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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

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 31. 03. 2022, boli 
podané dve interpelácie s termínom vybavenia do 29. 04. 2022.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 07. 04. 2022, bola 
podaná jedna interpelácia s termínom vybavenia do 06. 05. 2022.

Dňa 08. 04. 2022 bola zaslaná mailom jedna interpelácia, s termínom vybavenia do 
07. 05. 2022.

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 31. 03. 2022

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

Predmet interpelácie:
1. Priechod pre cyklistov pri záhradách na Devíne
2. Devínsky amfiteáter

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. i

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

Predmet interpelácie:
TlOP - Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2

Interpelácia podaná na mestskom zastupiteľstve dňa 07. 04. 2022

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

Predmet interpelácie:
Rekonštrukcia terasy na Bárdošovej ulici

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 3

Interpelácia zaslaná mailom dňa 08. 04. 2022

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

Predmet interpelácie:
Predloženie písomnej dohody, zmluvy, prípadne iného právne záväzného
dokumentu uzatvoreného medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a spoločnosťou BPS PARK a.s.

Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4



hrti HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

Mgr. Rastislav Kunst
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list Naše poradové číslo Vybavuje / Linka v Bratislave
MAG 122569/2022 MAGS PRI 50517/2022- kancelária primátora 27.04.2022

216009

VEC: Odpoveď na interpeláciu

Vážený pán poslanec,

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, k toré sa 
konalo dňa 31. marca 2022, ste ma interpelovali ohľadom priechodu pre 
cyklistov v Mestskej časti Bratislava -  Devín a prekrytia devínskeho am fiteátru.
K Vami podanej interpelácii podávam nasledovné stanovisko.

Úprava vedenia cyklistov je v procese schvaľovania na Krajskom dopravnom 
inšpektoráte, kde pracujeme na získanie kladného vyjadrenia Krajského 
dopravného inšpektorátu. Krajský dopravný inšpektorát v stanovisku k 
predloženej dokumentácii „Zmena VDZ a ZDZ na ulici Devínska cesta" nesúhlasil 
s umiestnením prechodu pre cyklis tov pri vstupe do Devína a žiada jeho 
prepracovanie. Na vyriešení problému pracujeme, stanovisko Krajského 
dopravného inšpektorátu je zatiaľ nernenné. Riešenie priechodu pri záhradách 
na Devíne nebolo akceptované zo strany Krajského dopravného inšpektorátu a 
o možnom riešení vedieme komunikáciu.

Pokiaľ ide o prekrytie am fiteátru, navrhovateľom projektu do rozpočtu a plánu 
aktivít Bratislava Tourist Board (ďalej len BTB) bola pani poslankyňa Monika 
Debnárová, ktorá je členkou predstavenstva BTB. Realizátorom projektu bola 
samotná organizácia BTB a zodpovedným  za projekt bol pán Peter Krutý, vedúci 
oddelenia marketingu a eventov BTB. Návrh vizuálu p lachty na prekrytie 
am fiteátra realizovalo oddelenie komunikácie a marketingu prostredníctvom  
Mgr. art. Ondreja Bódiša. Vizuál p lachty bol komunikovaný a schválený 
M etropolitným  inštitútom  Bratislavy -  s dvomi sekčnými šéfmi; s architektm i to 
prediskutovala pani Dana Hudcová, riaditeľka kancelárie pána Mazúra. Následne 
bol vizuál schválený aj pani starostkou Mestskej časti Bratislava -  Devín, pani 
Ľubicou Kolkovou (vrátane antig ra ffiti náteru).

Až po odkomunikovaní a schválení vizuálu všetkým i stranami prebehlo verejné 
obstarávanie na osadenie plachty, ktoré vyhrala spoločnosť Imagewell. Keďže 
spodnú časť am fiteátra nebolo možné prekryť plachtou, podobne ako výklenky
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na streche, následne prebehlo verejné obstarávanie pre antlg ra ffiti náterom. 
Schválilo ho oddelenie komunikácie a marketingu. Celá aktivita prešla aj 
cez oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností a poradcu 
prim átora, pána Bruna Konečného. Okrem plachty a antig ra ffiti náteru bolo 
odkomunikované aj technické riešenie osadenia plachty.

Matúš Vallo
'rimátor

Príloha: fotografie objektu (2x)



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váž. pán

JUDr. Ing. Martín Kuruc
Poslanec mestského zastupiteľstva 
Hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list 
31.3 . 2022

Naše poradové číslo
MAGS/PRI/50511/2022
MAG/122576/2022

Vybavuje / Linka 
Ing. Jankovič 
+421 904  454  296

V Bratislave 
28. 4. 2022

VEC: Odpoveď na interpeláciu Č. 9 /2 0 2 2  ohľadom požiadavky k TÍOP Vrakuňa

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 
31. 3. 2022 ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate o zahrnutie výstavby mimoúrovňového 
pešieho prepojenia medzi TlOP Vrakuňa a novonavrhovanou urbanizovanou lokalitou 
Horné diely ako požiadavky Hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktorej súčasťou bude 
TlOP Vrakuňa. Vzhľadom na vecnú príslušnosť bola interpelácia postúpená na Oddelenie 
dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hl. m. SR Bratislava vydalo v roku 2015 k TlOP Vrakuňa, ktorý bol súčasťou predmetu 
podania „ŽSR, Terminály Integrovanej osobnej prepravy, hl. stanica, PB, Vrakuňa", Záväzné 
stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy k Investičej činnosti pod číslom MAGS ORM 50336/15- 
319915, v ktorom bolo ohľadom pešieho prepojenia do lokality Horné diely uvedené:

„Návrh umiestnenia TIOP-u rešpektuje výhľadové rozšírenie miestnej komunikácie 
Dvojkrížna ulica a aj výhľadovú komunikáciu v lokalite Horné diely. Projektová 
dokumentácia sa (...) nezaoberá prepojením peších trás na novonavrhovanú urbanizovanú 
lokalitu Horné diely. Koncepčne však bude do výhľadu možné vybudovanie pešieho 
prepojenia do lokality Horné diely (dostatočná územná rezerva), na základe čoho 
považujeme predložené riešenie peších trás v projektovej dokumentácii za postačujúce."

V prípade posudzovania predloženého zámeru na Hl. m. SR Bratislava bude zaujaté 
stanovisko ku konkrétne predloženej projektovej dokumentácii, v rámci ktorého si 
uplatníme požiadavky z hľadiska záujmov sledovaných Hl. m. SR Bratislava.

S pozdravom

Matúš Vallo
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váž. pán

JUDr. Tomáš Korček
poslanec Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislava

Váš list
MAG130359/2022

Naše poradové číslo
MAGS PRI 5 0 9 3 9 /20 22 -2 24 45 0

Vybavuje / Linka
Ing. Kristína Komendová
+4212 59 356 732

V Bratislave 
27.04.2022

VEC: Rekonštrukcia terasy na Bárdošovej ulici, interpelácia č. 10 /2022  - odpoveď

Vážený pán poslanec, dňa 07. 04. 2022 ste vzniesli interpeláciu týkajúcu sa 
stavu rekonštrukcie terasy na Bárdošovej ulici 5 -  11 na Kramároch.

Po preskúmaní podania Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

V súvislosti s realizáciou rekonštrukcie predmetnej terasy prebehlo niekoľko 
interných rokovaní, ktorých záverom je, že terasa nie je majetkom mesta a mesto 
nesmie investovať verejné prostriedky do cudzieho majetku. Snaha vyriešiť tento 
problém formou Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov je  taktiež 
z vyššie uvedeného dôvodu nemožná.

Za účelom pomoci vlastníkom nehnuteľností, ktoré plnia aj funkciu verejného 
priestoru mesto zaviedlo „Dotačnú schému pre pochôdzne terasy", aby 
príspevkom do výšky 50% nákladov na rekonštrukciu takej stavby sanovalo verejný 
priestor pre obyvateľov mesta.

Navrhujem vlastníkov garáži, ktorých sterchu tvo rí predmetná pochôdzna terasa 
informovať a usmerniť o možnosti čerpania z te jto  dotácie.

Matúš Vallo
rimátor
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hti HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážená pani

Ing. arch. Zuzana Aufríchtová
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list Naše poradové číslo 
MAGS PRI 5 0940 /2022 - 
289530

Vybavuje / Linka V Bratislave
Mgr. Peter Herceg/ 06 .05.2022
peter.herceg@ bratíslava.sk

VEC: odpoveď na interpeláciu

Vážená pani poslankyňa, dňa 7. apríla 2022 ste ma písomne interpelovali ohľadom 
plánovanej realizácie projektu Mestský park Komenského. K Vami podanej interpelácii 
podávam nasledovné stanovisko.

V súvislosti s plánovanou realizáciou projektu „Mestský park Komenského" a zrušením 
parkovacích miest dotknutých týmto projektom prebehlo niekoľko stretnutí na úrovni 
prvej námestníčky primátora, Ing. Tatiany Kratochvílovej, s ďalšími zamestnancami 
magistrátu a štatutárov BPS PARK a. s.

Je dohoda, ktorá nemá zmluvný charakter alebo písomnú podobu podpisovanú 
zúčastnenými stranami, že dôjde ku zámene parkovacích miest a kompenzácii 
zrušených 15 parkovacích miest za parkovacie miesta na Šafárikovom námestí, 
vyhradené parkovanie na Jesenského ulici a rozšírenie parkovania o dva parkovacie 
boxy na Námestí Ľudovíta Štúra. Tieto dohody boli potvrdené na našich osobných 
rokovaniach.

Aktuálne prebieha realizácia uvedených zámen, aby nedošlo k ohrozeniu rezidentských 
výhod vyjednaných pre obyvateľov Mestskej časti Bratíslava-Staré Mesto s trvalým 
pobytom na uliciach patriacich do zóny BPS PARK, a. s.

S pozdravom

v
- / i

ar^H/Matúš Vallo
'■ ^ / im á to r
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