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Radoslav Števčík 
starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1  

                                                                                              
         V Bratislave, dňa 10. 4. 2018
  
 
INTERPELÁCIA: odstránenie reklamných plôch v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
Vážený pán starosta, 
 
dovoľte mi, aby som sa na Vás touto cestou obrátil so žiadosťou o odstránenie reklamných plôch, ktoré 
sa nachádzajú na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Množstvo reklamných nosičov v celej Bratislave, mestskú časť Staré Mesto nevynímajúc, dosahuje 
neúnosnú mieru. Vzhľad mnohých staromestských námestí a ulíc je aj kvôli premrštenému množstvu 
reklamných plôch katastrofálny. Zdá sa, že Bratislave prerástla reklama cez hlavu. Myslím, že nastal 
najvyšší čas začať tento problém systémovo riešiť. 
 
Na všadeprítomný vizuálny smog sa stále častejšie sťažujú aj obyvatelia mesta. Prednedávnom som 
z vlastnej iniciatívy v našej mestskej časti realizoval anketu, v ktorej som sa pýtal Staromešťanov, s čím 
nie sú spokojní, čo sa im nepáči a čo by chceli v Starom Meste zmeniť. Môj dotazník spokojnosti vyplnili 
stovky Staromešťanov a opakovane sa v nich nachádza požiadavka na odstránenie reklamných plôch 
z verejných priestranstiev. 
 
Inšpiráciou sa pre nás môže stať mestská časť Vrakuňa, kde nekompromisnú vojnu billbordom vyhlásil 
vrakunský starosta Martin Kuruc. Jeho cieľom je, aby sa Vrakuňa v horizonte troch rokov vzdala všetkých 
reklamných nosičov na svojom území! 
 
Vážený pán starosta, chcel by som Vás v súvislosti s týmto problémom požiadať: 

- o pasportizáciu nájomných zmlúv na reklamné plochy na území Starého Mesta  
- o poskytnutie informácie, na ktorých pozemkoch zverených do správy Starého Mesta, sa 

nachádzajú reklamné zariadenia 
- o poskytnutie kópií zmluv s reklamnými spoločnosťami s informáciou o možnostiach ich 

vypovedania 
 
Mojím cieľom je získať prehľad o súčasnej situácii, aby sme mohli neodkladne začať pracovať na 
postupnom vypovedaní súčasných nájomných zmlúv s reklamnými spoločnosťami. Ďalším 
krokom by malo byť zastavenie vydávania nových nájomných zmlúv.  

 
Domnievam sa, že uvedenými krokmi by sme aj my, v našej mestskej časti dokázali zásadne obmedziť 
počty reklamných plôch a výrazne tak prispieť k skrášleniu nášho okolia. Staré Mesto by sa popri Vrakuni 
mohlo stať ďalším príkladom pre ostatné mestské časti, ako aj pre ďalšie slovenské mestá v boji proti 
vizuálnemu smogu. Myslím si, že Staromešťania by ocenili našu prácu v tejto frustrujúcej oblasti a 
odstránenie reklamných plôch z našich ulíc a námestí by veľmi privítali. 

 
S pozdravom  
 

 
 
 
 
 

Ing. Martin Borguľa  
poslanec mestského zastupiteľstva 
za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto 


