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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA – 26. MÁJA 2016 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(09.24 h) 

Riadne zasadnutie mestského zastupite ľstva, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupite ľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  

Kým pristúpime k pracovnej časti, dovolil by som 

si Vás upozorni ť na výstavu realizovanú v predsálí. Je to 

výstava výtvarného odboru  Základnej umeleckej škol y 

Hálkova.  

V spomínanom  odbore školy sa venujú svojim zverenc om 

tri  pedagogi čky akademická maliarka Katarína Kuzmová, pani 

magistra Silvia Čierniková a pani magistra Lívia Macková. 

To nebudem číta ť tie rozvody, ale som rád, že máme 

možnosť sa oboznámi ť s ich prácou.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz by sme sa  

vrátili k samotnému zasadnutiu. 
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O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí požiadal 

pán starosta a poslanec Pilinský na celý de ň a mne poslal 

pán poslanec Kaliský, že príde neskôr.  

Za overovate ľov zápisnice odporú čam zvoli ť poslancov 

pána Olekšáka a pána halulí Hanulíka.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o overovate ľoch zápisnice, 

poslanci Olekšák, Hanulík.  

Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných,  

dvadsa ťosem za. 

Máme overovate ľov. 

 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoli ť panie poslankyne 

Jégh, Pätoprstú, Hanulíkovú. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných,  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 10 

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. Máme návrhovú komisiu. 

Prosím návrhovú komisiu, aby si sadla na svoje mies ta 

a vás, ako obvykle, aby ste návrhy dávali písomne, 

čitate ľne a zrozumite ľne.  

 

(poznámka:  

Návrh programu: 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 

 

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 6  

 
2.  Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave, 
k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2588/12 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. 
Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Boreckej 

 
3.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mes to, 
parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bu čka 
s manželkou 

 
4.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad 
trvale bytom v Bratislave  

 
5.  Návrh na schválenie zmeny ú čelu nájmu Zmluvy o nájme 

pozemkov a stavby č. 078306051200 pre OZ Vagus so 
sídlom v Bratislave  

 
6.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mest o, 
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pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo 
vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky  

 
7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa pred ĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve 
č. 07 83 0166 04 00 na dobu ur čitú do 31.08.2039, 
pred ĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 
06 00 na dobu ur čitú do 31.08.2039 a nájom pozemku 
registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, 
pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

 
8.  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 

9.  Odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva – 
zmluvnej pokuty vo výške 3 947,48 €, žiadate ľ EUREST, 
spol. s r.o., I ČO: 31 342 809 

 
10. Informácia  o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
 

11.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
12.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

 
13.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti METRO Bratislava a.s. 

 
14.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Halbart – Slovakia a.s. 

 
15.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a.s 

 
16.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 
 

17.  Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie 
dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, 
pozemku a technickej vybavenosti pod ľa zákona č. 
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
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náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 
Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 
18.  Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave na r oky 

2016 – 2018 - doplnená 
 

19.  Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2015 

 
20.  Návrh Dodatku č. 3 k Zria ďovacej listine Centra 

voľného času Kulíškova 6, Bratislava 
 

21.  Informácia o projektoch podporených finan čným 
príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislava na poskytnutie finan čného 
príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcic h 
s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015 

 
22.  Informácia o možnostiach vypovedania Zmluvy o nájme  

pozemkov č. 08-83-0181-10-00 spolo čnosti MICROTECH, 
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave  

 
23.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružino v, 

parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, do podielového 
spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcele  
Berešovej 

 
24.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 

Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 
2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel ½ a Ľubomíre 
Candrákovej, podiel ½ ako majetkovoprávne usporiada nie 
pozemkov pod stavbou 

 
25.  Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. 
č. 22304/4, v prospech Ing. arch. Milana Chudého 
a spol. 

 
26.  Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v  

Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10, parc. č. 
2286/45, s Tatianou Schniererovou a Mgr. Ľudmilou 
Machatsovou 

 
27.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Mozartova 13, Jela či čova 18, Polárna 2, 
Baltská 7, Riazanská 52, Ra čianska 35, 37, Plickova 4, 
6, 8, 10, Gelnická 20, 22, Pribišova 33, Saratovská  
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17, Janka Alexyho 7, Röntgenova 2, Blagoevova 10, 1 2, 
Blagoevova 14, 16 vlastníkom bytov  

 
28.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupite ľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 

 
29.  Interpelácie 

 
30.  Rôzne 
 
16.00 h Vystúpenie ob čanov  
 
 
Informa čné materiály: 
 

a)  Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta 

SR Bratislavy 
 

c)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 
 

d)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome  Komárnická 32, Hany 
Meli čkovej 25, Saratovská 17, Pe čnianska 13, 
Hrobáková 38, Gessayova 12, Blagoevova 10, 12, 
Jasovská 39  vlastníkom bytov   

 
e)  Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy s ú činnos ťou od 
1.5.2016  

 
f)  Informácia o poskytnutí finan čných prostriedkov 

Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, 
Bratislavskej arcidiecéze  

 
g)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
apríl 2016 

 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Do návrhu programu rokovania mestského zastupite ľstva 

ste obdržali na pozvá, teda návrh obdržali ste na p ozvánke.  

Chcem vás informova ť, že materiál Informácia 

o podaných žiadostiach na náhradné nájomné byty je zaradený 

ako bod číslo sedemnás ť. Bol vám doru čený v náhradnom 

termíne a je na vašich stoloch a tiež je zverejnený  

v elektronickej podobe.  

Ďalej chcem vám poveda ť, že zara ďujem  do programu 

dnešného rokovania návrh materiál, materiál s názvo m Návrh 

na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni ako bod číslo 7A. Návrh 

má, respektíve materiál má stanoviská komisií, aj m estskej 

rady, takže ho tam dávam a navrhujem ďalej zaradi ť Návrh na 

prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záuj mu 

a zamedzenia rozporu záujmu pod ľa ústavného zákona a tak 

ďalej ako bod 27A. Ale tento má iba komisie, nie mestskú 

radu, čiže o tom budeme neskôr rok, hlasova ť. Obidva 

materiály vám boli zaslané elektronicky a sú na vaš ich 

stoloch.  

Ďalej si dovo ľujem zaradi ť materiál pod názvom Návrh 

na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta a ko bod 

8A, to znamená po správe kontrolóra. Tiež vám  bol návr h 

zaslaný elektronicky a máte ho na stole.  

Čiže prosím, hlasujeme o zaradení bodu 8A Návrh 

na odmeny, Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi .  
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných,  

tridsa ťdva za. 

Čiže máme bod 8A. 

 

Ďalej v návrhu programu rokovania sú materiály, 

pri ktorých nie sú stanoviská bu ď komisií, alebo prípadne 

mestskej rady. Čiže musíme o nich hlasova ť, alebo 

respektíve boli dop ĺňané. Takže máte najnovšiu podobu 

na stole. Ide o tieto materiály: 

Bod číslo jedna Informácia o plnení splnených uznesení 

mestského zastupite ľstva k 30. štvrtiu, štvrtý.  

Prosím, hlasujte o zaradení tohto bodu ako jedna.  

Ako bod číslo 1. Informácia o plnení uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných,  

tridsa ťdva za. 

Bod jedna máme.  
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Potom bod číslo 14. Informácia o materiáloch, ktoré 

budú prerokovávané a schva ľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Halbart.  

Prosím, hlasujte o tomto, bod štrnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných,  

tridsa ť za. 

 

Máme bod štrnás ť.  

 

Potom bod 15. Informácia o materiáloch BVS. 

Prosím, hlasujte o tomto.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Máme bod 15. 

 

Potom je to bod 22. Informácia o možnostiach 

vypovedania zmluvy spolo čnosti MICROTECH. 
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Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť  prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Máme bod MICROTECH. 

 

A bod 28. Informácia o vybavených interpeláciách.  

Prosím.  

Chcete? Ak dovolíte, dokon čím a potom vám dám slovo. 

Môžme? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

V mŕtvom nejakom bode, ale nepo čuť čo hovoríte. 

Skúste to zase nejako napravi ť. To sa ozýva. Ja len že 

dám, dávam hlasova ť. Tomu rozumiem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Akustiku máme napravi ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Že by sme tie zrkadlá rozbili možná, alebo budem 

hovori ť pomalšie. Lebo ja sa bojím, aby to zase nekri čalo 

strašne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ozýva. 

