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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 
Slovenskej republiky Bratislavy.



INFORMÁCIA 
O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Dňa 07. 10. 2021 bola podaná jedna interpelácia zaslaná mailom, s termínom vybavenia 
do 06.11.2021.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 21. 10. 2021, holi 
podané dve interpelácie s termínom vybavenia do 20. 11. 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.



Interpelácia zaslaná mailom dňa 07.10. 2021

01. Interpelácia poslanca PaedDr. Olivera Kríža
Interpelovaný bol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Predmet interpelácie:
Situácia v Múzeu mesta BA

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. i

Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa 21.10. 2021

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

Predmet interpelácie:
Rekonštrukcia ohratiska na Čiiižskej ulici

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 2

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

Predmet interpelácie:
Poriadok a upratovanie na zastávkach MHD

Vvhavenie interpelácie:
Príloha č. 3



Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 04. novembra 2021 

MAGS PRI 63098/2021 - 472244

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, podanej dňa 07.októbra 2021, Vám dávam informáciu 

ohľadom situácie v Múzeu mesta Bratislavy.

V zmysle § 5 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 

štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 (obce, právnické osoby 

zriadené a založené obcou atď.), a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to 

určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania. To 

neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca 

alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym 

orgánom.

Nakoľko riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií sú do funkcie menovaní 

mestským zastupiteľstvom, teda kolektívnym orgánom, ustanovenie zákona č. 552/2003 

Z. z. o výberovom konaní sa na riaditeľov týchto organizácií nevzťahuje.

Ustanovenie ods.9 zák. č. 552/2003 Z. z., ktoré hovorí, že voľné miesto vedúceho 

zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom 

vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov, sa 

na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií nevzťahuje.

Z dôvodu uvedeného Múzeum mesta Bratislavy v súčasnosti riadi Mgr. Zuzana 

Palicová. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva je Mgr. Zuzana Palicová 

poverená riadením príspevkovej organizácie do času vymenovania riaditeľa/ky mestskej



príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, ktorý/á vzíde z výberového 

konania.

Výberové konanie na riaditeľa/ku Múzea mesta Bratislavy bude zaradené v rámci ďalšej 

etapy výberových konaní na riaditeľov/riaditeľky mestských organizácií, ktoré je 

plánované v prvom kvartáli budúceho roka.

S pozdravom

Vážený pán 

Oliver Kríž

poslanec Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 18.novembra 2021 
MAGS PRI 64689/2021 -482032

Vážená pán poslanec,

dňa 21.10.2021 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

podali interpeláciu, v ktorej upozorňujete na státie nebezpečné státie trolejbusov počas 

rekonštrukcie obratiska Čiližská a súčasne na stav súvisiaci s neprispôsobivými občanmi 

v mieste zastávok MHD v blízkostí OC Hron.

Čo sa týka nevhodného státia trolejbusov na Kazanskej, tak po obdržaní Vašej prvej 

žiadosti sme požiadali dopravný podnik o inštruovanie vodičov, aby v prípade odstavenia 

vozidiel dodržiavali predpisy - minimálnu vzdialenosti od priechodu pre chodcov 

prípadne, ak to bude možné, zastavovali od priechodu čo možno najďalej. Súčasne 

samotná oprava obratiska Čiližská, kvôli ktorej bolo nutné odstavovať trolejbusy aj na 

Kazanskej ulici bola dokončená, a preto Vami spomínaný problém by sa už nemal 

opakovať.

V súvislosti s riešením problematiky situácie ohľadom OC Hron uvádzame, že uvedenou 

problematikou sa intenzívne zaoberajú aj zamestnanci sekcie sociálnych vecí hlavného 

mesta. Dovoľte, aby sme Vás informovali o zistených skutočnostiach vzťahujúcich sa k 

bratislavskej lokalite Dudvážska ulica. Okolie OC Hron predstavuje priestor intenzívne 

využívaný širokou verejnosťou, nevynímajúc aj osoby bez domova.



Problematiku lokality Dudvážskej ulice eviduje mestský terénny tím aj na základe 

intenzívneho terénneho mapovania, ktoré prebiehalo v máji 2021. Nakoľko oblasť 

nedisponuje ambulantnými ani pobytovými sociálnymi službami pre osoby bez domova, 

je  jav využívania verejného priestranstva pochopiteľný. Kontrolu miesta a kontaktovanie 

ľudí bez domova s cieľom ponuky a sprostredkovania pomoci zrealizuje mestský terénny 

tím počas prvého novembrového týždňa. Vzhľadom na opakované podnety oslovil útvar 

mestského terénneho tímu Mestskú políciu -  okresné veliteľstvo Bratislava II, kde taktiež 

evidujú nezhody a sťažnosti viažuce sa k lokalite. Na všetky podnety od občanov týkajúce 

sa danej lokality reagujú vyslaním hliadky a lokalitu navštevujú kontrolne v rôznych 

nepravidelných časoch. Z majetkovo-právneho hľadiska je pozemok okolo obchodného 

centra v správe Mestskej časti Podunajské Biskupice. Zo sociálneho hľadiska j e vylúčenie 

určitej skupiny ľudí z verejného priestoru, napríklad odstránením lavičky či osadením 

iných prvkov znemožňujúcich pobyt na konkrétnom, nesystematické riešenie problému. 

