
ZÁPISNICA č.12 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 23.06.2020 

Prítomní: 

Ing. Petr Skalník 

Mgr. Tomáš Murgaš 

p. Matej Gomolčák 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Neprítomní (ospravedlnení) : 

MUDr. Viera Satinská, Mgr. Vladimír Palko 

Program komisie: 

Prizvaní hostia : 

obyvatelia bytových domov Jedlíkova 

a okolie 

1. Stretnutie s občanmi z Obchodnej ulice a okolia, ohľadom sťažností na prevádzku 
prevádzkovej jednotky: štartér pub, Obchodná 36, Bratislava. 

2. Ľudia bez domova na Palárikovej ulici - informácia k situácii a jej riešeniu. 
3. Satinského ulica - informácia. 
4. Kontrola skladov civilnej ochrany. 
5. Rôzne. 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Skalník. Privítal obyvateľov Jedlíkovej ulice ako aj 

členov komisie. Informoval o bodoch programu zasadnutia komisie . Do bodu rôzne zaradil Správu o 

stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019, 

ktorá bude predložená na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2020 

a problém rušenia nočného kľudu prevádzkami, nachádzajúcimi sa na Klobučníckej ulici. Program 

zasadnutia komisie bol schválený všetkými prítomnými členmi komisie bez pripomienok. 

Bod č.1 - Stretnutie s občanmi z Obchodnej ulice a okolia, ohľadom sťažnosti na prevádzku 

prevádzkovej jednotky: štartér pub, Obchodná 36, Bratislava. 

Tento bod uviedol predseda komisie p. Skalník, ktorý následne udelil slovo obyvateľom Jedlíkovej 

ulice. Za obyvateľov vystúpil Prof. Šramka a Ing. Chraščelová, ktorí popísali d lhoročný problém 

s prevádzkou štartér pub so sídlom na ulici Obchodná 36 a to najmä, rušenie nočného kľudu hlasnou 

hudobnou produkciou z prevádzky, ktorá preniká do okolitého prostredia, ako aj ru šenie nočného 

kľudu hlasitou vravou a krikom návštevníkov vychádzajúcim z tejto prevádzky. Podľa vyjadrenia 

obyvateľov je tento stav neúnosný a situácia sa zhoršila najmä po uvoľnení opatrení, vydanými 

Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. K tomuto bodu sa vyjadril aj 

Ing. Lauko, ktorý informoval prítomných obyvateľov a členov komisie o všetkých krokoch, ktoré 

z hľadiská kompetencií a právomocí mestská časť Bratislava-Staré Mesto podnikla, vrátane správnych 

konaní a udelených pokút prevádzkovateľom. Ing. Lauko informoval prítomných aj o skutočnosti, že 

od 15.05.2017 je už v poradí štvrtý prevádzkovateľ tejto prevádzky. Obyvatelia sa kriticky vyjadri li aj 

ku komunikácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý problém hluku z tejto 

prevádzky nerieši. Obyvatelia informovali členov komisie aj o žiadosti z Hasičského a záchranného 

útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, zaslanej na Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Obyvatelia sa vyjadrili aj k neriešeniu rušenia nočného kľudu zo strany mestskej polície hlavného 

mesta . Profesor Šramka informoval aj o detskom ihrisku na Jedlíkovej ulici a jeho neuzamykan ia, na 

základe čoho sa na tomto ihrisku stretávajú partie mladých ľudí často pod vplyvom alkoholu a iných 

omamných látok a rušia nočný kľud do skorých ranných hodín. Nepomohlo ani osadenie kamery 
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mestskej polície v tejto lokalite, ani inštalácia prechodových brán. Predseda komisie p. Skalník sa 

dotazoval na možnosť uplatniť pri prevádzkovej dobe § 4 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mestskej časti BA-SM (dvor - prevádzková doba pondelok až nedeľa od 07.00 hod. -

do 22.00 hod.), alebo aj na možnosť napadnutia oznámeného účelu využitia prevádzky - nočný bar. 

Tieto možnosti prerokuje predseda komisie p. Skalník s vedúcou legislatívno-právneho oddelenia 

JUDr. Hahnovou. 

K tomuto bodu sa vyjadril aj člen komisie pán Mikulášek, ktorý riešenie problému vidí najmä 

v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a v kompetencii Hasičského 

a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. Na záver diskusie k tomuto bodu predseda 

komisie informoval, že sa v tejto veci skontaktuje a stretne s kompetentnou pracovníčkou RÚVZ BA. 

Uznesenie č. 3/2020 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada starostku mestskej časti Bratislava

Staré Mesto, o zaslanie dokumentácie k prevádzkovej jednotke štartér pub, Obchodná 36, Bratislava 

v súvislosti s podnetom na preskúmanie porušovania protipožiarnych opatrení a bezpečnosti pri 

užívaní stavieb z Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28.06.2019 

(kolaudačné rozhodnutie, alebo iný doklad preukazujúci súhlas príslušného stavebného úradu 

s užívaním predmetného priestoru a stanovisko stavebného úradu k podnetu). 

Termín plnenia : do 30.06.2020 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

Uznesenie č. 4/2020 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada starostku mestskej časti Bratislava

Staré Mesto, vykonať štátny stavebný dohľad v priestoroch prevádzkovej jednotky: štartér pub, 

Obchodná 36, Bratislava. 

Termín plnenia : do 30.06.2020 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

Predseda komisie poďakoval obyvateľom za účasť na zasadnutí komisie . 

Bod č.2 - Ľudia bez domova na Palárikovej ulici - informácia k situácii a jej riešeniu. 

Ing. Skalník k tomuto bodu zasadnutia komisie uviedol, že obyvatelia tejto lokality sa sťažujú na ľudí 

bez domova, ktorí svojim správaním a životným štýlom znečisťujú túto lokalitu, narúšajú verejný 

poriadok a vzbudzujú verejné pohoršenie. Túto problematiku riešia kompetentní pracovníci 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Prísľub z ich strany bol, že tento problém bude v krátkom 

čase vyriešený (cca. do 3 týždňov). 

Bod č.3 - Satinského ulica - informácia. 
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Predseda komisie p. Skalník informoval, že mu bolo v tejto veci doručené stanovisko námestníčky 

primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, ktoré zašle všetkým členom 

komisie . V tejto súvislosti p. Skalník požiadal zapisovateľa komisie Ing. Lauka o preverenie reklamných 

billboardov, umiestnených na plote Základnej školy a Gymnázia na Dunajskej ulici zo strany Satinského 

ulice. Žiada preveriť vlastnícke vzťahy k pozemku na ktorom sa nachádza plot s reklamnými 

billboardami. 

Bod č.4- Kontrola skladov civilnej ochrany. 

Predseda komisie p. Skalník informoval členov komisie o doručenom stanovisku zodpovednej osoby 

za túto oblasť na mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Turana, ktoré prepošle všetkým 

členom komisie. 

Bod č.S - Rôzne. 

Predseda komisie p. Skalník informoval o probléme rušenia nočného kľudu , obyvateľov Klobučníckej 

ulice, hlukom z prevádzok nachádzajúcich sa na tejto ulici a na priľahlých uliciach. Informáciu doplnil 

zapisovateľ komisie Ing. Lauko, ktorý prepošle e-mailovú komunikáciu zástupcov o. z. Rezidenti Staré 

Mesto a referátu obchodu, správnych konaní a verejného poriadku, všetkým členom komisie. Ing. 

Skalník informoval aj o Správe o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za rok 2019, ktorá bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. K tomuto bodu sa viedla krátka diskusia. 

Na záver sa predseda komisie Ing. Skalník poďakoval členom komisie za ich účasť a zasadnutie komisie 
ukončil. 

Čas zahájenia komisie: 17:00 hod. 

Čas ukončenia komisie : 19:00 hod . 

Predseda komisie: Ing. Petr Sk~-.;:;:_~ 
Zapisovateľ komisie: Ing. Vladimír Lauko 

V Bratislave dňa 01.07.2020 
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