Prosím vás, pre čo je tu taká zlá akustika? Jak to 

postavili?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Či to nie je moc hlasno práve. Áno, áno.  

Technik:  

Nie, nie je, pán primátor. Ja vás poprosím, ke ď budete 

trošku pomalšie a bližšie k mikrofónu, je to. Ja vá s 

počujem dobre, ale (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A a dá sa to. 

Dobre. Tak ja budem hovori ť pomalšie a bližšie 

k mikrofónu. Ospravedl ňujem sa.  

Čiže bod 28. Vybavené interpelácie.  

Prosím, hlasujme o tomto. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Schválené. 

 

A z mojej strany posledný bod číslo 27A, ktorý som 

avizoval. Je to návrh pána poslanca Vetráka Návrh 

na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného z áujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov pod ľa ústavného zákona, ktorý 

má stanovisko komisie, ale nebol v mestskej rade, t akže 

o ňom hlasujte, prosím.  

Dvadsa ťsedem A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva  prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Máme bod.  

 

A to je z mojej strany všetko.  

Nech sa pá či, dámy a páni teraz je miesto 

pre poslanecké návrhy.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, ja sa len chcem spýta ť na bod číslo 

sedemnás ť.  

Teraz som si ho rýchlo pre čítala, pretože sme si ho 

našli na stole, elektronicky nám bol zaslaný dnes s edem 

hodín tridsa ťpäť minút. Spýtam sa, že z akého dôvodu? Ja 

som nenašla ni č v materiáli, čo by sa muselo do rána 

spracováva ť. Že pre čo nebol dodržaný rokovací poriadok 

a nebol nám zaslaný v riadnom termíne?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela predradi ť bod 28. Vybavenie 

interpelácií hne ď za bod o Plnení uznesení, tak ako je to 

na Vucke.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Podotýkam iba k tomu, že na meste je, myslím že 

od roku 2006 alebo 2009 je zaužívaný tento spôsob. Nevidím 
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dôvod, pre čo by sme to robili ako na Vucke, ale samozrejme 

o tomto sa bude hlasova ť.  

Čiže hlasujte o návrhu pani poslankyne Pätoprstej, 

predradi ť bod Interpelácie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

štrnás ť za. 

Takže interpelácie vybavené zostanú tam, kde sú.  

 

Pokra čujeme ďalej.  

Pani posla, starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán prima, ďakujem pekne, pán primátor.  

Takže mám riadny príspevok, áno. Lebo som tam sviet ila 

a potom som sa zrazu obrátila, ukázala červeným. Nie je mi 

stále jasné ako to funguje.  

Takže ak dovolíte, vážení kolegovia, ja opä ť 

predkladám žiados ť o zverenie Návrh na zverenie pozemku 

pod futbalovým ihriskom na Molecovej ulici a zveren ie 

spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvi čne a šatni 

v objekte Základnej umeleckej školy na Karloveskej ulici.  
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Žiados ť, ktorú poznáte, ktorá tu už bola a ktorú 

na vaše námietky sme predložili na rokovanie komisi e 

príslušných. 

Ja vás prosím, aby ste, aby ste súhlasili so zarade ním 

tohoto bodu do nášho programu z týchto dôvodov: 

Po prvé. Na naše žiadosti adresované na magistrát s a 

neodpovedalo v čas z, na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

nereagovalo mesto, vykazovalo v tom zmysle ne činnos ť. 

Zohľadnite prosím fakt, že mestská časť je spoluvlastníkom 

nehnute ľností vo výške okolo dvadsiatich šiestich 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) percent. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, prosím, nechajme si toto na diskusiu. 

Teraz sa hlasuje iba o (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja zdôvod ňujem, že pre čo žiadam o zverenie, o zaria 

zaradenie tohoto bodu. A prosím zoh ľadnite aj fakt, že 

mestská časť už investovala do tohoto majetku vyše 

šes ťstotisíc Euro, takmer sedemstotisíc Euro.  

