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kód uzn.: 1. 10. 9

N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

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



INFORMÁCIA 
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

N a zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 25. 03. 2021, 
bolo podaných desať interpelácii s termínom vybavenia do 24. 04. 2021.

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 25. 03. 2021

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

Predmet interpelácie:
Odstránenie telefóimej búdky na Vajnorskej ulici 43

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 1

02. Interpelácia poslankyne Ing. Soni Svoreňovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
RosenHaus

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 2

03. Interpelácia poslankyne Ing. Moniky Debnárovej
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
1. Čistenie chodníkov -  Dorastenecká ulica
2. Sprinclov majer

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 3

04. Interpelácia poslanca Mgr. Petra Pilinského
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Osadenie dopravnej značky na Detvianskej ulici v križovaní s Čachtickou - odstránenie 
bilboardu

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 4

05. Interpelácia poslanca JUDr., Ing. Martina Kuruca
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Prejazdy kamiónov cez Vrakuňu a Podunajské Biskupice

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 5



06. Interpelácia poslanca Radovan Jenčík
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
1. Zastávka MHD v Rusovciach a montáž prístreškov MHD,
2. Vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka na Tyršovom nábreží

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 6

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

Predmet interpelácie:
Kópie zmlúv - asfaltovanie, záručné doby

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 7

08. Interpelácia poslanca Rastislava Kunsta
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Prechod pre chodcov zo záhrad Devín na cyklistický chodm'k

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 8

09. Interpelácia poslanca Mgr. Jána Buocika
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
1. Železničné priecestie Ivánska cesta/Vrakúnska cesta/Tmavská cesta,
2. Zastávka MHD vo Vlčom hrdle

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 9

10. Interpelácia poslanca Ing. Petra Lenča
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Parkovanie v pešej zne

Vvbavenie interpelácie:
Príloha č. 10
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Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 

MAG 120866/2021

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy konaného dňa 25.03.2021, si Vám dovoľujem odpovedať na Vašu otázku 

v súvislosti s odstraňovaním telefónnej búdky ako reklamného nosiča na ulici Vajnorská 43. 

Konkrétne Vás zaujíma možnosť odstránenia telefónnej búdky ako reklamného nosiča.

Telefónna búdka, ktorá momentálne plní funkciu nosiča reklamnej plochy sa nachádza na 

pozemku reg. „E“ pare. číslo 12211 (LV č. 5608), k.ú. Bratislava-Nové Mesto. Telefónna 

búdka sa nachádza na pozemku, ktorý je v priamom vlastníctve a správe Slovenskej 

republiky, a nie hlavného mesta. Z toho dôvodu nie sú naplnené právne podmienky zákona č. 

50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 

konkrétne § 88, podľa ktorého stavebný úrad môže nariadiť odstránenie reklamného 

zariadenia výlučne subjektu s právnym vzťahom k pozemku alebo predmetnej stavbe. Hlavné 

mesto nemá právny titul z pohľadu stavebného zákona na odstránenie tejto, v súčasnosti, 

reklamnej stavby. Prešetriť legálnosť, ako aj riešenie odstránenia môže príslušný stavebný 

úrad.

S pozdravom

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



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 122197/2021

Vážená pani poslankyňa,

na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 25. 03. 2021 ohľadom stavu komunikácie 
so spol. MartinDevelopment Vrakuňa s.r..o. vo veci stavby bytového domu RosenHaus, 
si Vám dovoľujeme oznámiť aktuálny stav v tejto veci.

Hlavné mesto SR Bratislava, v zastúpení externej advokátskej kancelárie, podalo 
návrh na vydanie neodkladného opatrenia proti spol. MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o. 
týkajúci sa jej aktivít na pozemku registra "C" KN pare. č. 1144 - ostatné plochy vo 
výmere 6051 m^, k.ú. Vrakuňa, LV č. 3919 (ďalej len "Pozemok"). Okresný súd 
Bratislava II rozhodol o nariadení neodkladného opatrenia, podľa ktorého je žalovaný 
MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o. povinný zdržať sa užívania Pozemku, zdržať sa 
vstupu, vjazdu, prechodu a prejazdu na Pozemok, zdržať sa výkonu akýchkoľvek 
prípravných a stavebných prác a činností, je povinný odstrániť a vypratať všetky veci 
ním vnesené, umiestnené alebo akýmkoľvek spôsobom inštalované na nehnuteľnosti, 
ako aj Pozemok navrátiť do pôvodného stavu. Spol. MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o. 
podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Hlavné mesto SR Bratislava zaslalo na súd 
podrobné vyjadrenie k odvolaniu. O odvolaní spol. MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o. 
proti nariadeniu neodkladného opatrenia nebolo dosiaľ rozhodnuté.

Spol. MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o. sme taktiež osobitne vyzývali na 
bezodkladné odstránenie oplotenia z dôvodu, že pod náporom vetra toto dočasné 
plechové oplotenie spadlo a vplyvom poveternostných javov predstavovalo 
potencionálne riziko a hrozbu na majetku a živote obyvateľov a obyvateliek mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Spol MartinDevelopmet Vrakuňa s.r.o. odmietla odstrániť 
oplotenie. Argumentovala tým, že proti rozhodnutiu o nariadení neodkladného opatrenia 
podala odvolanie. Ďalej svoj nesúhlas odôvodnila tým, že našu výzvu považuje za 
priamo rozpornú s ustanovením § 43i ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého stavebník musí zabezpečiť, aby 
stavenisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k 
ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Poškodená časť 
oplotenia tak bola iba nahradená iným oplotením.



Hlavné mesto SR Bratislava, prostredníctvom externej advokátskej kancelárie, 
naďalej pokračuje súdnou cestou vo vykonávaní potrebných právnych krokov na 
ochranu svojich práv a oprávnených záujmov a v prospech obyvateľov Vrakune žijúcich 
v tejto lokalite. V zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVlD-19 
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, súdne lehoty neplynuli, preto 
nebolo možné zo strany hlavného mesta SR Bratislavy urgovať konanie, avšak robíme 
všetky dostupné kroky k tomu, aby sa vec čo možno najskôr vyriešila.

S pozdravom

Vážená pani

Ing. Soňa Svoreňová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva

hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 127968/2021

Vážená pani poslankyňa,

Vašou interpeláciou ústne podanou dňa 25.03.2021 ste nás požiadali 

o informáciu týkajúcu sa čistenia chodníkov na Dorasteneckej ulici a Sprinclovho 

majera.

Dňa 10. apríla 2021 bola na predmetnej komunikácii vykonaná kontrola 

Oddelením správy komunikácií -  Dispečingom za účelom preverenia znečistenia 

povrchu komunikácie. Na komunikácii Dorastenecká je vykonávané čistenie 

v cykličnosti 2x za týždeň.

Pri predmetnej kontrole bola zabezpečená aj fotodokumentácia, ktorá tvorí 

súčasť tejto odpovede. V čase vykonanej kontroly sa na predmetnej komunikácií 

nenachádzalo v celej dĺžke a šírke žiadne väčšie znečistenie.

Zároveň Vás však ubezpečujeme, že komunikáciu budeme sledovať a v prípade, 

ak sa na nej objavia nedostatky, budeme predmetné znečistenie komunikovať 

s dodávateľom.

Pokiaľ ide o Sprinclov majer. Komunálny podnik vykonal fyzickú obhliadku, po 

ktorej bolo zistené nasledovné. Vzhľadom k tomu, že ide o veľký areál, aktuálne 

prebieha spočítavanie materiálnych potrieb, ako aj výpočet rozsahu prác potrebných na 

zabezpečenie zadebnenia celého prízemia. Zároveň dokážeme v súčinnosti s mestskou 

časťou, ako aj v súčinnosti s OLO zabezpečiť pristavenie kontajnerov na odstránenie 

odpadu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na obslužné stroje, medzi ktorými



je aj drvič konárov. Po ich vysúťažení by bolo možné zabezpečiť pomoc pri Vami 

uvedenej brigáde.

S pozdravom

Vážená pani 

Ing. Monika Debnárová 

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 

MAG 120823/2021

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy konaného dňa 25.03.2021, si Vám dovoľujem odpovedať na Vašu otázku 

ohľadom získania informácii o postupe odstraňovania billboardu, ktorý sa nachádza na 

priľahlej budove na ulici Detvianska v križovaní s ulicou Čachtická.

Konkrétne Vás zaujíma súčasný stav riešenia situácie s predmetným billboardom, ktorý patrí 

spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o..

Billboard sa nachádza na pozemku reg. „E“ pare. číslo 738/6 (LV č. 400) a pozemku reg. „C“ 

pare. číslo 738/95 (LV č. 400), k.ú. Bratislava-Rača. Tento pozemok je vo vlastníctve 

a v priamej správe hlavného mesta. Hlavné mesto podalo na príslušný stavebný úrad 

Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. podľa ustanovenia 

§ 88 ods. 7 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov, a to dňa 10.12.2020, doručené stavebnému úradu 11.12.2020. 

Dňa 15.01.2021 dostalo Hlavné mesto súhlas s odstránením reklamnej stavby od MČ 

Bratislava-Rača.

So spoločnosťou euroAWK, spol. s.r.o. momentálne vedie Sekcia správy nehnuteľností 

Magistrátu hl. m. SR Bratislavy spolu s Metropolitným inštitútom rokovania v rámci plošného 

odstraňovania reklamných zariadení patriacej spoločnosti. Spoločnosť prisľúbila billboardy 

v MČ Rača demontovať v priebehu týždňa 05.04.-11.04.2021. Vzhľadom na súčasnú



pandemickú situáciu spoločnosť naznačila oneskorenie a prípadné zdržanie do konca mesiaca 

apríl 2021.

S pozdravom

Vážený pán
Mgr. Peter Pilinský
poslanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
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Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPLfBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 112434/2021

Vážený pán poslanec,

na rokovaní Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 25.03.2021 ste ma 

interpelovali vo veci prejazdu kamiónov cez Vrakuňu a Podunajské Biskupice, kde je 

zákaz vjazdu kamiónov.

K Vašej otázke uvádzam nasledovné informácie. Hlavné mesto SR Bratislava určuje 

(povoľuje) dopravné značenie len na účelových a miestnych komunikáciách v Bratislave. 

Na tzv. štátnych cestách je povoľujúcim orgánom Okresný úrad Bratislava, mimo 

Bratislavy tieto dopravné značky povoľuje príslušný Okresný úrad a Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. Ohľadom tohto problému oslovíme spoločnosť D4R7 

Construction s.r.o., aby zaujali stanovisko. Uzavretie Kazanskej ul. pre nákladné vozidlá 

môže len presunúť problém do iných častí mesta. Na stretnutí so spoločnosťou D4R7 

Construction s.r.o. preto požiadame o ich stanovisko a prípadné riešenie problému. 

Následne situáciu vyhodnotíme a budeme Vás informovať e-mailom.

S pozdravom

Vážený pán
JUDr. Ing. Martin Kuruc 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 112642/2021

Vážený pán poslanec,

dňa 25.3.2021 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy podali interpeláciu, v ktorej sa pýtate na dočasné upravenie súčasného 

prístrešku na zastávke „Kovácsova“ nachádzajúcej sa v Mestskej časť Bratislava -  

Jarovce v smere do centra mesta do času jeho avizovanej výmeny, na samotnú výmenu 

a súčasne aj na existenciu zmluvy na montáž nových prístreškov mestskej hromadnej 

dopravy ( ďalej „MHD“).

V odpovedi zo dňa 24.2.2021 sme Vás informovali, že k výmene prístrešku na 

uvedenej zastávke dôjde v závere tohto roka alebo v priebehu roka 2022. Čas realizácie 

projektu je zatiaľ len predpokladaný, nakoľko na tento projekt Dopravného podniku 

Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB“) majú byť použité prostriedky EÚ fondov. K tomu je 

potrebné pripraviť potrebné dokumentácie, získať súhlasy a nakoniec je  potrebné ešte 

schváliť samotný projekt radiacim výborom. Súčasne tak sme Vás informovali, že do 

času výmeny samotného prístrešku pristúpi DPB aspoň k vymaľovaniu toho súčasného, 

pričom toto opatrenie už dopravný podnik realizoval.

