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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
zrušuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo
14. 02. 2012, ktorým bol schválený investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most,
Bratislava-Staré Mesto.

Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 123/2011 v časti D. uložilo prednostovi
miestneho úradu predložiť na rokovanie zastupiteľstva analýzu lokalizácie zariadenia
opatrovateľskej služby najmä z hľadiska územného, majetkoprávneho, finančného
a časového a na základe tejto analýzy navrhnúť definitívne umiestnenie pripravovaného
zariadenia opatrovateľskej služby.
Východiskom bol nevyhovujúci technicko-stavebný stav všetkých využívaných budov,
v ktorých mestská časť, ako zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré
Mesto poskytuje sociálne služby.
Miestnemu zastupiteľstvu boli predložené dve alternatívy/lokality výstavby zariadenia
opatrovateľských služieb – 1) záujmové miesto K železnej studienke (Cesta na Červený
most), kde bol nevyužívaný pozemok a 2) Dobšinského/Palárikova, kde v predchádzajúcom
období, v rokoch 2008-2011 mestská časť pripravovala výstavbu obdobného zariadenia.
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 2/2012 schválilo investičný zámer výstavby
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul.
K železnej studienke (Cesta na Červený most), Bratislava.
Uznesením č. 23/2012 uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé
rokovanie miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru, nakoľko
išlo o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo volebnom období
2010-2014.
Na vybudovanie zariadenia v lokalite K železnej studienke (Cesta na Červený most)
bola spracovaná štúdia a následne realizované verejné obstarávanie na dodávateľa
projektovej dokumentácie a inžinieringu. Víťazom VO bola firma Dopravoprojekt a.s. Do
konca volebného obdobia 2010-2014 sa nepodarilo zhotoviteľovi PD zabezpečiť potrebné
povolenia a tento dodávateľ požadoval ďalšie platby nad rámec ZoD. Nové vedenie MČ, vo
volebnom období 2014-2018, nesúhlasilo s pokračovaním realizácie v lokalite K železnej
studienke (Cesta na Červený most) a rozhodlo vybudovať ZOS na pozemku Palárikova Dobšinského. Pre realizáciu na pozemku Dobšinského/Palárikova mala MČ už spracovaný
projekt bytového domu s platným stavebným povolením, ktorý sa zmenou stavby pred
dokončením upravil na potreby realizácie ZOS. Začatím výstavby ZOS na ulici Palárikova
Dobšinského sa výstavba zariadenia na ulici Cesta na Červený most stala bezpredmetná
a tým aj pravidelná informácia o vykonaných krokoch výstavby.
Uznesením č. 17/2018 miestne zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 23/2012, ktoré
ukladalo prednostovi
miestneho úradu povinnosť predkladať na každé rokovanie
miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru.
Zrušenie uznesenia č.2/2012 je navrhnuté z dôvodu, že mestská časť v súčasnosti
realizuje výstavbu zariadenia opatrovateľských služieb na Dobšinského/Palárikovej ulici
s predpokladaným termínom ukončenia realizácie v mesiacoch máj/jún 2020 s následným
kolaudačným konaním.
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Bratislava-Staré

Mesto
Uznesenie č. 2/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej

A.

časti

Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej
záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto;

n.

časti

Bratislava-Staré Mesto,

sp lnomocňuje

prednostu miestneho úradu
zabezpečiť realizáciu investičného zámeru vý·stavby ZSS Cesta na Červený most, Bratislava-Staré
Mesto.
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