Takže prosím vás o podporu a prosím vás, staráme sa  

o tento majetok, aby ste si pozreli materiál. Rokov a, 

odporu čenie komisie sú zveri ť majetok mestskej časti.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

Prosím zaradi ť tento materiál po Plnení uznesení.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ako obvykle, pani starostka, vaše argumenty sú 

nesprávne. A zabudli ste poveda ť, že mestská rada odmietla 

tento materiál, pretože používate nesprávne argumen ty.  

Ale, prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťosem á za. 

Takže prijaté.  

 

Ktorý bod to bol, pani poslanky ňa? Ste navrhovali? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jedna A. 

Takže máme nový bod 1A Návrh na zverenie Karlova Ve s. 

Dobre.  

 

Nech sa pá či, má ešte niekto návrh?  

Ak nie, tak.  

Á, pán poslanec Budaj.  
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Nech sa pá či 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel zaradi ť ako prvý bod po obed ňajšej 

prestávke Informáciu o postupe mesta, respektíve in vestora 

pri obnove dunajského nábrežia.  

Informáciu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Informáciu mesta o postupe od dunajského nábrežia. 

Prvé po. To znamená, že to bude okolo štrnástej hod iny, tak 

nejak si to môžme da ť.  

Dobre. 

Nech sa pá či, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťjedna za. 

Čiže okolo štrnástej hodiny dáme tento bod.  

 

Nech sa pá či, ďalšie návrhy.  
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Nemáme.  

Tak prosím, hlasujme teraz o takto doplnenom progra me 

rokovania ako o celku.  

Hlasujme prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť  prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Máme program rokovania.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 

4. 2016 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A prechádzame k bodu jedna a to je Informácia o pln ení 

uznesení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
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Ešte pred tým než dám slovo pánovi riadite ľovi, 

dovo ľte jednu poznámku, pretože viacerí z vás ste 

indikovali záujem diskutova ť o, o podnikoch, ktoré budú 

informa čné materiály neskôr na programe v spojitosti 

s týmto materiálom. Tak chcem poveda ť, že som tomu rád, že 

sa takto dvíha diskusia tomu a že sa poslanci za čínajú 

venova ť aj mestským firmám, pretože preto sme to vlastne 

celé robili.  

Ja chcem vám iba poveda ť, že ako štatutár mesta sa 

veľmi zaujímam o to, čo sa deje v mestských podnikoch. 

Zaviedli sme tu prax, ktorá tu doteraz nebola a to je 

pravidelné stretávanie manažmentov a s vedením mest a. 

Pravidelne chodia predstavenstvá a generálny riadit elia 

k pred, respektíve ku mne a informujú mesto o tom a ko sa 

podniky rozvíjajú a predovšetkým ako sa plnia záver y 

auditu.  

Najpravidelnejšie, alebo najlepší preh ľad má mesto 

o dianí v Dopravnom podniku kde riadite ľ chodí 

a a berichtuje a dáva správy. O čosi horšie sa nám 

komunikuje, musíme to robi ť písomne s s OLO-m kde teda si 

musíme písomne dožiadava ť správy a zase nám to posielajú na 

poslednú chví ľu. Béveeska je tak niekde uprostred.  

Chcem vás poprosi ť tiež o aktívnu spoluprácu v tomto. 

A vy, ktorí ste členovia dozorných rád, aby ste sa 

zaujímali o dianie v podniku, pretože je to náš spo lo čný 

majetok a budeme ma ť potom možnos ť si o tom ďalej ešte 

poveda ť.  

Ďakujem pekne. 
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Pán ria 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. A ešte teraz poprosím pána riadite ľa, aby uviedol 

materiál a odpovedal vám na otázku, ten bod sedemná sť 

čítam, pre čo prišiel v čera ve čer, či dneska ráno.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Tento bod je v maximálnej aktuálnosti predkladaný n a 

rokovanie zastupite ľstva na základe uznesenia, ktoré bolo 

prijaté.  

