnou súčasťou. V dňoch 13. a 14. 12. 2017 bola odbornými 
pracovníkmi z odboru inžinierskej geológie vykonaná rekognoskácia in situ za účelom



geotechnického posúdenia najvrchnejšej časti hradného brala bezprostredne v priestore 
objektu SO 16 a jeho najbližšom okolí, výsledkom ktorej boli návrhy na okamžité 
sanačné opatrenia vzí ahujúce sa len na SO 16a trvalé sanačné opatrenia zamerané na 
celé skalné bralo zo severnej, príp. i južnej časti skalného brala. Zo záveru 
geotechnického a inžinierskeho posúdenia firmy GEOKONZULT s. r. o. zo dňa 
19. 12. 2017 vyplýva, „...že komunikáciu nie je  možné sprístupniť v plnom rozsahu, max. 
na šírku bežného chodníka, t.j. 1,5 — 2,0 m od nábrežnej strany krajnice komunikácie pri 
ponechaní súčasných zábran ako prevencie na zachytenie potenciálne padajúcich 
skalných úlomkov. Keďže oká siete sú veľké, odporúčame zábranu vystužiť pletivom 
s okatosťou 30 x 30 mm/priemer 2 mm. “

Dňa 19. 2. 2018 sa na Miesmom úrade MČ Bratislava — Devín konalo stretnutie 
dotknutých strán ohľadne riešenia hradného muriva, prípadne skál z hradného brala na 
promenádu pod hradom Devín. Zo zápisu vyplýva, že už v decembri 2017 na základe 
vyššie uvedeného statického posudku došlo k zmene polohy oplotenia. Zúčastnené strany 
sa zároveň na základe skutkového stavu dohodli, že;

zástupca Múzea mesta Bratislccvy zabezpečí vypracovanie geologického projektu 
vyžadovaného geotechnickým a inžiniersko-geologickým posudkom z 19. 12 2017,
MC Bratislava — Devín zváži efektivitu zabezpečovacích prác (dočasného oplotenia) 
s prihliadnutím na identifikovaný dlhodobý charakter mimoriadneho stavu č. 2. ... 
Zároveň po konzultácii s Okresným úradom Bratislava, odborom krízového riadenia, 
rozhodne či mimoriadnu situáciu č. 2 rozšíri o nové identifikované riziko zrútenia 
skál z hradného brala, alebo na uvedené riziká vyhlási novú mimoriadnu situáciu 
č. 3.

Na pracovnom stremutí k mimoriadnej situácii č. 2 na hradnom brale NKP hrad 
Devín iniciovanom hlavným mestom dňa 20. 2. 2019 za účasti 17 zástupcov situáciou 
dotknutých strán vrátane 2 zástupcov MČ Bratislava -  Devín hlavné mesto predstavilo 
návrhy možných sanačných opatrení, ktoré boli vypracované v rámci novo 
realizovaného podrobného inžiniersko-geologického prieskumu hradného brala v roku 
2018 ako aj ďalšiu súčirmosť hlavného mesta na riešení existujúcej situácie.

Predmetný inžiniersko-geologického prieskumu identifikoval viaceré kritické úseky 
na severnej aj južnej strane hradného brala, tzn. skalné bralo je rizikové z pohľadu 
náhodného uvoľnema a následného pádu skalných úlomkov až blokov, čo môže ohroziť 
životy a majetok ľudí. Súčasťou prieskumu bol aj návrh možných sanačných opatrení so 
zohľadnením technických a ekonomických faktorov, ktoré boli na stretnutí 
odprezentované zástupcami spracovateľa odbomého posudku. Jedným z navrhovaných 
sanačných opatrení, s ktorým sa stotožnili viaceré zúčastnené strany je pravidelné 
čistenie hradného brala od náletovej vegetácie a uvoľnených skalných blokov 
v dvojročných intervaloch.

V súlade so závermi pracovného stretnutia v období 26.8. až 18:9.2019 firma 
Ramtang spol. s r. o. vykonávala čistenie hradného brala a múrov hradu od náletových 
drevín vrátane vyčistenia brala od uvoľnených skalných častí s použitím horolezeckej 
techniky, ktoré by mohli potenciálne ohroziť komunikáciu pod severnou a západnou 
stenou hradného brala. Vo svojej správe zo dňa 18. 9. 2019 taktiež uvádzajú „... I  keď 
nie je  možné vzhľadom na stav a charakter skaly vylúčiť ďalšiu eróziu, zelený pás 
vegetácie (krovín, stromov) pri ceste pod skalou by mohol byť dostatočnou ochranou 
pred padajúcou kamennou suťou. “



Informácia so správou o čistení hradného brala a záveroch firmy Ramtang spol. s r.o. 
bola MČ Bratislava -  Devín obratom zaslaná e-mailom dňa 31.10.2019.

Koncom októbra 2019 bola ukončená oprava trhlinometrov na monitorovanie 
pohybov skalného brala a výsledky sú priebežne analyzované a vyhodnocované odborne 
spôsobilou osobou.

Uvedomujúc si závažnosť a naliehavosť riešenia existujúceho stavu skalného brala 
hlavné mesto a ním zriadené organizácie doposiaľ vykonali nevyhnutné opatrenia na 
odvrátenie priameho ohrozenia obyvateľov a majetku mesta.

Vyhlásenie ako aj odvolanie mimoriadnej situácie je podľa § 15 ods. 1 písm. j) 
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v p. z. výhradne 
v právomoci obce. Zástupcovia MČ Bratislava -  Devín boli účastní všetkých kľúčových 
rokovaní týkajúcich sa riešenia zložitej situácie na národnej prírodnej pamiatky Devínska 
hradná skala. Zároveň im boli priebežne zasielané odbomé materiály a posudky 
vypracované v súvislosti s riešením vzniknutej situácie. V kompetencii hlavného mesta 
nie je možnosť vydať také odborné stanovisko, ktoré by viedlo k zrušeniu rozhodnutia 
o vzniku mimoriadnej situácie č. 2. Odvolanie mimoriadnej situácie, ktorá nie je 
celomestského významu, je Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy plne v pôsobnosti 
príslušnej mestskej časti. V záujme ochrany obyvateľstva i majetku mesta bude hlavné 
mesto okrem kontinuálneho monitoringu skalného brala trhlinomermi na základe 
odborného stanoviska aj naďalej vykonávať čistenie hradného brala v pravidelných 
dvojročných intervaloch.

S pozdravom

Vážený pán

Mgr. Rastislav Kunst

poslanec Mestského zastupiteľstva

hlavného mesta SR Bratislavy



Matúš Vallo 
prinaátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSI<CBJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 12. februára 2020

Vážená pani poslankyňa,

vo Vašej písomnej interpelácii zo dňa 30. januára 2020 ste sa na mňa obrátili 

s požiadavkou vybaviť parkovisko pri cintoríne Slávičie údolie zariadením pre 

konň'olovaný vjazd a výjazd. Ako dôvod uvádzate časté podnety od návštevníkov 

cintorína, ktorí poukazujú na dlhodobo odstavené autá zaberajúce parkovacie miesta.

K Vašej požiadavke uvádzam, že v spolupráci s odbornými út-varmi Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy v prvom laoku navrhujeme riešiť tento problém 

dopravným značením na parkovisku, kde budú parkovacie miesta s regulovaným státím 

na obmedzený čas 5 hodín (parkovanie s parkovacími hodinami). Bude spracovaný 

projekt organizácie dopravy apo jeho schválení Krajslcým dopravným inšpektorátom 

a určení cestným správnym orgánom bude projekt zrealizovaný. Následne požiadame 

Mestskú políciu o zvýšenú kontrolu nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky na 

predmetnom parkovisku.

Toto riešenie môžeme uplatniť už teraz a pripravovať sa na ďalšie kroky, resp. 

následne uplatniť parkovaciu politiku po jej zavedení v budúcom roku.

S pozdravom

Vážená pani 

Dana Čahojová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
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Matáš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSICEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 
26. februára 2020

Vážená pani starostka,

dňa 31.1.2020 ste ma interpelovali vo veci vyvrátených tabúľ, ktoré sa 
nachádzajú na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pozdĺž hranice 
s Maďarskom smerom na Trojmedzie, nakoľko ste v predmetnej veci dostali odkaz pre 
starostu.

Podľa Vami priloženie fotografie bolo zistené, že ide o Chránené vtáčie územie 
Sysľovské polia a predmetná informačná tabuľa bola v lokalite osadená pravdepodobne 
v tejto súvislosti. Na základe uvedeného sekcia správy nehnuteľností Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy začala komunikovať so Štátnou ochranou prírody SR. 
Bola dohodnutá spoločná obhliadka za účelom identifikovania vlastníka predmetnej 
informačnej tabule a identifikovania presného miesta jej osadenia, na Ictorej by sa 
zároveň dohodlo odstránenie poškodenej informačnej tabule resp. jej obnova. Pre 
zaneprázdnenosť Štátnej ochrany prírody tennín spoločnej obhliadky bol posunutý na 
začiatok mesiaca marec.

Z uvedených dôvodov sekcia správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy vykonala dňa 25.2.2020 vlastnú obhliadku bez účasti Štátnej ochrany 
prírody SR, na ktorej bolo zistené, že ide o zlomenú informačnú tabuľu, pravdepodobne 
vplyvom vetra, nachádzajúcu sa na pozemku registra C-KN parcelné číslo 2104, 
katastrálne územie Cunovo, vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy'-. 
Predmetná tabuľa informuje o -výslcyte dropa fúzatého.

Odstránenie poškodenej informačnej tabule resp. jej obnova bude doriešené až 
po spoločnej obhliadke so Štátnou ochranou prírody SR.

S pozdravom

snímka z mapy 
foto 3x

Vážená pani 
Gabriela Ferenčáková
starostka Mestskej časti Bratislava - Cunovo
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Matáš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 18. február 2020

Vážená pani poslankyňa,

na základe Vašej interpelácie, podanej na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 
30.01.2020, Vám dávam mformáciu k možnej kandidatúre Hlavnéňo mesta SR Bratislava 
na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Hlavné mesto SR Bratislava zvažuje zapojenie do súťaže o titul Európskeho hlavného 
mesta kultúry 2026. V predmetnej veci postúpilo oddelenie kultúry viaceré kroky, 
ktorých výsledlcom bude materiál predložený na pravidelnú poradu primátora (PPP). 
Materiál popíše kapacity mesta Bratislava na zapojenie sa do súťaže a to z hľadiska 
kritérií výberu, zverejnených ako súčasti výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Únie 
„Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026, ktorú zverejnilo 
Miiňsterstvo kultúry Slovenskej republilcy dňa 17. decembra 2019.

V súčasnosti prebiehajú stretnutia a rokovania k zapojeniu sa mesta, rovnalco sa 
zástupcovia mesta (oddelenie kultúry) zúčastňujú informačných seminárov Ministerstva 
kultúry SR.

Materiál ^jĹapacity hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie sa do súťaže o titul 
EHMK 2026 -  analýza možnosti bude predložený na PPP v termíne 10.03.2020. 
Po predložení a zvážení zapojenia sa mesta, budeme informovať zastupiteľov 
o navrhovanom postupe.

S pozdravom

Vážená pani 
Monika Debnárová 
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. marca 2020

Vážený pán poslanec,

interpelovali ste ma na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 27.2.2020 s otázkou, aký je harmonogram výsadby 

stromoradia na Pionierskej ulici a doplnenie už vysadenej časti stromoradia.

Hlavnému mestu veľmi záleží na výsadbe a obnove nových stromoradí v meste, aj 

preto sme sa rozhodli zaradiť stromoradie Pionierska ako naše priority. V súčasnosti je 

toto stromoradie zaradené do plánov projektov 2020 -  2021. Plánujeme predmetné 

stromoradie riešiť podľa súčasných štandardov a moderných technológii tak, aby 

stromoradie malo možnosť vývoja pre budúce desaťročia. Projekt musí zabezpečiť 

zachytávanie vody v území a zabezpečiť vhodné priestorové rozmery výsadbovej jamy 

pre zdravý rast koreňov.

Stromoradie zo strany vinice bolo vysadené zohľadňujúc pozemky v správe 

a vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemky na ktorých dreviny neboli 

vysadené sú buď v majetku iných vlastníkov, alebo to nedovoľovala existencia 

podzemných inžinierskych sietí.

S pozdravom

Vážený pán 

Tomáš Korček 

poslanec MsZ Bratislava



Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. marca 2020

Vážený pán Tomáš Korček,

na základe Vašej interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy dňa 27. februára 2020 si Vás dovoľujeme informovať o čestnom 

občianstve hlavného mesta Bratislavy udelenému Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi a 

Klementovi Gottwaldovi.

Na základe výpisov zápisníc zo slávnostného zasadnutia pléna Národného 

výboru hlavného mesta SR Bratislavy a kópií diplomov o udelení čestného občianstva 

archivovaných v Archíve mesta Bratislavy bolo Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi 

čestné občianstvo hlavného mesta Bratislavy udelené dňa 12. 12. 1946 a Klementovi 

Gottwaldovi dňa 2. 7. 1948.

Dovoľujeme si Vás však informovať, že hlavné mesto SR Bratislava sa touto 

problematikou už aktívne zaoberá. Opierajúc sa o Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý hovorí o možnosti odňatia čestného občianstva, ak občan tejto pocity nie je hodný, 

chceme, vzhľadom na spôsob politiky a ki'uté činy, ktoré boli danými osobami páchané, 

iniciovať hlasovanie mestského zastupiteľstva o odňatí čestného občianstva Bratislavy 

udelenému Stalinovi a Gottwaldovi. Odňatie by malo zároveň slúžiť ako odkaz doby 

roku 2020, ktorá je zásadne proti akýmlcoľvek prejavom intolerancie, neznášanlivosti a 

potláčaniu ľudských práv.

Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje osobitná 

komisia, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Procesne teda aktuálne iniciujeme 

založenie osobitnej komisie, ktorá bude mať za úlohu posúdenie tohto návrhu a vydanie 

odporúčania pre poslancov zastupiteľstva, ktorí budú následne o návrhu hlasovať na 

ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



časovo by sa malo o vytvorení osobitnej komisie hlasovať na aprílovom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a o samotnom návrhu na odňatie občianstva by sa 

malo hlasovať na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

S pozdravom

Vážený pán 

Tomáš Korček

Poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 09. marec 2020

Vážený pán poslanec.

dňa 27.02.2020 ste na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy podali interpeláciu, v ktorej sa pýtate na viaceré otázky týkajúce sa dopravného 

podniku a jeho činností vykonávaných v Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.

V súčasnosti evidujeme v mestskej časti Bratislava -  Vralcuňa 30 autobusových 

a trolejbusových zastávok, kde o čistotu na nich, ktorá sa aj kontroluje, sa stará dopravný 

podnik. Kontrola na zastávkach v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa bola vykonaná dňa 

05.02. 2020, pričom zo záberov, ktoré máme k dispozícií je zrejmé, že všetky zastávlcy 

sú vyčistené bez známok jasnejšej nečistoly resp. odpadov. Napriek tomu , že tieto 

zastávky sú čistené pravidelne (väčšina zastávok 5x týždenne) , vždy sa nájdu ľudia, ktorí 

počas dňa znečisťujú priestor zastávok a zahadzujú aj odpadky. Vo veci čistoty zastávok 

je však potrebné pripomenúť, že dopravný podnik je povinný sa starať len o priestor 

prislúchajúci zastávke, väčšinou v dĺžke nástupnej hrany a nie je povinný sa starať o 

priestory a trávnaté plochy, ktoré so zastávkou susedia, a teda nemá nahrádzať správcov 

týchto plôch. V súčasnosti je v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa vybavených 26 

zastávok MHD smetným košom dopravného podniku, čo predstavuje takmer 90% 

všetkých zastávok. Tieto smetné koše dopravného podniku vo veľa prípadoch nahrádzajú 

smetné koše mesta a mestských častí, ktoré by mali b}^ umiestnené na viaceré miesta 

v rámci mesta. Koše dopravného podniku, ktoré sú undestnené na zastávkach, často 

slúžia aj na rozličné odpady, na ktoré nie sú určené ani dimenzované. Ich primárnou 

úlohou je slúžiť pre cestujúcich na odhodenie drobného odpadu.

Čo sa týka prístreškov, talc v súčasnosti je ich osádzanie v rámci mesta 

zabezpečované prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti JCDecaux Slovakia, s ktorou



má v tejto veci uzatvorenú zmluvu hlavné mesto. Časť z týchto prístreškov je už v 

súčasnosti umiestnená na viacerých zastávkach vo Vašej mestskej časti. Počty prístreškov 

sú limitované a prípadné rozšírenie ich počtu je podmienené uzatvorením nového dodatku 

k predmetnej zmluve. Z posledného uzatvoreného dodatku je už kvóta počtu prístreškov 

vyčerpaná, a preto je potrebné uzatvoriť buď nový dodatok, čakať na vynútený presun 

prístreškov alebo hľadať nové možnosti na osádzanie prístreškov. Pri osádzaní 

prístreškov je však potrebné brať ohľad na priestorové možnosti zastávok, kde osadený 

prístrešok môže tvoriť značnú prekážku v pešej trase, na technické normy ako aj na v 

niektorých prípadoch absentujúce spevnené plochy, na ktorých by mohli byť predmetné 

prístrešlcy osadené.

Rekonštrukcia zastávok mestskej hromadnej dopravy je v prípade autobusových 

a trolejbusových zastávok plne v gescií hlavné mesta a nie dopravného podniku.' 

Dopravný podnik v rámci svojich možností zabezpečil výmenu viacerých označníkov, 

smetných košov a aj opravu dvoch prístreškov. Infonnačné tabule, ktoré sú umiestnené 

na viacerých zastávkach v meste slúžia k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb 

mestskej hromadnej dopravy pre cestujúcich a návštevníkov mesta. Istú časť týchto tabúl 

zakúpil dopravný podnik a sú unnestnené primárne v centre mesta a na významnejších 

prestupných uzloch, vzhľadom na najvyššiu koncentráciu cestujúcich. Ďalšie tabule boli 

umiestnené na vybraných zastávkach, pričom ich osadenie zabezpečil investor v rámci 

vyvolaných investícií v danej oblasti. Väčší počet tabúľ je osadený primáme na 

električkových zastávkach, Idorých výstavba resp. rekonštrukcia bola hradená či už z 

prostriedkov lilavného mesta alebo európskej únie a v rámci týchto projektov je ich 

umiestnenie na električkových zastávkach už štandardom. Pri osadzovaní tabúl tak nie je 

uprednostňovaná žiadna mestská časť, ale ich osádzanie je vzhľadom na ich zatiaľ 

obmedzený počet , realizované na naj vyťaženejších zastávkach. Dopravný podnik 

plánuje realizovať nákup väčšieho počtu infonnačných tabúľ. Časť z nich je plánované 

osadiť aj na najfrekventovanejších zastávkach v mestských častiach Vrakuňa a aj 

Podunajských Biskupiciach.

S pozdravom

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
poslanec mestského zastupiteľstva 
lilavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 25. marca 2020

Vážený pán poslanec,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 02. 

2020 ste ma interpelovali vo veci postupu mesta ohľadne rekonštrukcie zámku 

v Rusovciach, týkajúceho sa stavby čeľadníka, ktorý sa nachádza v zámockom parku. 

