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Čo s naším
odpadom?!

Nový inštitút
za 560-tisíc eur

Súčasná bratislavská spaľov
ňa vo Vlčom hrdle, ktorá
spaľuje všetok komunálny odpad z čiernych nádob, má životnosť do roku
2027. Aké majú predstavy kompetentní po tomto
období?

Sme posledným
mestom, kde sa
parkuje nadivoko

Nájazdy Mosta SNP môžu búrať, nie
sú pamiatkou!
Kedy bude mať parkovanie v Bratislave pravidlá
a koľko budú platiť rezidenti či mimobratislavské
autá? Rozhovor so šéfom
komisie Jozefom Uhlerom.

Sľuby mestských
častí

Chcete vedieť, čo by sa
malo zmeniť vo vašej
mestskej časti najbližší
polrok? Pýtali sme sa primátora a starostov.

Všade videl zlých
duchov

František Xaver Messerschmidt mal výnimočný
talent, ktorým si získal
aj Máriu Teréziu. Pracoval na najlukratívnejších zákazkách. Posledných šesť rokov života
prežil v Prešporku. Bol
to konfliktný blázon,
ktorý všade videl zlých
duchov.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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BRATISLAVA
Boj sa skončil a môžu sa
zbúrať! Ministerstvo kultúry definitívne rozhodlo,
že nájazdy – estakády na
Most SNP nie sú súčasťou
kultúrnej pamiatky. Tou je
samotný most s oceľovými
pylónmi, ženská socha na
podstavci a dláždená plocha s kamennými lavičkami. Rozhodnutie ocenilo aj
nové vedenie magistrátu,
ktoré už má jasno, ako by
priestor v okolí mosta na
strane centra mal vyzerať.
Podľa rozhodnutia rezortu
kultúry sa nájazdy nevyznačujú významnými pamiatkovými hodnotami. „Predstavujú štandardné riešenie
dopravného uzla z doby svojho vzniku, navyše sú v kolízii
s rozvojovými štúdiami, ktoré
predložilo hlavné mesto ako
súčasť podkladov,“ reagovalo
pre naše noviny ministerstvo
kultúry. Nesúhlasilo tak so
stanoviskom pamiatkového

úradu, ktorý chcel celý most
vrátane nájazdov vyhlásiť za
národnú pamiatku.
Pred 46 rokmi, keď Most SNP
spojil síce Petržalku s centrom
mesta, no jeho výstavbe a nájazdom museli ustúpiť via
ceré pamiatky spájané s históriou nášho mesta. Most tiež
necitlivo rozdelil a oklieštil
centrum mesta. Dnes je šanca
na zmenu. „Riešenie územia
podmostia, Rybného námestia
a napojenie na Vydricu považujem za obrovskú príležitosť
zásadne zlepšiť verejný priestor v tomto centrálnom území
a zaceliť ranu, ktorú spôsobila
výstavba Mosta SNP. Viem si
predstaviť, ako pod mostom
vznikne nový, bezpečnejší
verejný priestor. A to prinavrátenie Rybného námestia, pešie spojenie s druhou stranou,
priestor napríklad pre trh alebo
iné aktivity,“ povedal Matúš
Vallo. Začať chce s diskusiu
s Bratislavčanmi a obyvateľmi nášho mesta a pokračovať

medzinárodnou architektonickou súťažou. Tá by mala dať
predstavu, ako by nový verejný priestor mal vyzerať. So
súťažou plánuje Vallo začať
už tento rok. Myslí si, že v novom riešení podmostia bude
možné a aj potrebné zachovať
všetky dopravné smery z mesta a aj z Petržalky.
Zelenú búraniu nájazdov
dáva aj statik oceľových konštrukcií Ing. Mgr. Peter Živner. Nájazdy sú podľa neho
samostatná železobetónová
konštrukcia. „Keďže samotný most je oceľová závesná
konštrukcia, plánované odstraňovanie nájazdov nebude
mať žiaden vplyv na statiku
mosta. Most a nájazdy sú
navzájom oddelené nosné
konštrukcie, ktoré sú medzi
sebou spojené iba mostným
záverom. Každá konštrukcia
si žije vlastným životom,“
povedal pre Bratislavské noviny statik Živner. 
(lb)

Foto: Marian Dekan

BRATISLAVA
Mestskí poslanci odsúhlasili
zriadenie novej organizácie tzv. Metropolitného inštitútu. Malo by ísť o pracovisko v oblasti urbanizmu,
architektúry, dát, rozvoja,
tvorby a správy mesta. Fungovať by mal začať od apríla tohto roku.
Vytvorenie Metropolitného
inštitútu má byť podľa primátora Matúša Valla nástrojom pre zmenu Bratislavy na
mesto, ktoré dokáže konkurovať vyspelým metropolám.
Model oddeleného inštitútu
s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou
väčšiny európskych metropol ako Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj Praha. Okrem
strategického a územného
plánovania sa má nová organizácia venovať aj dátovej
politike mesta, tvorbe analýzy a verejných politík v kompetencii mesta, monitoringu,
inováciám či vzdelávaniu
verejnosti v oblasti rozvoja
a fungovania hlavného mesta.
Predpokladá sa, že inštitút
bude mať spolu 50 zamestnancov. V prvej etape príjmu 30
zamestnancov a v ďalšej fáze
sa predpokladá prijatie 20 nových zamestnancov. Náklady
na mzdy a technické zabezpečenie budú 560-tisíc eur ročne.
V tomto roku sa chce Metropolitný inštitút Bratislava
zamerať napríklad na prípravu podmienok pre architektonické súťaže pre Námestie
SNP a Kamenné námestie,
ako aj pre kúpele Grössling,
Komenského námestie, ako
aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných
bytov.
(lb)
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Ako si Bratislavčania predstavujú okolie Mostu SNP?
Bratislava
Architekti, statici a ostatní
odborníci sa určite budú
vyjadrovať, ako by malo
Matúš Vallo sa naozaj vyzerať podmostie mostu
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
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Lenka Bollardtová dlhodobo venujúci sa úze- Vydrice a nábrežia, by mali určený rozmanitým pobytozníženú zjazdnosť bratislav- miu Vydrice, ako by mal ustúpiť verejnému priestoru.
vým, relaxačným, ale napríských ciest.
(kk) podľa neho vyzerať pries- Ako by mal vyzerať prie- klad aj trhovým či kultúrnym
tor okolo Mosta SNP, keď stor pod mostom a v okolí aktivitám.
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nauž0902/605
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bezplatné
informácie!
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sú súčasťou národnej pa Vsi?
zortu kultúry mestu rozmiatky mosta.
Ako som spomínal, podobu šíriť centrum mesta, ktoré
novo-vytvorenému priesto- bolo umelo ohraničené
Aká je vaša predstava? Mali ru by mala dať urbanistic- a odseknuté výstavbou
by sa estakády zbúrať?
ko-architektonická
súťaž. Mosta SNP?
Novú podobu podmostia Môj osobný názor – jedným Áno, jednoznačne. Rozhodvrátane dopravného riešenia z riešení môže byť zrušenie nutie ministerstva vytvorilo
by mala určiť medzinárodná dvoch estakád a vymiestne- predpoklady pre reanimáciu
urbanisticko-architektonická nie konečnej zastávky auto- priestoru, zacelenie rany,
súťaž, o ktorej vyhlásení uva- busov s tým, že jednotlivé vzniknutej dopravnou križožuje pán primátor. Predpokla- spoje budú prelinkované vatkou. Tým sa nijako nedám však, že minimálne dve a budú zastavovať na prie- znižujú architektonické kvaestakády, ktoré najviac ataku- bežných zastávkach v pries- lity samotného Mosta SNP;
jú Hviezdoslavovo námestie tore nábrežnej komunikácie. v tejto súvislosti je potrebné

Kde na to
vziať?!

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
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Dovolenka
a pracovné
právo II.

V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanoveniam Zákonníka práce o dovolenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
v tejto lokalite využívala.
Zamestnávateľ
môže Možurčiť
no
by
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to
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tupomeru.
potom
Čerpanie dovolenky by
m omal
h l va
zmysle zákona určovaťvzamestnáznikvateľ tak, aby si zamestnanec
núť pemohol dovolenku vyčerpať
šia sprazóna
vidla
vcelku a do konca kalendárs parkom.“
(bal)
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov
dovolenky
kalendárnom
vedieť,
že jehov autori
sa od
roku,
ak
má
na
ne
nárok, a ak
realizovanej križovatky
diurčeniu
čerpania
dovolenky neštancovali
a kritizovali
jej
bránia
v prácidopad
na strane
rozsahprekážky
a necitlivý
na
zamestnanca.
Ak sa poskytuje
mestskú štruktúru.
dovolenka
niekoľkých predpočastiach,
V akom vhorizonte
musí
byť
aspoň
jedna
časť
najmekladáte, že sa obyvatelia
nej
dva
týždne,
ak
sa
zamestnanec
dočkajú vizuálnej zmeny
so
zamestnávateľom
v okolí
mosta? nedohodne
inak.
Čerpanie
dovolenky
je
Nejde o okamžité
zmeny. Prízamestnávateľ povinný oznámiť
prava a priebeh súťaže môžu
zamestnancovi aspoň 14 dní
trvať zhruba rok, následne
vopred. Obdobie môže byť výnibude participačný proces a prímočne skrátené so súhlasom zapadná zmena územného plánu
mestnanca. Za časť dovolenky,
zóny. Súčasný územný plán
ktorá presahuje štyri týždne
zóny rešpektuje dnešný stav
základnej výmery dovolenky,
a bude ho treba zmeniť. Až poktorú zamestnanec nemohol
tom bude možná fyzická zmevyčerpať ani do konca nasledujúna priestoru. Ide teda o roky,
ceho kalendárneho roka, patrí zanie o najbližšie obdobie. Tento
mestnancovi náhrada mzdy v
čas však môžeme využiť na
sume jeho priemerného zárobku.
kvalitnú
diskusiu.
(lb)
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ladnej
výmery
dovolenky
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Minimálne dve estakády Mostu SNP by mali
ustúpiť verejnému priestoru

Nevyhadzujte

4/2019

Horúca linka
a online kamery

Ak nechceme skládky, musíme otvoriť tému spaľovne

BRATISLAVA
Hlavné mesto pre najväčšie
dopravné obmedzenia zriadilo
horúcu linku - 0800 24 2000.
Prostredníctvom nej môžete hlásiť problémy v doprave. Rovnako sa môžete pýtať aj na otázky
s dopravnými riešeniami. Ak sa
chystáte nasadnúť do auta, situáciu si môžete pozrieť online na
zvladneme.to. 15 kamier bude
monitorovať cesty, kde by sa
mali tvoriť zápchy. 
(lb)

Pozemky
v Petržalke
nechce predávať
PETRŽALKA
Primátor Matúš Vallo vyhlásil, že nepodpíše predaj a ani
prenájom mestských pozemkov súkromnému developerovi v okolí budúcej električkovej trate v Petržalke.
Sľúbil to na verejnom prerokovaní konceptu urbanistickej štúdie Riešenie centrál
nej rozvojovej osi Petržalky.
Starosta Petržalky Ján Hrčka primátorov prísľub víta
a verí, že tam bude najmä
zeleň, cyklotrasy či parky.
Urbanistická štúdia centrál
nej rozvojovej osi Petržalky je podľa hlavného mesta
prvým krokom k budúcej
zmene územného plánu. „Ten
súčasný totiž umožňuje masívnu výstavbu, negarantuje
zeleň, stále ráta s už odmietnutou štvorprúdovou cestou,
ale neráta s potrebnou vybavenosťou okolo budúcej osi
električky,“ vysvetlil Vallo.
Záujem ľudí o verejné prerokovanie štúdie bol veľký. Petržalčania, ako primátor tvrdí,
majú veľké očakávania a zároveň veľkú obavu, aby územie
okolo Chorvátskeho ramena
aj po dokončení električkovej
trate až na koniec Petržalky
nepodľahlo neregulovanej výstavbe a zahusťovaniu. (tasr)
Viac informácií o štúdii
môže verejnosť nájsť na webe
www.participacia-petrzalka.
bratislava.sk.

Dispečing
bratislavského
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úrovni Slovenska. Neoficiálne však žije v Bratislave
(podľa mobilných operátorov)
600.000 obyvateľov. Ak by
sem do vzorca dosadili sumu
len 400 kilogramov na obyvateľa, tak pri 600.000 obyvateľoch hovoríme o 240.000
tonách ročne. A to potom nesedí, ak kompetentní tvrdia, že
súčasná kapacita je 130 – 136tisíc ton ročne... 
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Foto: Matúš Husár

BRATISLAVA
Všetok zmesový komunálny odpad z čiernych nádob z Bratislavy sa vozí
do spaľovne do Vlčieho
hrdla, kde sa energeticky
zhodnocuje, teda spaľuje.
A tak vytvorí podľa OLO
elektrickú energiu pre
22 tisíc bratislavských domácností.
Kompetentní
z OLO a magistrátu tvrdia,
že táto spaľovňa kapacitne
pre Bratislavu stačí. Otázka je, čo bude o pár rokov,
keď jej životnosť skončí.
A z akých čísiel pri svojich
záveroch vychádzajú.
Súčasná spaľovňa pri Vlčom
hrdle je postavená v 70-rokoch minulého storočia. „V
rokoch 2000 a 2003 prešla
rozsiahlou rekonštrukciou.
Počas nej sa nahradili dva

z troch pôvodne inštalovaných kotlov, inštaloval sa
parný turbogenerátor a zariadenie na čistenie palív.
Súčasná spaľovňa odpadu tak
umožňuje plniť prísne emisné limity platné na Slovensku
a v európskych krajinách,“
napísala nám Beáta Humeníková zo spoločnosti OLO.
Magistrát tvrdí, že životnosť
spaľovne je do roku 2027.
„Následne bude záležať od
vývoja a jej technického stavu,
a stavu legislatívy“ reagoval
magistrát. No problémom je,
čo bude potom. No európska
legislatíva v oblasti dopadov
na životné prostredia sa stále
sprísňuje. Preto aj v okolitých krajinách sa budujú nové
spaľovne a rušia skládky.
„Výstavba novej spaľovne
môže trvať zhruba 8 rokov.

1 rok príprava zámeru a koncepcie, 2 roky EIA (posu
dzovanie vplyvov na životné
prostredie), 2 roky územné
a stavebné konanie a 2-3
roky výstavba a spustenie do
prevádzky,“ vysvetlil nám
CEO Marián Christenko zo
spoločnosti KOSIT, ktorá postavila v Košiciach modernú
spaľovňu. Náklady na novú
spaľovňu s jedným kotlom
s kapacitou 100 tisíc ton sú
podľa neho 85 miliónov eur.
Kapacita kotla je minimum
80 tisíc ton.
15-tisícová rezerva?
Podľa reakcií OLO Bratislava žiaden odpad neskládkuje
a všetok zmesový odpad je
odvážaný do spaľovne. „Kapacita spaľovne odpadu je
cca 130 – 136-tisíc ton od-

Nevyhadzujte
knihy

Medzinárodná francúzska škola v Bratislave
Marie-Curie Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Materská, základná škola a gymnázium

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ Štvrtok, 7.marec.2019
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Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk

09:00-11:00 | 15:30-18:00

Prehliadka školy v slovenčine.
Prezentácia školského programu.
Rozhovory s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi.
Informácie o zápise žiakov.

www.EFIB.sk

a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny
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CONVENTIONNÉ

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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Toto chcú pre nás urobiť v najbližšom polroku!
BRATISLAVA
Nový primátor, noví a aj
staronoví starostovia už
niekoľko týždňov sedia na
svojich stoličkách. Mno-

hí z nich problémy svojich
mestských častí riešia viac
a viditeľnejšie, o niektorých
je počuť menej. Oslovili
sme primátora a všetkých

Matúš Vallo,
primátor Bratislavy

Rozbehli sme veľa vecí. Chcem, aby do pol
roka už fungoval Metropolitný inštitút. Na
zastupiteľstvo chcem predložiť návrh rezidenčnej parkovacej politiky. Hlavné je, aby
sme spoločne s pomocou Bratislavčaniek
a Bratislavčanov zvládli prvý polrok naj
ťažších dopravných obmedzení.

Jozef Krúpa,
starosta Záhorskej Bystrice
Plánujeme dokončiť dôležité rozbehnuté
projekty. Som rád, že sa nám už podarilo
dosiahnuť, že nová autobusová linka č.36,
ktorá bola v skúšobnej prevádzke do konca
roka 2018, potvrdila svoju opodstatnenosť
a bude bez finančnej spoluúčasti mestskej
časti natrvalo spájať Záhorskú Bystricu s Dúbravkou. Začali sme s rozširovaním kapacity
materskej školy o dve triedy a jedáleň. V jarných mesiacoch dokončíme rozostavanú multifunkčnú športovú halu v areáli základnej
školy. Chceme urobiť priechod pre chodcov na Hodonínskej ulici
smerom na Podkerepušky. Plánujeme osláviť 140 výročie nášho
Dobrovoľného hasičského zboru a obnoviť webovú stránku.

Rudolf Kusý,
starosta Nového Mesta
V súčasnosti sa finalizuje rozpočet mestskej časti na tento rok, ktorý následne
musí schváliť miestne zastupiteľstvo. Jeho
súčasťou budú aj priority na rok 2019.

Martin Chren,
starosta Ružinova

Chceme pripraviť novú škôlku na Borodáčovej ulici do stavu, keď budeme vedieť
prijímať deti. Vytvoriť v rozpočte položku
na obnovu chodníkov z developerského
poplatku. Stabilizovať personálne obsadenie na stavebnom úrade. Zvýšiť príspevok
pri narodení dieťaťa. Spustiť pilotný projekt
rezidenčného parkovania v lokalite 500
bytov. Naštartovať prípravu investičných projektov na opravy
ciest, chodníkov, kultúrnych domov, obnovu starej radnice
v Prievoze.

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA A
AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme,
my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

starostov mestských častí,
aby nám povedali, čo chcú
pre svoje mestské časti
a primátor pre mesto urobiť najbližší polrok.

Dana Čahojová,
starostka Karlovej
Vsi

Chceme
nastaviť
rozpočet
tak, aby
sme uniesli
bremeno
nových povinností zo
strany štátu
a nemuseli
ubrať zo služieb, ktoré robíme
pre našich obyvateľov. Plánujeme dokončiť školský bazén
na Dlhých dieloch a spustiť ho
do prevádzky.

Martin Kuruc,
starosta Vrakune
Budeme
poctivo
opravovať školy,
škôlky,
bezbariérové chodníky, cesty
a
výtlky
po zime. Akonáhle počasie
dovolí, tiež začneme revitalizovať detské ihriská. Mimoriadne ma tešia zmeny
vo vedení mestskej polície,
a preto budem maximálne
nápomocný novému vedeniu,
aby sa situácia v Pentagone
po desiatkach rokov konečne vrátila do normálu. Nie je
pre mňa prijateľné, aby úzka
skupina obyvateľov Pentagonu terorizovala svojím spôsobom živobytia zvyšných 98 %
slušných ľudí, čo v Pentagone býva.

Starožitnosti
Panenská 22

Odkúpime v hotovosti:
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
lampy, nábytok, i celé
pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma
tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

Martin Zaťovič,
starosta Dúbravky

Čaká nás dokončenie nového multifunkčného
ihriska v Parku Pekníkova. Plánujeme výsadbu
nových stromov, ošetrovanie zelene, zakvitnúť
a prekvapiť Dúbravčanov by mali aj záhony
kvetov, ktorých cibuľky sme sadili na viacerých miestach. V apríli chceme zorganizovať
Deň Zeme – veľké upratovanie ulíc, školských
areálov a verených priestranstiev. Chceme
pokračovať v otvorenej komunikácii s občanmi. Plánujeme preto
pokračovať so stretnutiami s obyvateľmi pod názvom Na slovíčko.

Zotlán Pék, starosta
Podunajských Biskupíc
V polovici januára 2018 schválili poslanci
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva návrh
rozpočtu na rok 2019. Máme teda vyrovnaný rozpočet. Prvým krokom je príprava akčného plánu s presne určenými prioritami,
podľa ktorých budeme v nasledujúcich týždňoch postupovať.
Ich dôležitou súčasťou bude aj úprava chodníkov, zelene a parkov. Naďalej postupujeme pri riešení problému nášho zberného
dvora, kde je nutná personálna, technická a technologická zmena, aby sme na jeho fungovanie stále nedoplácali. Na zastupiteľstve sa schválilo aj VZN, ktorým sa určila výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. To bol však len formálny krok, ktorý treba
dopracovať a prispôsobiť reálnym potrebám.

Michal Drotován,
starosta Rače

Najväčšou prioritou je materská škola na
Novohorskej a príprava riešenia na nedostatok miest v základných školách. Chceme tiež
začať s obnovou športového ihriska Tbiliská
a s prípravou projektu rekonštrukcie parku
J.M.Hurbana, dokončiť zateplenie zdravotného strediska.

Jozef Uhler,
starosta Jaroviec

V Jarovciach prudko stúpol počet obyvateľov a naša časť nestíhala budovať potrebnú infraštruktúru. Práve preto som hneď
rozbehol prípravu projektov troch cyklochodníkov, novej materskej školy, multifunkčného ihriska a dobudovania verejného
osvetlenia. Medzi viditeľnejšie projekty budú patriť vodozádržné opatrenia v centre Jaroviec na Kôstkovej ulici, ktorými
zároveň vznikne oddychová zóna v blízkom parku. Bude dobudovaná kanalizácia v základnej škole a verím, že sa pohnú aj
prípravy výstavby protihlukovej steny na diaľnici D2.
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KLINGERKA má právoplatné
stavebné povolenie
Spoločnosť JTRE získala pre
KLINGERKU stavebné povolenie
a pripravuje sa na začiatok výstavby. Do územia bývalej priemyselnej oblasti v bratislavskom
Ružinove prináša KLINGERKA
okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku aj verejný park na viac ako 4.000 m2.
Fasáda samotnej budovy bude
príjemným odkazom na históriu spracovania juty v niekdajšej
fabrike. O nesporných kvalitách
celého projektu svedčí aj mimoriadny záujem kupujúcich, ktorí
sú týmto zase o krok bližšie k
svojmu novému bývaniu.
Získaním právoplatného stavebného povolenia postupuje KLINGERKA do samotnej realizácie. Po
ukončení dôkladného vyčistenia územia, ktoré na
pozemku realizuje spoločnosť EBA už niekoľko
mesiacov, sa začne realizácia zakladania.
Spoločnosť JTRE po získaní územného rozhodnutia predstavila projekt obyvateľom dotknutého územia na verejnej prezentácii, kde informovala nielen
o prínosoch projektu a pripravovanej výstavbe, ale
poskytla priestor na otvorenú diskusiu so susedmi. Výsledkom sú najmä opatrenia na zmiernenie
dopadu výstavby na komfort bývania v území.
Napríklad zariadenie staveniska, ktoré pozostáva z niekoľkých na sebe položených kontajnerov,

Ján Hrčka,
starosta Petržalky

Sústreďujeme sa na zavedenie rezidenčnej
parkovacej politiky, ktorej prvú fázu by sme
chceli spustiť už od 1. júla. Zbierame dáta
o počte áut, ich polohe a presunoch v rámci
Petržalky, aby sme vedeli nastaviť čo najlepšie pravidlá. Cieľom je, aby boli preferovaní
Petržalčania, ktorí majú v tejto mestskej časti
prihlásený trvalý pobyt a nemali problémy so
zaparkovaním pred svojím domom. 
(lb)

Oslovili sme všetky mestské časti.
Ani po týždni do našej uzávierky nereagovali.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

bude tvoriť stenu orientovanú tak, aby chránila
rodinnú zástavbu pred hlukom a prachom. „Aby
sme eliminovali pohyb stavebných mechanizmov
po cestných komunikáciách, budú tieto vchádzať
najkratšou možnou cestou na stavenisko a rovnako
aj z neho vychádzať,“ vysvetlil projektový manažér
JTRE Peter Medľa a dodal, že celý tím sa prioritne
zameral na to, aby stavba čo najmenej zaťažovala
miestnu komunitu. „Požiadavky našich susedov
sme obratom splnili a zriadili sme aj špeciálnu
mailovú adresu, na ktorú môžu stále zasielať svoje
postrehy a podnety,“ podotkol Peter Medľa. Obyvatelia ocenili aj rozbehnutie vzájomnej komunikácie
formou pravidelných susedských stretnutí.

KLINGERKA prinesie na niekdajší brownfield
kvalitou svojho prevedenia, prepracovanými dispozíciami, živým partnerom a rozsiahlym parkom
nový život. KLINGERKA je navrhnutá ako koncept dvoch budov – bytovej veže a administratívneho objektu, ktoré prepája parkovací dom so
zelenou strechou. Komplexnosť dopĺňa občianska
vybavenosť. Centrálnym verejným priestorom celej
zóny bude park ako nevyhnutný prvok pri tvorbe
kvalitného mestského prostredia, ktorý bude slúžiť
pôvodným aj novým obyvateľom tzv. Klingerovej
kolónie.

www.klingerka.sk
www.jtre.sk
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J.Uhler: Sme posledným
mestom, kde sa parkuje
nadivoko bez regulácie
Parkovanie je jedným z najväčších problémov hlavného mesta. Kedy bude mať parkovanie v Bratislave pravidlá a koľko budú platiť rezidenti či mimobratislavské autá? Viac
hovorí predseda Komisie dopravy a informačných systémov Hlavného mesta Bratislavy
Jozef Uhler.

Primátor Matúš Vallo chcel
mať parkovaciu politiku
spustenú do polroka a potom sa objavili informácie,
že do polroka sa má parkovacia politika dostať len do
mestského zastupiteľstva na
schvaľovanie. Ako to teda je?
Do pol roka by mali byť prijaté príslušné predpisy, myslím tým upravené alebo nové
VZN (všeobecne záväzné nariadenie) a doplnený Štatút.
Prijímanie má svoje zákonné
lehoty, pričom k VZN aj ku
Štatútu sa vyjadrujú aj mestské časti. Preto to trvá tak
dlho. Realisticky to vidím na
september.
V roku 2016 po mnohých
kompromisoch bolo schvá-

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

lené VZN. Bude sa nejakým
spôsobom meniť alebo zostane?
Po proteste prokurátorky
v roku 2017 sa VZN dostalo
do stavu, keď sa z neho vytratila regulácia a v tejto podobe je to viacmenej len ďalšia
daň. Je absolútne nevyhnutné
zmeniť ho tak, aby plnilo
pôvodný účel, teda reguláciu
parkovania na území Bratislavy. Dnes už každý pochopil,
že na uliciach a parkoviskách
je pretlak a neporiadok, ktorý
treba upratať a regulovať.
Súhlasíte, aby parkovacia
politika bola jednotná a riadená z jedného centra? A čo
vlastne znamená jednotná
parkovacia politika?
Keď sa v roku 2011 začalo
hovoriť o parkovacej politike, už vtedy som tvrdil,
že má byť jednotná a malo
by ju centrálne robiť mesto.
Máme aj z Európy príklady,
kde mestá delegovali parkovaciu politiku na mestské
časti a časom zistili, že via
cerí robia tie isté činnosti
a nakoniec to centralizovali,
lebo to bolo pre nich lacnejšie a efektívnejšie. V rámci
jednotnej parkovacej politiky má mesto určiť spôsob
regulácie, spôsob označenia,

cenové hladiny a má mať tiež
centrálnu evidenciu. Úlohou
mestských častí bude navrhovať zóny na zaradenie do
systému, ktoré považujú za
problematické. Parkovacia
politika sa má totiž zavádzať
len v zónach, kde je veľký
problém s parkovaním a len
v problematických časoch.
Máme napríklad časti mesta, kde cez deň zaparkujete
bez problémov, ale večer už
nie. Preto tam cez deň ostane
dnešný režim a v noci bude
regulovaný.
V minulosti štyri mestské
časti Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Karlova
Ves chceli svoju vlastnú
parkovaciu politiku. Je
možné, aby tieto štyri časti
mali svoju, ak nebudú súhlasiť s jednotnou parkovacou politikou?
Určite to nie je dobré riešenie. Preto budeme rokovať
s mestskými časťami, aby
sme postupovali jednotne.
A aby sme v meste mali jasný
a prehľadný systém parkovania.
Aký je ich momentálny postoj na pracovných stretnutiach?
Dnes všetci deklarujú, že
sú za zavedenie poriadku
v parkovaní a uvedomujú si,
že to treba urobiť čím skôr.
Konkrétne riešenia budeme
preberať so starostami a poslancami.
Minimálne jedna tretina
súčasných poslancov odmie
tala schváliť Štatút k parkovacej politike z dôvodu,
že mesto na to nie je pripravené z hľadiska MHD, zá-

chytných parkovísk a mestskej polície. O pol roka už
bude? Nebudú mať tí istí
poslanci už výhrady?
Systém sa bude spúšťať postupne, takže to neznamená,
že všetky problematické zóny
budú regulované od prvého
dňa. Budeme to robiť tak, aby
všetko potrebné bolo pripravené. Máme sa od koho učiť,
lebo to majú všetky krajské
mestá na Slovensku a všetky
európske hlavné mestá. Bratislava je posledné z týchto
miest, kde sa parkuje nadivoko bez regulácie.
Plán Bratislava hovorí o zavedení poplatku 299 eur
za prvé auto a 599 za druhé vozidlo. Je to podľa vás
reálne? Či necháte, aby si
mestské časti určili sami
poplatky?
Tieto čísla sú podľa mňa príliš nadsadené. Malo by to určovať mesto, aby sa mestské
časti nepredbiehali, kto dá
nižšiu sadzbu.
Aký je váš názor? Koľko by
sa malo platiť za prvé auto
a koľko za druhé auto rezidentov?
O výškach poplatkov je ešte
predčasné hovoriť. Najskôr
musíme vyriešiť otázku, či
majú byť vozidlá viazané na
domácnosť alebo na osobu.
Čo v cene parkovného by
mali mať rezidenti?
Správna otázka je, či máme
nekonečne veľa verejného
priestoru pre autá, ktorých je
stále viac a viac. Nemáme,
a preto to treba regulovať
nielen dopravným značením,
ale aj poplatkami. Tak to funguje všade vo svete.

Aký vysoký poplatok by
mali platiť tí, ktorí v meste parkujú a nemajú tu trvalý pobyt? Mali by platiť
jednotný poplatok v celom
meste?
Výšky parkovného budú stanovené neskôr a dnes je veľmi predčasné hovoriť nejaké
čísla.
Kedy odhadujete, že zač
neme platiť za rezidenčné
kartičky? Niektorí hovoria,
že až o dva roky...
Po spustení parkovacej
politiky a po zaradení zón
do systému. Chceme to
pripravovať bezodkladne,
ale zatiaľ sa nedá hovoriť
o žiadnom konkrétnom termíne.
Aká by mala byť výška poplatku za hodinu státia vo
frekventovanej
mestskej
časti pre rezidentov z inej
mestskej časti a potom pre
mimobratislavské autá?
Budete v tomto smere dávať nejaké odporúčania?
Rezident znamená, že má
výhody v zóne, kde býva.
Cieľom parkovacej politiky
nemá byť to, že bude mať
výhody po celom meste, lebo
potom nemá dôvod nechať
auto doma.
Mali by majitelia rezidenčných kartičiek mať výhody
v MHD či inde? Napríklad
v oblasti kultúry, športu?
Čo si myslíte vy?
Je pravdepodobné, že rezidenti budú mať výhody v oblasti verejnej dopravy, teda
MHD. Budeme hľadať riešenia, aby sme ich motivovali
využívať MHD.
(lb)
Foto: archív J. U.
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Konečne u nás vzniká detské neurochirurgické centrum
BRATISLAVA
Deti s nádormi na mozgu či
chrbtici už budú môcť lekári operovať priamo v detskej nemocnici a nebudú odkázané na liečbu v zahraničí
či na klinike pre dospelých.
V detskej nemocnici totiž
vybudovali nové spinálne
centrum. To je súčasťou
pripravovaného neurocentra, ktoré otvoria už o pár
týždňov. K lepšej liečbe im
pomôže aj nový prístroj.
Vrodené a získané deformity, nádory, zápalové a cievne
ochorenia či úrazy budú riešiť
odborníci priamo v Bratislave, v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), a to
na novom prístroji za vyše
pol milióna eur. Ide o robotické zobrazovacie zariadenie,
ktoré patrí k najnovším trendom v neurochirurgických
operáciách a nemajú ho ani
okolité krajiny.
„Spinálne centrum je predvojom detského neurochirurgického pracoviska,“ potvrdil
riaditeľ NÚDCH Ladislav
Kužela. Vďaka novému neurochirurgickému centru bude
možné detských pacientov
ošetrovať priamo v detskej
nemocnici a nebudú musieť
byť transportované na iné pracoviská, čo bola záťaž nielen
pre ne, ale aj pre ich rodičov.
To otvoria už v marci a na
jednom mieste budú pacientom poskytovať komplexnú
zdravotnú starostlivosť, čo sa
týka ochorení chrbtice, miechy a mozgu.
Koordinátor
neurocentra
profesor Bruno Rudinský
uviedol, že v dnes absolvuje
veľa slovenských detí neurochirurgické operácie najmä
v Českej republike, časť detí
museli prevážať na neurochirurgickú kliniku na Kramároch. „Dúfame, že v krátkom
čase budeme detských pa
cientov operovať tu. Mozog
je veľmi citlivý na traumy, po
úraze alebo operácii potrebuje pokoj, aby sme ho neprevážali medzi dvomi nemocnicami,“ dodal B. Rudinský.
„Veľmi nás teší, že sa nám
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

podarilo dobudovať toto jedinečné centrum, lebo jedna
vec je mať špičkových odborníkov a druhá vec je špičkové vybavenie, ktoré sa nám
podarilo zabezpečiť. Zakúpe-

ním nového operačného zobrazovacieho prístroja vieme
našich pacientov operovať
novým a zároveň bezpečnejším prístupom, kedy lekári
budú mať jednotlivé štruktú-

ry mozgu alebo miechy zobrazené pomocou mikroskopu
na veľkoplošnej externej
obrazovke,“ uviedol riaditeľ
detského ústavu.
Nové špičkové zobrazovacie
zariadenie okrem zobrazovacích výhod umožňuje použiť
tzv. špeciálne moduly. „Jeden
napríklad na zobrazenie nádoru na mozgu alebo mieche,
ďalší modul umožní zobrazenie mozgových ciev pri
súčasnom znázornení prie
toku v cievach počas operácie. Vytvára nám tak vynikajúce podmienky na precíznu
a bezpečnú operatívu s per-

fektným znázornením mozgu
a miechy, ktoré sú najvzácnejšími tkanivami v ľudskom
organizme,“ dodal Rudinský.
Podľa zástupcu prednostu
Ortopedickej kliniky Borisa
Liščáka na klinike ročne zoperujú približne 80 pacientov s vrodenými, získanými,
poúrazovými, neurogénnymi alebo inými ochoreniami
chrbtice. Spinálne centrum je
zároveň aj školiacim centrom
pre strednú Európu a Blízky východ pre používanie
najmodernejších
metodík
v spondylochirurgii.
(lv)

Foto: Shutterstock

Riaditeľ SOGA: S podozrivými
dielami sa stretávame veľmi často
Aj na Slovensku sa rozrastá skupina ľudí, ktorá sa zaujíma o umenie.
Vyhľadávajú kupujúci mladých talentovaných autorov, alebo investujú
do overených a známych mien? Je
investícia do umenia dobrým rozhodnutím? Viac vysvetľuje riaditeľ
aukčnej spoločnosti SOGA Mgr. Július Barczi.
Ľudia investujú peniaze do bytov, iní
do umenia. Oplatí sa kupovať obrazy
kvôli investícii?
Každá investícia do umenia, podporená
názorom odborníka, sa môže v pomerne krátkej dobe prejaviť ako výhodná.
Nezabúdajme však, že umenie nevzniká kvôli investíciám. Jeho odkaz je
dôležitejší ako suma, ktorú zaplatíme
za dielo toho ktorého autora.
Od akých autorov sa oplatí kupovať
obrazy? Od mladých talentovaných
autorov alebo skôr kupovať obrazy
od známych autorov ako je Rudolf
Síkora, Vladimír Kompánek, Mikuláš Galanda?
Závisí od toho, čo od diela očakávate
a aké sú vaše pohnútky kupovať umenie. Ja osobne som veľkým podporovateľom investovania (a zbierania) prác
mladých autorov. Opäť je však dôležité, aby ste sa poradili s odborníkom, či
vami vyhliadnuté dielo vytvoril naozaj
talentovaný umelec. Čo sa týka starších
generácií, už teraz je si z čoho vybrať –
mnohí z autorov sú dobre spracovaní,
ich dielo má miesto na trhu s umením

i v dejinách umenia. Slovenský umelecký trh je mladý, veľmi rýchlo však
zareagoval na obdobie medzivojnovej
moderny, niektoré kľúčové osobnosti
umenia 19. storočia a stále viac sa do
popredia dostávajú autori neoficiálnej
umeleckej scény 60.- 80. rokov 20. storočia.
Všimla som si, že mnohí si v aukciách
radšej kúpia obrazy alebo len náčrty
známych mien ako skutočné obrazy
od mladých autorov. Prečo?
V prvom rade treba asi podotknúť, že
súčasné umenie reprezentované mladými umelcami sa na aukciách v ostatnom
období vyskytuje len v obmedzenom
množstve. Aukčná spoločnosť SOGA
niekoľko rokov dokonca organizovala
aj samostné aukcie súčasného umenia
a dnes určite ráta so zintenzívnením
jeho predaja. Kresba, škica alebo grafika je zvyčajne lacnejšia ako olejomaľba renomovaného umelca – kúpiť si
kresbové dielo je vynikajúca príležitosť
získať vlastnoručnú prácu významného
autora za nízku sumu. Na tomto princípe sme postavili našu aktuálnu ponuku
krásnych kresieb Milana Paštéku, ktoré
budeme ponúkať na online aukcii.
Do obrazov, sôch, grafík investujú
stále tí istí ľudia, alebo pribúda na
Slovensku záujemcov o umenie?
Ako som už povedal, investovanie do
umenia je len malá časť toho, čo nám
výtvarné a vizuálne umenie ponúka.
Publikum je pomerne veľké, zvlásť tu
v Bratislave. Dôležité je však hovoriť

o umení, tešiť sa z neho, venovať sa
jeho propagácii a oslovovať tak aj nových klientov.
Tí, čo kupujú umenie na aukciách,
majú aj vzťah k umeniu, alebo chcú
len zhodnotiť svoje peniaze?
Kupujúci sú aj takí aj takí. Ale viac viditeľní a na trhu aktívni sú tí, ktorí vidia
v umení omnoho viac ako dobrú investíciu. A to je dôležité. Zberateľstvo založené na fascinácii umením, dielami
alebo osudom umelca je trvácnejšie
a môže vyvrcholiť do sprístupnenia
zbierky širokej verejnosti – aj také príklady už máme na Slovensku, čomu sa
mimoriadne teším.
Aký je momentálny stav na trhu
s umením?
Trh s umením, nielen na Slovensku, je
trochu pomalší. Neznamená to, že z investičného hľadiska je nevýhodný alebo ponukou nekvalitný. Trhy reagujú na
situáciu v krajine i vo svete, pozornosť
sa upriamuje na pálčivejšie otázky. To
však vytvára priestor pre väčšiu kreativitu v našej práci, možnosti sú veľké.
Celý rozhovor nájdete na našom
webe: www.banoviny.sk
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Čierna stavba
Prvé Martinské sVo
Ktorépark
časti vyplácajú
štvrtok slávnostne
otvoria
Pappardelle
baklažánom,
hovädzím
z Rybárskej
hody sa začnú
peniaze
pri
narodení?
na
Belopotockého
a
nový
psí
výbeh
mäsom
a petržlenovou vňaťou
brány zmizla
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Staromestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, ktorým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piatku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayovom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Martina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi Sv. Martin patrón tkáčov a klobučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rudnayovom námestí divadelné predstavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
Ingrediencie:
námestí živý obraz stretnutia
3 lyžice extra panenského
žobráka so sv. Martinom - Martin
olivového oleja a olej
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
na pokvapanie zvlášť
vyberie lampiónový sprievod z
1 baklažán pokrájaný na
Rudnayovho námestia cez Panmalé kocky, ktoré osolíme
skú ulicu, Hviezdoslavovo náa necháme 10 minút
mestie, Rybársku bránu a Sedlársodstáť aby pustili šťavu,
ku ulicu do Zichyho paláca na
250
g hovädzej
sviečkovej
Ventúrskej
9.
pokrájanej
na
malé
V nedeľu 13. novembrakocky,
o 10.30 h
1ukončí
čerstvá
chilli paprička
Martinské
hody slávnostpokrájaná
nadrobno
ná svätá omša
v katedrále. (brn)

Najnižší príspevok 50 eur
vyplácajú
Vajnory. A to na
STARÉ
MESTO
Slávnosti
uvítaniaúsilídieťaťa
Po
poldruharočnom
súčasmedzi
obyvateľom
nej
samosprávy
Starého mestsMesta
zmizla
z Rybárskej
brányNárok
nelekej časti
v hotovosti.
gálna
stavbarodičia,
presklenej
terasy
naň majú
z ktorých
reštaurácie
Lido.má
Tá trvalý
tu bola pood
aspoň jeden
leta
predchádzajúca
sabyt 2014,
v mestskej
časti a podá
mospráva
nekonala do
a
si žiadosťvšak
o príspevok
súčasnej
trvalo
odstránenie
pol„Som rád, že sa nám podarilo
šiesteho mesiaca dieťaťa.
druha
roka. nových občanov
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
Pri vítaní
„Od
nástupu
funkcie sme
lokality a samosprávy o záchranu
aj ZáhorskádoBystrica
vyvyužili
všetky
zákonné
kúska zelene pred výstavbou,
pláca 100 eur. Sumumožnosti
70 eur
miestneho
aby smeNová
túto
ktorá tu bola naplánovaná aj
vypláca úradu,
Devínska
nepovolenú
celoročnúpo terasu
povolená. Staromešťania tak
Ves. A to najskôr
dovŕodstránili.
Vlastník
terasydieťaťa
využil
dostávajú do užívania plnohodšení troch
mesiacov
všetky
zákonnédo
možnosti,
celý
notný park, ktorý by mal slúžiť na
a najneskôr
dvochčorokov
proces
odstráneniaPríspevok
predlžovalo.
oddych všetkým vekovým skupiveku dieťaťa.
sa
Napokon
sa však dopracovanám. Súčasne som rád, že sa nám
vyplácasmespravidla
bezholitovostne
ku konkrétnemu
výsledku,“
v tesnej blízkosti parku podarilo
na bankový
účet
uviedol
starosta
Starého Mesta
spoločne s RTVS vybudovať
žiadateľa.
Rovnakú
sumu
Radoslav
nový výbeh pre psov, keďže do
vypláca Števčík.
aj Ružinov. No radi
Proti
rozhodnutiu
stavebného
parku je vstup so psami zakázaby sumu
zvýšili na
110 eur.
úradu
o
odstránení
čiernej
stavby
(bal)
movala Ľudmila Pastorová 
sa
majiteľ
odvolal,
odvolací
orgán
Viac o podmienkach
z tlačového oddelenia. Príspeza pravdu samospráve.
v jednotlivých
mestských
vok nevypláca ani Dúbravka či však dal
Nasledoval
návrhnájdete
na exekúciu,
častiach
našom
menšie mestské časti, akými sú
opäť dovolanie
sa stavebníka. Aj
3 strúčiky cesnaku nasewebe www.banoviny.sk
papričku, cesnak, soľ a mle- Rusovce, Jarovce a Čunovo.
súd však dal pred niekoľkými
kané nadrobno
té čierne korenie. Dozlata Mestská časť
Príspevok pritýždňami
narodenízadieťaťa
(v eurách)
pravdu
Starému
soľ
restujeme. Potom pridáme Nové Mesto
200
Mestu
a
presklená
terasa
musela
100
mleté korenie
paradajky, petržlenovú vňať Staré Mesto
ísť preč.
Podľa zásad mestskej
Rača
100
300 g paradajok v konzerve,
a ďalej dusíme asi 10 minút.
Záhorská Bystrica
100 rezervácie Starého
pamiatkovej
500 g cestovín pappardelle,
Medzitým si podľa návodu Podunajské Biskupice
Mesta 100
nesmie byť umiestnená
50 g postrúhaného
na obale uvaríme v osolenej Karlova Ves
90
žiadna celoročná
presklená terasa.
70 (plánované zvýšenie na 110)
parmezánu
vode cestoviny, aby boli „al Ružinov
Samospráva
Starého
Mesta tento
70
dente“, scedíme a pridáme Devínska Nová Ves
rok
nastavila
aj
nové
pravidlá
pre
Vrakuňa
70
Postup:
do
mäsovo-paradajkovej Devín
70 čím sa odstránila
letné terasy,
Na olivovom oleji opraží- zmesi. Všetko zľahka pre- Vajnory
svojvôľa50niektorých majiteľov
neposkytuje
me odvodnené baklažánové miešame. Pred podávaním Rusovce
prevádzok,
ktorí neváhali zaberať
neposkytuje
kocky, ktoré môžeme naj- posypeme
postrúhaným Čunovo
väčšinu
verejného priestoru pešej
Dúbravka
neposkytuje
prv opláchnuť, pokiaľ sme parmezánom a pokvapkáme Petržalka
neposkytuje
zóny.
Starosta Starého Mesta po
použili viac soli. Pridáme olivovým olejom.
Lamač
neposkytuje
dohode
s Krajským pamiatkovým
neposkytuje
Foto: archív M. I. Jarovce
pokrájanú sviečkovú, chilli
úradom
v Bratislave
rozhodol o

Zdroj: mestské časti
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať letnými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá prevádzka tak má nárok terasu v
25 percent šírky ulice.
www.banoviny.sk šírke
„NovýNAJLEPŠIE
spôsob rozmiestňovania
letných
terás
podnikatelia akcepNájdete nás aj na Facebooku
tovali,
za
čo
sa
im chcem poďakowww.facebook.com/banoviny.
vať. Pravidelne sme v lete kontroPíšte, pýtajte sa, komentujte.
lovali záberŽiadne
terás, v prípade, že
došlo k poplatky
väčšiemu záberu, bol
Art Invest
dodatočneGaléria
zdanený
a prevádzka
7, Bratislava
dostalaDobrovičova
pokutu. Tí,
ktorí prevádz0905bez
659 povolenia,
148
kovaliInfo:
terasy
www.artinvest.sk
dostali mastné pokuty,“ uviedol
Denne aktuálne informácie, spravodajstvo a témy zamerané na život v Bratislave.
starosta Števčík.
(brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 slávnostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvateľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotockého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samospráva však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola minulý týždeň výsadba platanu, ktorý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

Exkluzívne s Marcelom
v kuchyni celý rok 2019

BRATISLAVA
Mamičky, vedeli ste, že nielen štát, ale aj niektoré
mestské časti Bratislavy
vám vyplatia príspevky
pri narodení dieťaťa? Nie
všade je ich výška rovnaká.
Pohybuje sa od 50 eur až
po 200 eur. Najviac peňazí
ný.
Toto by ak
malamáte
byť ukážka
dostanete,
trvalý
komplexného
riešenia
verejných
pobyt v Novom Meste.
Rozpriestorov,
aby sme uspokojili
diel je v termínoch,
odkedy
všetky
komunity
z okolia,“
uviemôžete
príspevok
žiadať.
dol
starosta Starého
Najväčšia
mestskáMesta
časťRadoBraslav
Števčík.
tislavy
Petržalka žiadny príSlávnostné
za
spevok priotvorenie
narodeníparku
dieťaťa
účasti
primátora
Ivarodičov
Nesrovnala,
neposkytuje.
„Pre
a noriaditeľa
RTVS Václava
Miku a
vonarodených
Petržalčanov
starostu
Radoslava
Števčíka
je
organizujeme
štyrikrát
do roka
naplánované
štvrtokkde
20. októbUvítanie donaživota,
okrem
ra
2016 o 15.30
h. Pozvaní
sú
kultúrneho
programu
a zápisu
všetci
obyvatelia
Belopotockého
do pamätnej
knihy,
dostávajú
amalý
ďalších
okolitých
ulíc. infor(brn)
pamätný
darček,“

ČÍTAJTE NÁS AJ NA WEBE

OBRAZY

PREDÁTE

V AUKCII
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RATISLAVSKEN
NOVINY
OVINY.SK
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Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva
týždne z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj
vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte
sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na našom
Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Pribudla nová
rozhľadňa
Lesopark v bratislavskej Vrakuni je
bohatší o jednu atrakciu. Výhľad do
okolia vám poskytne vyše 16 metrov
vysoká rozhľadňa.
„Vrakunský lesopark je jednou z hlavných devíz našej mestskej časti, naj
atraktívnejším miestom na trávenie
voľného času. Hlavne pre rodiny s deťmi je dôležité, aby bola v lesoparku
pestrá ponuka, ako stráviť čas. Vyhliad
ková veža je pekná atrakcia a dobre
dopĺňa časť lesoparku zameranú na
aktívne trávenie voľného času, kde
nájdu aj futbalové bránky, gril a altánok,“ povedala nám mestská poslankyňa za Vrakuňu Soňa Svoreňová, ktorá spolu so starostom Martinom Kurucom výstavbu rozhľadne iniciovala.
Ešte skôr, ako sme vystúpili nahor, nás však zaujala informačná tabuľa pred rozhľadňou, na
ktorej sme si všimli aj drobné chybičky. Výška 16,745 metra je tu napríklad udaná v m2, teda
v štvorcových metroch. „Áno, viem o tom, čakáme, kým nebude vlhko a pretrieme to bielou
farbou,“ povedal nám k tomuto nedostatku starosta Vrakune Martin Kuruc.

19.3.2018 8:18



Z REDAKČNEJ POŠTY

Čas na opravu svietnikov?!
V roku 1909 bolo terajšie Rudnayovo námestie upravené
podľa projektu prešporského architekta Franza Wimmera
do dvoch terás navzájom spojených monumentálnym, dvojramenným schodiskom. Na rohoch schodiska boli na stĺpikoch osadené kovové svietniky, teda pôvodne to boli svietniky (asi plynové). Dnes sú to už len skorodované zvyšky
bez sklenených výplní, zato nezmyselne a necitlivo „doplnené“ kovovými zámkami, ktoré sem zamilované dvojice
na znak svojej „vernej lásky“ zavesili. Na nižšej z terás sú
v nikách umiestnené pomníky Franza Liszta a Georga Rafaela Donnera. Oba pomníky zatieňujú stromy, ktoré sem
vôbec nepatria. Podobne, ako sem nepatrí rozvodná skriňa
elektrickej energie.
Myslím si, že celé schodisko si vyžaduje kompletne generálnu opravu, kým je ešte čo opravovať. Ak už mesto po
toľkých upozorneniach pristúpilo k oprave Maximiliánovej
fontány na Hlavnom námestí, hľa, tu je námet na záchranu
ďalšej historickej pamiatky.
Igor Masár
6 • 19. 12. 2018

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

A tu sú reakcie:

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Dalibor Jančík Akože trošku ma mrzí, že sa kuká človek do stromov. Veď rozhľadňa je nato,
aby sa človek pozeral na okolie daného priestoru. Odtiaľ sa nebude dať nič dobré ani nafotiť.
Aspoň na tých 20m výšku vrchnej podlahy mohli dať... Škoda ozaj.
Tomas Holy Načo je niekomu rozhľadňa, ktorá je nižšia ako stromy okolo nej?
Pavol Kizzah Kiš Rozhľadňa na rovine? Ok

Už môžeme chodiť
k Michalskej bráne
Chybná smerová tabuľa v Starom
Meste, ktorá navádzala turistov nie na
Michalskú, ale Michlaskú bránu, je už
vymenená.
Zbabraná smerová tabuľa sa nachádzala na križovatke Panskej
a Ventúrskej v Starom Meste. V čase,
keď sme išli okolo, však už turistickú
smerovku, ktorá obsahovala preklep,
vymieňali.
Janka Mešťaníková poverená riadením oddelenia dopravy na miestnom úrade Staré Mesto, s ituáciu vysvetlila nasledovne:
„Osadenie minismerovníkov (10 kusov) zabezpečovala spoločnosť JC Decaux Slovakia
na základe zmluvy o spolupráci s mestskou časťou, tieto minismerovníky ešte neboli
odovzdané do majetku MČ, po zistení chybného textu bola tabuľa spoločnosťou zdemontovaná a v dohľadnej dobe bude s opraveným textom opäť namontovaná. Spoločnosť JC Decaux Slovakia zabezpečovala osadenie týchto minismerovníkov na vlastné
náklady.“
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Nová edícia Tipo Italia
so skvelou výbavou
už od 10 990 €

Kto roz

Zdá sa, že káva
k sebe. V Kafé
ním spájať pred
dok? Vznikol o
v pravidelných
talentovaných
a tie zanecháva
nú stopu.

V

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné.
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

www.fiat.sk

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7,
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA,
TEL.: 02/68 201 411 – 22, ČAPAJEVOVA 7,
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382,
0907 754 442, FAX: 02/63 823 174,
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK
LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd 1
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a úžitkových predmetov
vyhotovených z jantáru
a striebra, materiálov, ktoré
sa spájajú s Poľskom.

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Messerschmidt: Sochár, ktorý všade videl duchov

Utorok – 5.3.2019

JOSEF ŠVEJK
Divadlo Aréna, 11:00
Skvelý humoristický román
„Osudy dobrého vojaka
RATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
Viac kultúrnych podujatí nájdete naBwww.citylife.sk
Streda – 27.2.2019
Švejka“ po prvýkrát na sloEXPEDIČNÁ KAMERA
venskej divadelnej scéne!
Piatok – 22.2.2019
V BRATISLAVE
Hrajú: Marián Labuda ml.,
zýva na bezplatnú tematickú
Stredisko kultúry
Juraj Loj, Kamil Mikulčík
vychádzku.
NICKI MINAJ
Vajnorská, 18:00
a ďalší.
& FUTURE
Pondelok – 25.2.2019 6 filmovBRATISLAVA
plných dobrodružZimný štadión Ondreja Neby mala byť zverejnená už v jeho hlavných činností sú tvorstva. Lezenie
jednou rukou,
pelu (Slovnaft Aréna), 19:30
NOC ÚSPEŠNÝCH
ŽIEN
STARÉ MESTO
Na sstretnutí
pracovníkov najbližšom čase. Zástupcov ba a aktualizácia riadiacej doprechod SprostredkovateľNového
Svetové hip-hop ikony NicMestská polícia bude môcťšesťdňový
lep- oddelenia
mestských častí však zaujímali kumentácie. Ďalej ide o prípraZélandu,ského
prvovýstup
kaš- mesta
ki Minaj a Future ohlásili
Bratislavské
mineralogické
šie dohliadať na verejný poriaaj výzvy
týkajúce sa bezpečnej a vu výziev na predkladanie proorgánunahlavného
svoje prvé spoločné turné
dni predstavujú
jednu
z naj prostred- jektových zámerov a žiadostí o
bicykli regiodok v meste. Rozšírila mírske
počet Tupendeo,
ekologickej
dopravy,
(SO) pre na
Integrovaný
s názvom NickiHndrxx. Sloväčších níctvom
výstavných
akciíbude možné nenávratný finančný príspevok
Tour
kamier, ktoré sú napojené
na Divide
ktorej
nálny- i slovenský
operačný program
v Slovenskej
republike
za- aj výstav- a o posudzovanie projektových
venskí fanúšikovia ich uvidia
mestský kamerový systém.film
EšteKroky.
financovať
napríklad
(IROP) so zástupcami mestpriamo v Bratislave!
meranú bu
na cyklotrás.
minerály, fosílie,
koncom leta spustili kameru na ských častí Bratislavy rozobezámerov a ich odborné hodnošperky zNa
drahých
a ozdobNámestí Franza Liszta. Mestskí rali možností poskytnutia
čerpanie
z programu IROP tenie v časti aplikácie bodovaných kameňov
a meteority.
policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jednoboli v krajských
mestách zria- ných kritérií v rámci konania o
95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí.
dené
sprostredkovateľské
orgážiadosti
o nenávratný finančný
Streda
– 6.3.2019
Nedeľa – 3.3.2019
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali ny priamo v mestských úra- príspevok/vypracovanie hodnoDE LA
CRÈME
FRANTIŠEK
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekondoch. VBÍLEK
prípade BratislavyCRÈME
túto tiacich
správ
k projektovým
Sobota – 23.2.2019
6
TÝŽDEŇ
FRANCÚZA
ALFONS
MUCHA
/
všetkých sa dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, ktorá úlohu plní magistráte. Jednou z zámerom.
(kk)
OTČENÁŠ
SKEHO FILMU
NENEH CHERRY
by urobiť záznam.
Galéria mesta Bratislavy –
bratislavské kiná
Majestic Music Club, 19:00
KC Dunaj,
19:00 na Námestí Franza
Kameru
Pálffyho palác
Prehliadka súčasného franNeneh Cherry je speváčka,
Svet podnikania a biznisu už
Liszta nainštalovali preto, lebo
Komorná výstava kresieb
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Gallery19:30
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zase
môže
táciu
Možno
sa nimi dáte inšpirovať isto prispeje ochutnávka výni- ram si užijete dvojnásobne.
Piatok
– 1.3.2019
operátor na miesto rýchlo
súčasného
močných
malokrasňanských
pri zariaďovaní vlastného bývaPondelok
– 4.3.2019
poľskéhoposlať hliadku. Kamerové
ČECHOMOR + ARZÉN
www.malekrasnany.sk 
nia. Odborníci vám ochotne vín z miestnych viníc.
dizajnu záznamy pomáhajú aj PolicajTOUR 2019
MY DETI
šperkov nému zboru SR pri objasňovaní
Hant Aréna, 19:00
ZO STAtrestných činov.
Jedinečné turné skupín Arzén
NICE
Od začiatku roka fungujú trianové
ČechoZOO
kamery za približne 17-tisíc
KC Dunaj,
mor€štartu17:00,
(vrátane
inštalačných
prác). je 1. marca
v súvislosti s organizovaním Trhov 2019 vyhlasuje
výberové
konanie
19:00
v Bratislave.
Magistrát
navrhuje ajnavytvorenie
na prenájom stánkov na Františkánskom námestí
v Bratislave
SkutočDve oslavy
obdobie od 26.4. do 17.10.2019. Podmienky jednotného
výberovéhomestského
konania akamerovédvoch výný príbeh len 13-ročnej
tlačivo prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke
hlavného
mesta
ho systému,
ktorý
by zjednotil
SR Bratislavy www.bratislava.sk a na pracovisku
občanom,
tínedžerky Christiane F.
všetkySlužby
existujúce
kamerovéročí!
sysprihlášky je potrebné doručiť do 18.3.2019 do 17:00
hod.
do
podateľne
šokoval Európu opisom
témy v Bratislave - kamerový
Sobota – 2.3.2019
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,systém
Primaciálne
nám. podniku
1,
narkomanskej epidémie,
Dopravného
Bra814 99 Bratislava, alebo zaslať poštou. V prípade doručovania
ktorá v 70. rokoch prepukla
BRATISLAVSKÉ
MINEtislava, Krajského riaditeľstva
prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky považuje deň doručenia
vo vtedajšom Západnom
RALOGICKÉ
DNI
Policajného zboru SR v Bratislapoštovej zásielky vyhlasovateľovi.
Berlíne.
Dom
kultúry
Ružinov,
09:00
ve a Mestského kamerového systému mestskej polície.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

Hlavné mesto SR Bratislava

vyjdú o 2 týždne
8. februára 2018
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Deti môžu
športovať na
novom ihrisku

P
i
e
t
a
pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 30 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 850 eur

~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Lenka Bollardtová
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Mal výnimočný talent,
ktorým si získal aj Máriu Teréziu. Pracoval na
najlukratívnejších zákazkách. No nikto s ním nevychádzal. Posledných šesť
rokov života prežil v Prešporku. Bol to konfliktný
blázon, ktorý všade videl
zlých duchov. Ako s nimi bojoval a prečo vytváral busty
s najrôznejšími grimasami?
František Xaver Messerschmidt sa narodil 6. februára
1736 v nemeckom mestečku
Wiesensteig. Svoj umelecký
talent zrejme zdedil po matke. Dvaja jeho strýkovia sa
ujali mladého talentovaného
chlapca. Jeden sa mu venoval v Mníchove a druhý zase
v Grazi. František sa nakoniec zapísal na Akadémiu
výtvarných umení vo Viedni.
Jeho talent si všimol riaditeľ
akadémie Martin van Meytens a postaral sa mu o zákazky. Jeho prvou objednávkou
bola výzdoba cisárskej zbrojnice. Talent mladého sochára
si všimla aj Mária Terézia.
Objednala si u neho bustu a potom sochu v mierne
nadživotnej veľkosti. Rovnako v barokovom štýle stvárnil
aj jej manžela Františka Štefana Lotrinského.
Na čas odišiel do Ríma a potom sa opäť vrátil do Viedne,
kde sa stal zástupcom riaditeľa Akadémie výtvarných
E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Jozef Špaček
Telefón: 0911 668 469

Bustami bojoval s démonmi
Urazený František sa najprv vrátil do svojho rodiska.
Dlho nepobudol ani v Mníchove. Nakoniec hľadal
útechu u svojho brata Jána
v Prešporku. Aj on bol sochárom, ktorý sa pravdepodobne
zúčastnil výzdoby Zrkadlovej
siene Primaciálneho paláca,
či výstavby hradného Tereziána. Reštauroval barokové
súsošie Jána Nepomuckého

v Prešporku. Kým Ján bol
uznávaným sochárom v Prešporku, jeho brat bol v našom meste považovaný za
miestneho podivína. Napríklad večer čo večer do okien
dával busty hláv s rôznymi
grimasami. Raz to vysvetlil
tak, že takto bojuje so zlými
duchmi, ktorí ho chcú ovládať. „Hlavný duch Proporcis
mi nedal pokoj. Spoznal som
jeho meno, stvárnil som jeho
tvár. A tak som ho odzbrojil
a prestal ma prenasledovať.
Vtedy som nad ním zvíťazil,“
vysvetľoval František.
Ján dlho trpel výstrelky svojho brata, keď u neho býval.
Pohár trpezlivosti pretiekol,
keď takmer prišlo k tragédii.
Jánova malá dcéra sa hrala
v dome s nejakými štrngajúcimi hračkami. František
vyskočil ako osou poštípaný a začal kričať smerom
na malé dievča: „Duchovia,
duchovia, dajte mi pokoj!“
Zobral pušku a vystrelil
smerom k malému dievčaťu.
Guľka len – lenže netrafila
Jánovu dcéru. „Kúpiš si dom
a pôjdeš do neho bývať. Už
mám pokrk tých tvojich strašidiel a duchov,“ kričal na
brata Ján. František neprotestoval. Nemohol za to, že ho
stále prenasledujú duchovia.
Zbalil si svoje veci a presťahoval sa z centra mesta do
Podhradia. V dome U jeleňa
býval sám. Občas sa u neho
zastavili nejakí pomocníci pri
odlievaní sôch.

E-mail: reklama@banoviny.sk
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?
Nahláste nám vašu adresu
na telefónnom čísle
02/32688830.

umení Jakoba Christopha
Schlettera. Veril, že raz na
toto miesto nastúpi. No nestalo sa tak ani po profesorovej smrti. Prekvapená bola
aj panovníčka Mária Terézia.
Cisársky protektor Václav
Anton Kounitz to panovníčke vysvetlil: „Má hašterivú
povahu a aj mu preskočilo“.
Neustále vraj rozprával, ako
ho prenasledujú zlí duchovia
a ako musí s nimi bojovať.
„Mal by ísť do blázinca a nie
učiť na takej vážnej a váženej
škole, akou akadémia umenia
je,“ tvrdil cisársky protektor.

Zomrel 23.augusta 1783 na
zápal pľúc v dome U jeleňa
v Zuckermandli. Na pohrebe
talentovaného sochára Františka Xavera Messerschmidta sa zúčastnilo len pár ľudí.
Jeho brat Ján s manželkou
a dcérkou a zopár sochárových pomocníkov z ateliéru.
Farár ho nechcel ani pochovať, lebo vraj nebožtík mal
pletky s duchmi a čertom.
A on predsa nemôže takéhoto človeka pochovať. Jamu
na hrob teda vykopali niekde v záhrade pri jeho dome
v Zuckermandli, kde býval.
Keď ho zakopali, na hrob dali
jednoduchý kríž.
Život sochára Františka je
posledných šesť rokov, čo žil
v Prešporku, opradený legendami. Vraj v minulosti niekto
hľadal jeho posledné miesto
odpočinku. Pozostatky sa však
nikdy nenašli. Netreba sa tomu
čudovať, lebo jeho telo si vraj
do pekla odniesol sám diabol.
František po sebe nechal testament, v ktorom si želal, aby
všetko, čo po ňom zostalo,
sa predalo. Ján sa rozhodol,
že kúpi 49 bratových búst
s úškľabkami. Busty sa v Jánovom dome dlho nezohriali.
Bol o ne obrovský záujem
a dostali sa do súkromných
rúk. Dnes niektoré busty náj
dete vo Viedni, či v New
Yorku. V Bratislave sú iba
dva odliatky a jeden originál.
Doteraz nie je známe, kde sa
všetky busty nachádzajú. (lb)
Túto históriu a obrázky sme
čerpali z knihy Významné
osobnosti starého Prešporka,
autor Ivan Szabó
z vydavateľstva Perfekt.
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Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné
podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke
www.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť
osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“,
v pracovných dňoch od 20.02.2019 do 30.04.2019 v čase
od 9:00 h do 16:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do
30.04.2019 do 16:00 h do podateľne Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy alebo zaslať poštou. V prípade
doručovania prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky
považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
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oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže
formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytové priestory
v Bratislave v podchode na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:
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