Takýmto zásahom by sa tiež verejný priestor stal nedostupným i pre ďalšie skupiny 

obyvateľov mesta, napríklad tehotné ženy, seniorky a seniorov, či ľudí so zdravotným 

znevýhodnením. Medzi možné riešenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie bez 

odstraňovania akýchkoľvek prvkov patrí využitie priestoru a lokality osadením ďalších 

lavičiek v okolí.

Čo sa týka žiadosti o doplnenie smetných košov tak uvádzame, že osadený smetný kôš 

na zastávke MHD ma primáme slúžiť, tak ako aj iné takéto koše, pre potreby cestujúcich 

napr. odhodenie cestovného lístka a iných drobností. Nástupná plocha je od drobného 

neporiadku a podobne aj kôš čistená každý pracovný deň zamestnancami dopravného 

podniku. Rovnako tak v pravidelnú čistotu na tejto zastávke zabezpečuje aj náš správca 

z titulu správy nad chodníkom. Žiaľ, ako aj Vy sami popisujete, tak na predmetnej 

zastávke prichádza k porušovaniu zákazu požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach a máme za to, že prípadne osadenie ďalších smetných nádob by



mohlo takéto porušovanie ešte viac podporovať a aj z tohto dôvodu nateraz nepočítame 

s osadením ďalších smetných nádob. Uvedenú situáciu sa však budeme snažiť naďalej 

riešiť spoločne so zástupcami sekcie sociálnych vecí a terénného tímu a rovnako tak sa 

budeme snažiť čistotu na predmetnej zastávke zabezpečovať v pravidelnom cykle. Žiaľ 

je potrebné si uvedomiť, že hlavné mesto sa musí či už prostredníctvom dopravného 

podniku alebo svojho správcu starať o čistotu na cca. 1 400 zastávkach v meste, avšak aj 

napriek tomu sa snažíme o čistotu na uvedenej zastávke starať denne.

S pozdravom

Vážený pán

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

poslanec mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy



Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA

Bratislava 18. novembra 2021 

MAGS PRI 64690/2021 - 481939

Vážená pani poslankyňa,

dňa 21.10.2021 ste na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

podali interpeláciu, v ktorej sa dopytujete na informácie ohľadom zabezpečovania Čistoty 

na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (ďalej len,, MHD“) v Bratislave, konkrétne, 

či existuje nejaký materiál v rámci, ktorého by sa dalo zistiť, ktorý subjekt zabezpečuje 

predmetnú činnosť na daných zastávkach.

Samotné delenie zodpovednosti za čistotu na zastávkach MHD vychádza v minulosti 

dohodnutých dohôd, pričom však aj v súvislosti so zriaďovaním a budovaním nových 

zastávok v meste, ako aj optimalizácie vykonávaných úloh na všetkých stranách sa 

v súčasnosti zaoberáme aj touto problematikou a nastavením si budúcich procesov aj 

vzhľadom na kapacity subjektov, ktoré uvedené čiimosti zabezpečujú. Čo sa týka 

samotných zastávok, tak v súčasnosti sa v hlavnom meste nachádza cca. 1 400 zastávok 

MHD, pričom zodpovednosť za čistotu na nich sa delí na viaceré subjekty -  dopravný 

podnik, hlavné mesto (správca komunikácií) a súkromné subjekty. Vo všeobecnosti sa dá 

súčasné nastavená zodpovednosť za čistotu na zastávkach rozdeliť nasledovnými 

kritériami -  pokiaľ ide o autobusové a trolejbusové zastávky umiestnené na chodníkoch 

v správe hlavného mesta, tak čistota na nich je vykonávaná prostredníctvom nášho



správcu v cykličnosti starostlivosti o chodník, pričom však vo väčšine prípadov čistotu 

na nich a v častejšej cykličnosti zabezpečuje aj dopravný podnik, čo vychádza z už 

spomínaných dávnejších dohôd a zaužívanej praxe. Okrem toho na zastávkach v širšom 

centre mesta čo zahŕňa aj električkové zastávky zabezpečuje čistotu iba náš správca. 

Oproti tomu na električkových zastávkach okrem širšieho centra zabezpečuje čistotu 

dopravný podnik, nakoľko je aj správcom predmetných zastávok. Naviac je časť 

zastávok, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch a chodníkoch niektorých 

súkromných subjektov ako nákupné centrá (napr. Aupark), ktoré sa sami starajú o čistotu 

na daných zastávkach.

Čo sa týka samotnej činnosti, tak v rámci čistenia zastávok zabezpečuje dopravný podnik 

iba základné odstránenie drobných nečistôt (ohorky z cigariet, lístky a iné), ktoré sa 

nachádzajú iba na ploche nástupiska zastávky a prípadne vysypanie smetnej nádoby.

V prípade potreby a otázok ohľadom zabezpečovania čistoty na zastávkach MHD je 

najlepšie sa obrátiť na príslušné odborné útvary magistrátu alebo dopravného podniku, 

kde vybraní zamestnanci disponujú danými informáciami, nakoľko sa uvedenou 

problematikou zaoberajú.

S pozdravom

Vážená pani 

Ing. Monika Debnárová 

poslankyňa mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy


