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Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- vybavené interpelácie

Bratislava, marec 2020

Návrh uznesenia

Miestne

zastupiteľstvo

mestskej

časti

Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.

Dôvodová správa
Dňa

22. januára 2020 bola na referát organizacny a správy registratúry doručená
elektronicky 1 interpelácia adresovaná na starostku mestskej časti (v materiáli pod č. 1).
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
konaného 4. februára 2020 boli podané 2 písomné interpelácie adresované na starostku
mestskej časti (v materiáli pod č. 2, 3).
Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané. Odpovede sú v materiáli doložené
ako Prílohy č. 1 až 3.
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INTERPELÁCIA
MENO A PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho):

M.

Vagač

I NTERPELOVANÝ: ...............starostka.....................................

Znenie interpelácie:
Dobrý

deň,

Podľa

zverejnenej informácie: Informácia 2663/2020 - uverejnená

dňa

13.1.2020

o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon") začala 7.1.2020 mestská časť Bratislava - Staré Mesto konanie vo veci
žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch pare. č. 1023119,
10231/7, 10224/8 v k. ú . Staré Mesto (Záhradnícka ulica v Bratislave).
Podľa

následnej informá cie je zrejme, že predmetné dreviny sú situované na parcelách ,
ktoré sú predmetom stavebného povolenia vydanými MČ BA-Start! Mesto pod č.
3858/50196/2019/STA/vs/ G-45 a č. 6978/28937 /2019/ST A/Zub.
C hcel by som vás chcel požiadať o informáciu a vysvetlenie, ako j e to možn é, pretože zo
zákona musí byť najprv právopla tne výrubové rozhodnutie, a až potom môže byť vydané
povolenie na stavbu,

Ďakujem
M.

Vagač

V Bratislave,

dňa

........ 21. 1. 2020 ...... .

podpis : ..................................... .
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~
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka

Vážený pán
Ing. Matej Vagač
Dobrovičova 1O
811 09 Bratislava

Váš list číslo/zo

dňa

Naše číslo
2372/6083/2020/KPR/Rus

Vybavuje/linka

Bratislava
31 .01 .2020

Vec
Odpoveď

na interpeláciu

Vážený pán poslanec,
k Vašej interpelácii zo dňa 21.01 .2020 vo veci výrubu deviatich kusov drevín na Záhradníckej ulici si
Vá s do voľuj em oboznámiť so stanoviskom tunajšieho stavebného úradu v súčinnosti s vyjadrením
oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku:
Vo Vašej interpelácii uvedeným stavebným povoleniam všeobecného stavebného úradu a
špeciálneho stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predchádzalo územné
rozhodnutie o umiestnení sta vby. V územnom konaní bol predložen ý právoplatný súhlas na výrub
drevín, ktorý tvoril okrem iných dokladov podklad pre vydanie územného rozhodnutia . Tento súhlas
na výrub drevín medzičasom stratil platnosť, a z tohto dôvodu t. č. prebieha nové konanie vo veci
výrubu.
S pozdravo m

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277 , fax: (+421 2) 5292 0003
e-mail : starosta@staremesto.sk,www.staremesto.sk
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Mestská

časť

Bratislava-Staré Mesto

Príloha č. 2

cr.rITfr.;i
~
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka

Vážený pán
Mgr. Juraj Mikulášek
Karadžičova 4112/57
811 07 Bratislava-Staré Mesto

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2372/8505/2020/KPR/Rus

Vybavuje/linka

Bratislava
07.02.2020

Vec
Odpoveď

na interpeláciu

Vážený pán poslanec,
k Vašej interpelácii zo dňa 04.02.2020 vo veci novej výstavby na Fazuľovej ulici (pozemok medzi
hotelom Saffron, Radlinského ul. č. 27, Bratislava a bytovým domom na Školskej ul. č. 14, Bratislava)
Vám oznamujem, že príslušné odde lenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
(stavebný úrad a oddelenie dopravy) v súčasnosti neevidujú žiadne podania týkajúce sa výstavby,
event. riešenia dopravnej situácie v pred metnom území.
S pozdravom

Vajanského ná brežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603 147, tel. : (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003
e-mail: starosta@staremesto.sk,www.staremesto.sk
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~
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka

Vážená pani
Mgr. Petra Hitková, PhD .
Krížna 5194/1
811 07 Bratislava-Staré Mesto

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2372/1022112020/KPR/Rus

Vybavuje/línka

Bratislava
17.02.2020

Vec
Odpoveď

na interpeláciu

Vážená pani

posl ankyňa ,

k Vašej interpelácii zo

dňa

04.02.2020 Vám posielame nasledovné stanovisko:

dňa 06 .02.2020 oddelenie majetkové tunajšieho miestneho úradu zaslalo požiadavku o súči nnosť
(form ou e-mailu) na Slovenský plynárenský priemysel, a.s. manažérke pre mestskú časť BratislavaStaré Mesto, ktorá mestskej časti odporučila obrátiť sa v danej veci na SPP-distribúcia, a.s.;

dňa 10.02.2020 referát hospodárskej správy oddelenia majetkového v danej záležitosti zaslal na SPPdistribúcia, a.s. (formou e-mailu) žiadosť o prešetrenie a zabezpečenie bezpečnej prevádzky
výmenníkovej stanice zemného plynu vo vnú trobloku Blumentálska;
dňa

19.02.2020 sa uskutočnilo stretn.utie zástupcu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (z oddelenia
majetkového) so zástupcami s poločnosti SPP-distribúcia, a.s., v rámci ktorého bola mestskej časti
oznámená informácia, že regulačná stanica zemného plynu vo vnútrobloku na ulici Blumentálska nie je
vo vlastníctve ani Slovenského plynárenského priem yslu, a.s., ani SPP-distribúcie, a.s .;
na základe týchto skutočností mestská časť obratom dňa 19.02.2020 (form ou e-mailu) vyzvala
správcovskú spoločnosť Contesta s.r.o. na zjednanie nápravy a dodržiavanie zákona č . 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technických
pravidiel plynu (TPP), ktoré vydal Slovenský plynárenský a naftový zväz v súlade so zákonom č.
251 /20 12 Z. z.„ Správcovská spoločnosť bola ďalej vyzvaná na vykonávanie pravidelných odborných
prehliadok, odborných skúšok, preventívnej údržby - servisu a opravy technických zariadení a tiež na
predloženie návrhu nového riešenia, vrátane bezpečnej prevádzky s dodržaním ochranného pásma
regulačnej stanice zemného plynu. Správcovská spoločnosť bola zároveň požiadaná
zaslanie
revíznych správ (správ o vykonávaní pravidelných kontrol a skúšok pri prevádzkovaní regu lačných
stan íc zemného plynu, vrátane plynových prípojok) a spoločnosťou spracovaných technických
podm ienok prevádzkovania danej regulačnej stan ice zemného plynu .

o

S pozdravom

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, tel. : (+421 2) 5924 6277, fax : (+421 2) 5292 0003
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk

