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      K rukám: 

Juraj Droba, župan Bratislavského samosprávneho kraja 
Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy 

Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Staré Mesto 
Matej Vagač, poslanec mestskej časti Staré Mesto 

  
                                                                                                            V Bratislave dňa 14. 2. 2018 
 
 
VEC: Otvorený list – Nová lodná linka v bratislavskom kraji a obnova bývalej kaviarne 
Propeler  
 
 
Vážení páni,  
 
na ostatnom zasadnutí staromestského zastupiteľstva dňa 6. 2. 2018 bola po dohode miestnych 
poslancov zrušená verejná obchodná súťaž k prenájmu priestorov bývalej kaviarne Propeler na 
Rázusovom nábreží v Bratislave. S iniciatívou zrušiť súťaž prišiel staromestský poslanec Matej 
Vagač a ja sa s jeho iniciatívou plne stotožňujem a podporujem ju. Súťaž totiž akcentovala 
jediné kritérium, a to cenu prenájmu, bez toho, aby prihliadala na spoločenské a mestské 
aspekty tohto výnimočného bratislavského priestoru.  
 
V tejto súvislosti by som s Vami rád prebral nový ideový zámer pre budúce využitie 
priestorov kaviarne Propeler a doplnil ho aj o ideu vzniku novej lodnej linky na Dunaji. 
Domnievam sa, že v prípade kvalitného nápadu by bola mestská časť Staré Mesto ochotná dať 
priestor kaviarne do spoločného projektu, na ktorom by sa podieľali bratislavský kraj, mesto aj 
mestská časť. Nová lodná linka by mohla byť prevádzkovaná hlavným mestom v spolupráci 
s Dopravným podnikom Bratislava. Na financovaní osobnej lodnej linky, ktorá by premávala 
medzi Bratislavou a Šamorínom, by sa mohla podieľať Bratislavská župa. 
 
Vážení páni, rád by som v tejto súvislosti inicioval a pozval Vás na spoločné stretnutie, 
na ktorom by sme uvedené návrhy prediskutovali a pokúsili sa tento ideový zámer 
pretaviť na skutočnosť. Mojím cieľom je zrealizovať pekný a užitočný projekt, ktorý bude 
slúžiť všetkým Bratislavčanom, obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj 
domácim a zahraničným turistom, ktorých je z roka na rok v našom hlavnom meste viac. Verím, 
že spoločnými silami sa nám to podarí. 
 
S úctou 
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