Uviedli ste, že vláda SR vyhlásila v súvislosti so spomínanou stavebnou činnosťou súťaž, 

pričom aj keď mesto nemá povinnosť zaoberať sa takýmito okolnosťami, domnievate sa, 

že vyhlásenie súťaže jej umožnila práve ústretovosť mesta.

V predmetnej veci Vás informujem, že dňa 25. 09. 2019 bola na Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „Magistrát“ v príslušnom gramatickom tvare) 

doručená žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru 

„Rekonštinkcia čeľadnika vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach“, ako 

podkladu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Súčasťou 

podania bolo aj súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava 

č. KPUBA-2019/11974-25/84896/FANzodňa22. 10.2019.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“ 

v príslušnom gramatickom tvare) po posúdení predloženej dokumentácie zaslalo



žiadateFovi odpoveď na jeho žiadosť pod č. MAGS OUIC 55224/2029-443991 zo dňa 

08. 11. 2019. Hlavné mesto v liste konštatovalo, že predmetný zámer nie je v súlade 

s územným plánom zóny, ktorý je schválený pre územie dotknuté navrhovanou stavbou 

a uviedlo pripomienky k predloženému riešeniu a k spracovanej dokumentácii. Zárovefi 

upozornilo žiadateľa, že v prípade ďalšieho záujmu o predmetný investičný zámer musí 

predložiť dokumentáciu prepracovanú v zmysle uvedených pripomienok a priložiť 

k podaniu grafickú prílohu, ku ktorej sa vyjadroval Krajský pamiatkový úrad Bratislava.

S úctou

Vážený pán 
Ján Budaj
poslanec mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 9. marec 2020

Vážená pani poslankyňa,

na základe Vašej interpelácie, podanej na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 
27.02.2020, Vám poskytujem informácie k Vašim otázkam ohľadom výberového 
konania na riaditeľa/ku BKIS.

Bolo vylúčenie účasti poslancov nominovaných poslaneckými klubmi ako 
pozorovateľov z výberového procesu v rozpore s rokovacím poriadkom výberového 
procesu?

Pokiaľ ide o neúčasť skupiny poslancov bez hlasovacieho práva pri záverečnej 
porade komisie, je potrebné uviesť, že tento záverečný alct komisie aj v zmysle 
rokovacieho poriadku nie je otvorený, nakoľko nie je súčasťou popísaného procesu. Nie 
je tomu tak z dôvodu zanedbania, resp. nepresnosti rokovacieho poriadku, ale z dôvodu 
práva členov komisie pristúpiť k záverečnému rozhodnutiu hidividuáhie (teda nie je 
povimiosťou zasadnúť spoločne, hoci komisii je v prípade potreby diskutovať vytvorené 
zázemie). V minulosti sa napríklad deliberácia odohrávala aj na stretnutí členov 
komisie mimo priestorov, v Ictorých sa uskutočňovalo výberové konáme, či 
nidividuálnym odovzdaním hárkov. O tomto boli pozorovatelia informovaní mailom 
vopred, pričom voči takémuto postupu nikto nenamietal.

Je pravda, že úspešná uchádzačka doručila svoj projekt o dva dni neskôr ako 
stanovovali podmienky výberového procesu teda miesto 7. februára 2020 až 9. februára 
2020?

Víťazná kandidátka, ako aj ďalší z uchádzačov mali predĺženú lehotu dodania 
vízie, nakoľko kvôli technickej chybe dostali obaja v oneskorení zadarde. Posunutie 
termínu im bolo písomne potvrdené a umožnené Oddelením ľudských zdrojov, aby čas 
na vypracovanie zostal pre všetkých uchádzačov rovnaký.

Je pravda, že na materiáli víťaznej kandidátky zverejnenom na stránke mesta 
s ostatnými uchádzačmi sa robili zmeny šesť dní po uzávierke a tri dni po zverejnení



projektov teda až do 13. februára 2020? Ak je to tak, nebola víťazná uchádzačka 
zvýhodnená oproti ostatným uchádzačom?

Uchádzači mali za úlohu vypracovať svoju víziu rozvoja organizácie 
v nadväznosti na prostredie mesta v rozsahu max. 5 strán a zároveň v zhrnutí max. 10 
slajdov prezentácie. Na webovej stránlíe mesta sa uverejnili všetky štúdie v ten istý deň, 
nakoľko však kandidáti zasielali 2 verzie materiálov - manažérske zhrnutie a 
prezentáciu, vymemlo sa u víťaznej kandidátky zhrnutie za prezentáciu, ktoré však bolo 
identické obsahovo s tým, čo zaslala do termínu. Manažérske zhrnutie za prezentáciu sa 
vymenilo aj pri inom kandidátovi. Dôvodom výmeny bola snaha o zjednotenie 
podkladov - teda rozhodnutie, že pri všetkých kandidátoch zverejníme ich prezentácie, 
nie manažérske zhrnutia. Pôvodne boli na stránku nabraté (bez akéhokoľvek zámeru, 
náhodným výberom) pri dvoch kandidátoch prezentácie, pri dvoch manažérske zhrnutia. 
Chceli sme to zjednotiť, čo sme aj urobili.

Je pravda, že si víťazná uchádzačka tyká s tromi člemni výberovej komisie z celkového 
počtu piatich?

Dvaja členovia výberovej komisie si tykajú s kandidátkou pani Hulíkovou, dvaja 
členovia s kandidátom pánom Grežom. V rámci prípravného zasadnutia komisie to 
členovia uviedli, pričom ani jeden člen výberovej komisie neA/yjadril vo vzťahu ku 
kandidátom konflikt záujmov zúčastnených osôb v zmysle čl. 5 Etického kódexu 
výberu členov predstavenstiev obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného 
mesta SR Bratislavy a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií Hlavného 
mesta SR Bratislavy. Všetci členovia komisie zároveň deldarovali, že nevedia o 
nijakých skutočnostiach, Ictoré by ich v procese ovplyvnili pri výbere riaditeľa/ky BKIS. 
O tejto skutočnosti gestorka písomne infoiinovala v zmysle pravidiel etickú poradkyňu.

Je delimitácia mestského divadla súčasťou Programového vyhlásenia mesta Bratislava 
2019-2020?

Súčasťou programového v}drlásenia v kapitole Kultúra je nasledujúca 
formulácia; “Uskutočníme reformu aktivít a zamerania BKIS, s cieľom ju 
transformovať na servisnú organizáciu pri zabezpečovaní kultúrneho života mesta. 
Vytvoríme koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečíme zdroje pre 
jej rozvoj (DPOH).”

Nakoľko sa vo vyhlásení uvádza zámer zmeny BKIS na servisnú organizáciu, 
pri takomto postupe, ak chceme zároveň vytvoriť v zmysle vyhlásenia podmienky pre 
rozvoj DPOH, potrebujeme divadlo odčleniť. BKIS má priestory DPOH prenajaté od 
mesta na 10 rokov, pričom nájom končí v auguste tohto roku. DPOH nemá právnu 
subjektivitu, je len priestorom s prenájmom a dramaturgiou. Pre rozvoj divadla je jeho 
delimitácia nutnou podmienkou.



Aj preto v zadaru k výberovému konaniu uvádzame, že kľúčovou súčasťou 
reštrukturalizácie BKIS bude delimitácia MDPOH z činnosti organizácie. Proces zahŕňa 
tak nastavenie delimitácie MDPOPI (priestory, majetok, personálne kapacity), ako aj 
koordináciu priebehu s ukončením do konca roka 2020. Na základe výsledného variantu 
fungovania mestskej divadelnej scény, ktorý vzíde z odborne konzultovaného procesu 
a verejnej dislorsie, bude vylilásené transparentné výberové konanie na riaditeľa/ku 
divadla. Divadlo nebude organizačne spadať pod BKIS.

S pozdravom

Vážená pani 
Daniela Cahojová
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 24. marca 2020

Vážený pán poslanec Uhier,

na záldade Vašej interpelácie si Vás dovoľujem informovať vo veci novely 

zálcona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, §15 ods. 7 o ochrannom pásme pohrebísk 

a zasielam Vám stanovisko príspevkovej organizácie mesta MARIANUM:

Novelou zálcona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. platnou a účinnou od 1.1.2020 

došlo k zmene ust. § 15 ods. 7 predmetného zákona, podľa ktorého obec môže 

všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec môže 

všeobecne záväzným nariadením určiť šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu 

najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a 

povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charalcter pohrebiska a 

ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v och'annom pásme vykonávať počas pohrebu.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám zákona o pohrebníctve účinným od 

1.1.2020 bolo v § 36a ods. 5 tohto zákona stanovené, že ochranné pásmo pohrebiska 

podľa § 15 ods. 7 vznem' účinnom do 31.12.2019 zanilcne najneskôr 31.3.2020, v 

prípade, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného 

pásma.

Organizácia MARIANUM má za to, že uvedená novela zákona o pohrebníctve 

bola schválená z dôvodu, že ochranné pásmo v šírke 50 metrov, ktoré bolo alctuálne 

pred schválením novely zákona o pohrebníctve veľalorát nezodpovedalo reálnemu stavu, 

a to najmä pri pohrebiskách situovaných v obytných zónach, kedy opakovane



dochádzalo k nedodržiavaniu ochranného pásma pohrebísk, napriek jeho platnosti v 

zákone.

Organizácia MARIANUM nemá pripomienlcy týkajúce šírky ochraimého pásma. 

V tejto súvislosti by sme však chceli poukázať na § 15 ods. 8 zálcona o pohrebníctve 

a na možné nároky dotknutých vlastníkov pozemlcov v stanovenom ochrannom pásme.

Podľa § 15 ods. 8 zákona o pohrebníctve; Vlastník pozemku v ochrannom pásme 

má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s 

technickými úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku 

v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v 

ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o 

nej súd.

Súčasne by sme radi podotkli, že obec môže všeobecne záväzným nariadením 

určiť nielen šírku ochranného pásma pohrebiska, ale aj pravidlá umiestňovania a 

povoľovania budov a stavieb v tomto ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter 

pohrebiska a ustanoviť tiež činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať 

počas pohrebu.

Odporúčame preto „negeneralizovať oclrranné pásmo"" všeobecným zákazom 

umiestňovania stavieb okrem tých, ktoré súviseli s polirebnou činnosťou, alco to bolo 

v minulosti, ale všeobecne záväzným nariadením určiť za:

nevhodné v ochrannom pásme 50 m:

e umiestňovať a povoľovať budovy, stavby a prevádzlíy:

o ktoré ohrozujú morálku spoločnosti a dobré mravy 

o so zvýšeným hlukom 

o so zvýšeným prašnosťou 

o na účel detského ihriska 

« vykonávať napr. stavebné, údržbárska a iné činnosti

o so zvýšeným hlukom a prašnosťou počas pohrebných obradov

Záver:

Nakoľko ide o novú pôsobnosť obce, ktorá nie je štatútom hl. mesta upravená, malo by 

ju vykonávať hlavné mesto. Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť šírku



ochranného pásma pohrebísk (nie je to povinnosť) pre každé pohrebisko osobitne na 

území hlavného mesta SR Bratislavy. Prijať VZN sa určite nestihne do 31.3.2020, 

vzliTadom k mimoriadnym udalostiam a v zmysle prijatých zásad pri príprave 

a schvaFovam' VZN ( čo trvá minimálne tri mesiace). Ale sa vedenie mesta rozhodne 

prijať VZN o ochrannom pásme pohrebísk, môže talc urobiť aj po tomto teimíne.Všetky 

ocliranné pásma sú zalcreslené v územnom pláne mesta a je možné ich zrušiť len 

zmenou územného plánu a schválením mestslcým zastupiteľstvom.

S pozdravom

Vážený pán 

JUDr. Mgr. Jozef Uhier 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 

poslanec mestského zastupiteľstva