Čo sa týka zmluvy na osadenie cca. 300 ks prístreškov -  Dohody o spolupráci uzatvorenej 

medzi DBF a spoločnosťou RECAR Bratislava, a.s. dňa 18.12.2018, ktorej predmetom



je  rekonštrukcia existujúcich prístreškov a postavenie nových osvetlených prístreškov, 

aktuálne prebiehajú medzi zmluvnými stranami rokovania o jej renegociácii.

S pozdravom

Radovan Jenčík

poslanec Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo

primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 127973/2021

Vážený pán poslanec,

Vašou interpeláciou ústne podanou dňa 25.03.2021 ste nás požiadali 

o informáciu týkajúcu sa kópie zmlúv -  asfaltovania a záručnej doby.

Zmluva MAGSP1700011 je zverejnená na webovom sídle povinnej osoby 

vvww.zverejnovanie.bratislava.sk v časti Zmluvy - Dodávateľské zmluvy - Stavebné 

práce na strane 5 zo dňa 02.06.2017 označená ako Rámcová dohoda na poskytnutie prác 

bežnej údržby a opravy pozemných komunikácii. Záručná lehota je  na predmetné práce 

v zmysle uzatvorenej zmluvy 60 mesiacov.

Zhotoviteľa prác sme písomne požiadali o vyjadrenie a v súčasnosti čakáme na 

toto vyjadrenie. V zmysle bodu 7.3 zmluvy „Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ 

za všetky vady diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy v rozsahu podľa ustanovení 

§564 a nasl. Obchodného zákonníka a je  povinná ich na požiadanie objednávateľa 

odstrániť na svoje náklady do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie. “

Pred ukončením záručnej lehoty prebieha vizuálna obhliadka za účasti 

príslušného správcu komunikácií a dodávateľa, pri ktorej ak sú zistené nedostatky, sú 

odstránené na náklady dodávateľa v rámci záručnej lehoty.

S pozdravom

Vážený pán 
Igor Polakovič
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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Ing. arch. Matúš Vallo

primátor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 129079/2021

Vážený pán poslanec,

dňa 25. marca 2021 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy podali interpeláciu, v ktorej sa pýtate na prechod pre chodcov v lokalite výstavby 

„ZÁHRADY DEVÍN“.

Hlavné mesto má v pláne v najbližších období začať obnovu vodorovného a zvislého 

dopravného značenia na cyklotrasách vo vlastníctve hlavného mesta a v prípade kritických až 

havarijných úsekov aj na lokalitách, ktoré nie sú v majetku Hlavného mesta.

Na uvedený úsek Devínskej cesty sa momentálne vypracováva projekt organizácie 

dopravy, ktorého cieľom je  sprehľadnenie dopravnej situácie na danej križovatke. Po jeho 

zapracovaní a odsúhlasení by mali cyklisti plynulo prejsť na cyklotrasu popri rieke Morava. 

Vytvorenie prechodu pre chodcov považujeme za nepotrebné, nakoľko popri výstavbe 

„ZÁHRADY DEVIN“ je už existujúci chodník pre peších a umožnenie prechodu chodcov na 

druhú stranu (strana cyklotrasy) by iba zvýšilo možnosť kolízie chodcov a cyklistov.

S pozdravom

Vážený pán 
Rastislav Kunst
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy
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primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 128879/2021

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, podanej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy dňa 25.03.2021, si Vám dovoľujeme predložiť Vami žiadanú 

informáciu.

Projekt Cestnej svetelnej signalizácie na železničnom priecestí Ivánska cesta sa vrátil do 

tohtoročného rozpočtu. Pôvodná dokumentácia vznikla ešte v roku 2010, preto je 

potrebné ju  aktualizovať a dokončiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných 

k stavbe. Začiatkom tohto roka prebehli kontaktné rokovania s majiteľmi strategických 

pozemkov, ktoré je potrebné vysporiadať.

V súčasnosti sa pripravuje technicko-ekonomická štúdia cyklotrasy v tejto lokalite, 

o ktorú bude doplnený projekt, včítane pešieho a cyklistického priechodu cez železničnú 

trať. Následne podľa upravenej projektovej dokumentácie bude pripravená nová 

dokumentácia pre majetkoprávne usporiadanie (geometrické plány, posudky) a nová 

dokumentácia pre stavebné povolenie.

S pozdravom

Vážený pán 
Mgr. Ján Bôčik
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 23. apríla 2021 
MAG 112661/2021

Vážený pán poslanec.

na základe Vašej interpelácie týkajúcej sa parkovania motorových vozidiel v pešej zóne 
v mestskej časti Bratislava — Staré Mesto Vám uvádzam, že hliadková činnosť v danej lokalite je 
zabezpečená Expozitúrou MsP Bratislava 1, ktorá priamo v pešej zóne vykonáva hliadkovú ako aj 
obchádzkovú službu z dôvodu zabezpečovania verejného poriadku a dodržiavania dopravného 
značenia. Pešiu zónu v centre mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto rieši Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 8/2020 z 03. novembra 2020 o miestnej dani 
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto. Príslušníci MsP riešia zistené priestupky za porušenie dopravného 
značenia.

Na vjazdy vozidiel diplomatických zastupiteľstiev sídliacich v pešej zóne sa vzťahuje 
vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch 
č. 157/1964 Zb. V praxi sa príslušníkom MsP veľmi ťažko dokazuje vodičom vozidiel vyššie 
uvedených zastupiteľstiev (obslužný personál zastupiteľstiev a p.), že s vozidlom sa nachádza 
v pešej zóne neoprávnene a následne ťažko preukazuje vodičovi, že práve neplní úlohy pre 
diplomatickú misiu.

Pri vjazdoch iných motorových vozidiel do pešej zóny, kontrola prebieha nasledovným 
spôsobom: Miestny úrad mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto, resp. poverená osoba, na 
základe predloženej žiadosti a zaplatení dane za vjazd, vystaví povolenie na vjazd vozidla na 
konkrétne evidenčné číslo. Uvedené sa následne zapíše do databázy, ktoré obsluhuje zamestnanec 
na kamerovom systéme MsP. Vozidlám uvedeným v tejto databáze, po kontrole evidenčného 
čísla umožní vjazd alebo výjazd z pešej zóny. Pracovník na kamerovom systéme MsP priebežne 
kontroluje ulice pešej zóny. V prípade zistenia státia motorového vozidla na komunikácii 
(povolenia z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré mesto sú len na vjazd a výjazd, nie 
na parkovanie), posunie túto informáciu operačnému pracovníkovi Expozitúry MsP Bratislava 1, 
ktorý následne na dané miesto vyšle najbližšiu voľnú hliadku MsP na preverenie zistenia. 
Hliadka MsP po príchode na miesto po preukázaní priestupku vodičovi ho v zmysle platných 
právnych predpisov dorieši.

Parkovanie motorových vozidiel v pešej zóne: Vzhľadom k prijatým pandemickým 
opatreniam UVZ a vlády SR bola Expozitúra MsP Bratislava 1, prostredníctvom emailu zo dňa



15.01.2021, požiadaná vedením Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré mesto 
o operatívne prijatie opatrení, podľa ktorých sa upustilo od kontrolovaného vjazdu do pešej zóny 
a umožnení vjazdu vozidlám, ktoré zásobujú obyvateľov pešej zóny potravinami alebo 
zabezpečujú nákup hlavne pre seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov.

V období od 22.02.2021 do 01.03.2021 bolo z dôvodu pozitívnych testov pracovníčok 
klientské centrum na Miestnom úrade Bratislava - Staré Mesto dočasne uzatvorené. V danom 
období sa nevydávali žiadne povolenia na vstup do pešej zóny čo mohlo byť dôvodom, že sa 
v pešej zóne pohyboval zvýšený počet motorových vozidiel.

Po obnovení kontroly vjazdu a výjazdu z pešej zóny v mestskej časti Bratislava -  Staré 
Mesto bolo v priebehu mesiaca marec 2021 príslušníkmi Expozitúry MsP Bratislava I, za 
porušenie dopravného značenia v zmysle platných právnych predpisov, riešených 80 vodičov 
motorových vozidiel, z toho 70 prípadov v blokovom konaní.

S pozdravom

Vážený pán 
Ing. Peter Lenč
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy


