Predmet: RE: informácie
Prílohy: EKO podnik.pdf; Prev.poriadok.doc

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto čiastočne skolaudovala areál bývalého cyklistického štadióna ako
Park-Jama kolaudačným rozhodnutím OS-780/2017/KRU-3. V povoľovacích konaniach na jednotlivých
stupňoch boli stavebníkovi Mestská časť Bratislava –Nové Mesto stanovené podmienky.
Stavebník určené podmienky dosiaľ nesplnil. Objekt pravdepodobne nie je dostatočne zabezpečený,
kontrolovaný počas denných a nočných hodín, nakoľko nie je zabezpečený vyhovujúcim oplotením.
Z priloženej fotogorafie je zrejmé, že sa opätovne začína devastácia
objektov vo vlastníctve mesta, prípadne mestskej časti, ktorá pravdepodobne objekty nespravuje so
starostlivosťou riadneho hospodára.
Nakoľko uvedené podmienky neboli do dnešných dní splnené, dovoľujem si v súlade so zákonom č.
211/2000 Zb.z.v platnom znení požiadať o nasledovné informácie:
V hore predmetnej veci podávame nasledovné odpovede:

1. Akým spôsobom zabezpečuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v čase od 22,00 do 06,00 hod.
zamedzenie pohybu vozidiel a osôb v predmetnom parku?
Odpoveď :
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto zabezpečila zamedzeniu pohybu vozidiel a osôb
v predmetnom parku v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. uzatvorením všetkých vstupov do areálu
parku. Otváracie hodiny parku sú stanovené :
1.4. – 31.10 v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod. pre letné mesiace
1.11 – 31.3. v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. pre zimné mesiace

2. Spracovala Mestská časť Bratislava - Nové Mesto systém a režim kontroly vykonávania prevádzky
parku ,aby boli splnené podmienky platných povolení na výstavbu parku?
Odpoveď :
Prevádzka parku je upravená v prevádzkovom poriadku parku / príloha mailu/.
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v zmysle platných povolení na výstavbu parku a na
režim
kontroly prevádzky parku dohliada EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova č.20,
Bratislava .

3. Kto vykonáva uzatvorenie parku vo večerných hodinách, t.j. od 22,00 hod. do 06,00 hod.? Žiadam
kópiu poverenia, zmluvy, prípadne iného dokladu o poverení osoby, príp. iného subjektu touto
činnosťou.

Odpoveď:
Otvorenie a uzatvorenie areálu parku JAMA vykonáva EKO – podnik verejnoprospešných služieb,
Halašova č.20, Bratislava. Organizácia vykonáva túto činnosť na základe zriaďovacej listiny v znení jej
dodatkov / príloha mailu / a dohody medzi vedením MÚ BA–NM a štatutárnym zástupcom EKO –
podnik verejnoprospešných služieb.

4. Žiadam zaslať všetky poverenia, zmluvy, dohody a prípadne iné písomné doklady, ktoré sa viažu

k predmetnému parku, ktoré riešia jeho prevádzku, čistenie, stráženie, prípadne inú formu
zabezpečenia.
Odpoveď:
K predmetnému areálu parku JAMA sa v súčasnej dobe viažu nasledovné zmluvy, ktoré riešia jeho
prevádzku, čistenie :
Zmluva na zabezpečenie udržateľnosti Voľnočasového priestoru JAMA č. 278/2017
http://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2017-314/

Zmluva na zabezpečenie udržateľnosti jazera Voľnočasového priestoru JAMA č. 279/2017
http://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2017-314/

Zriaďovacia listina v znení jej dodatkov EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova č.20,
Bratislava. / príloha mailu /

5. Kto, akým spôsobom zabezpečuje ochranu, prevádzku objektu budovy bývalého slovenského zväzu
cyklistiky? Ak to zabezpečuje tretí subjekt, žiadam dohodu, zmluvu, prípadne iný písomný doklad,
ktorý zabezpečuje starostlivosť o tento objekt.

Odpoveď:
Budova bývalého slovenského zväzu cyklistiky je budova bez prevádzky a nie je využívaná. Ochranu
a prevádzku objektu nezabezpečuje tretí subjekt. Objekt nie je prístupný zo strany ulice
Kalinčiakova. Zo strany ulice je objekt uzamknutý a zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb. Zo
strany areálu JAMA je objekt zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb uzatvorením celého parku po
ukončení prevádzkovej doby. Kontrolu samotného objektu vykonáva pracovník Miestneho úradu
Bratislava - Nové Mesto dva krát týždenne.

S pozdravom

oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel. 02/49 253 177, mobil 0907 977 158
www.banm.sk

From:
Sent: Wednesday, March 14, 2018 2:30 PM
To: podatelna@banm.sk
Subject: FW: informácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto čiastočne skolaudovala areál bývalého cyklistického štadióna ako
Park-Jama kolaudačným rozhodnutím OS-780/2017/KRU-3. V povoľovacích konaniach na jednotlivých
stupňoch boli stavebníkovi Mestská časť Bratislava –Nové Mesto stanovené podmienky.
Stavebník určené podmienky dosiaľ nesplnil. Objekt pravdepodobne nie je dostatočne zabezpečený,
kontrolovaný počas denných a nočných hodín, nakoľko nie je zabezpečený vyhovujúcim oplotením.
Z priloženej fotogorafie je zrejmé, že sa opätovne začína devastácia
objektov vo vlastníctve mesta, prípadne mestskej časti, ktorá pravdepodobne objekty nespravuje so
starostlivosťou riadneho hospodára.
Nakoľko uvedené podmienky neboli do dnešných dní splnené, dovoľujem si v súlade so zákonom č.
211/2000 Zb.z.v platnom znení požiadať o nasledovné informácie:

Akým spôsobom zabezpečuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v čase od 22,00 do 06,00 hod.
zamedzenie pohybu vozidiel a osôb v predmetnom parku?
Spracovala m Mestská časť Bratislava - Nové Mesto systém a režim kontroly vykonávania
prevádzky parku ,aby boli splnené podmienky platných povolení na výstavbu parku?
Kto vykonáva uzatvorenie parku vo večerných hodinách, t.j. od 22,00 hod. do 06,00 hod.? Žiadam
kópiu poverenia, zmluvy, prípadne iného dokladu o poverení osoby, príp. iného subjektu touto
činnosťou.
Žiadam zaslať všetky poverenia, zmluvy, dohody a prípadne iné písomné doklady, ktoré sa viažu
k predmetnému parku, ktoré riešia jeho prevádzku, čistenie, stráženie, prípadne inú formu
zabezpečenia.
Kto, akým spôsobom zabezpečuje ochranu, prevádzku objektu budovy bývalého slovenského zväzu
cyklistiky? Ak to zabezpečuje tretí subjekt, žiadam dohodu, zmluvu, prípadne iný písomný doklad,
ktorý zabezpečuje starostlivosť o tento objekt.
Informácie žiadam poskytnúť v elektronickej podobe na:
Oprávnená osoba:
Povinná osoba: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
S pozdravm

S pozdravom

oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel. 02/49 253 177, mobil 0907 977 158