To znamená, na to, aby bol maximálne aktuálny je 

potrebné, aby prešiel poradou primátora, ktorá sa 

uskuto čňuje každý utorok o deviatej hodine. Po prerokovaní 

poradou primátora bol tento materiál dopracovávaný ešte 

o konkrétne kroky a konkrétne úkony, ktoré magistrá t 

vykonal pri riešení problematiky náhradných nájomný ch 

bytov. Materiál bol doplnený v čera popoludní. Verifikoval 

som ho ja zhruba o pätnástej hodine a následne bolo  na 

pracovníkoch magistrátu, aby ho zaslali samozrejme,  

poslancom. To je asi celá procedúra administratívna .  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslanky ňa, ďakujem pekne.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sekundu se. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel spýta ť ako. Akceptujem, že sú to 

plnenie uznesení k 30. 4. Ja som predkladal na 

zastupite ľstve v marci, ktoré malo plnenie k 15. 5. čo bolo 

pred dvoma týžd ňami. Ja viem, my sme sa o tom bavili spolu 

na stretnutí ke ď sme, ke ď sa podpisoval obchvat Bratislavy. 

Ale to moje uznesenie sa týkalo obchvatu Vrakune.  

Tak som sa chcel len aspo ň teda ústne spýta ť, aby 

zastupite ľstvo vedelo či nám vieš k tomu ústne poveda ť, že 

aký bol postup. Lebo tam bol termín k 15. 5. Máme u ž predsa 

koniec mesiaca a o ďalší mesiac až ke ď bude zastupite ľstvo, 

tak potom v tom plnení, však bude to písomne, ale a spo ň 

ústne keby si nám vedel poveda ť aký bol v tom postup, alebo 

ako si v tom konal.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Myslíš tá žiados ť kde sa máme obráti ť na ministerstvo? 

Myslím, že sme sa spolo čne rozprávali o tom 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Áno. Však hovorím, my sme sa o tom bavili, len aby aj 

zastupite ľstvo (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, mesto  sa obrátilo samozrejme na príslušné 

orgány. Splnili sme to uznesenie, plníme ho. Mesto sa 

obrátilo na príslušné orgány. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Jasné, samozrejme.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Pán primátor, ja som jeden z tých, ktorý chce 

diskutova ť o tých podnikoch, respektíve o uznesení číslo 

135/2015, ktoré bolo prijaté a na tomto zastupite ľstve, a 

ktorí musia zverej ňova ť podniky a rovnako aj magistrát 

a faktúry od istej výšky, verejné obstarávania, vyk onané 

verejné obstarávania, plánované ako aj uzavreté zml uvy 

a po.  

Ja som sa najprv snažil neformálne komunikova ť so 

všetkými riadite ľmi, ako aj s magistrátom, moc som však 

nepochodil. Predkladali sme to nejak tak spolo čne s pánom 

Buocikom, s pánom, s pánom Kurucom a ja mám za to, že to 

uznesenie nie je úplne naplnené. Respektíve, naplne né, 

napĺňa ho pod ľa mojich predstáv Odvoz a likvidácia odpadu. 

Keď vám chodí ten link, tak to vidíte, že tam si to ve ľmi 

jednoducho doh ľadáte.  

Vôbec to nenap ĺňa pod ľa mňa Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, ktorá zverejní dvesto PDF dokumentov a vy si 

ich musíte všetky pootvára ť nejakým spôsobom pozora ďova ť 

a to je proste robota na celý de ň. A takto ja si 

preh ľadnos ť materiálu nepredstavujem.  

Nenapĺňa to, napríklad, ale ani magistrát, ktorý sa 

jasne píše v tom, v tom uznesení, že na titulnej st ránke 

web stránky má by ť odvolávka na toto. Ale to to tam nie je. 

Ale zase ke ď už sa k tomu človek dopra, dopátra, tak ten 

magistrát to zlé nemá.  

Čiže. A napriek tomu, ja považujem toto uznesenie za  

nesplnené, za čiasto čne splnené, preto nebudem hlasova ť za 

tento materiál o plnení uznesení, lebo chýba mi tot o 
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uznesenie v nesplnených uzneseniach. A tým vás chce m 

požiada ť ako autoritu, aby ste zasiahli v tých podnikoch, 

ktoré to nesp ĺňajú, respektíve aj na magistráte a aby sa 

toto uznesenie za čalo plne plni ť do dokonalosti.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za upozornenie.  

Opäť požiadam aj vás, členov dozorných rád, ktorí ste 

vo firmách Dopravný podnik, OLO, Béveeska, aby ste 

upozornili na tieto veci a upozornili aj akcionára,  aby sme 

vedeli potom kona ť a prí, da ť príslušné pokyny.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Doplním pána Borgu ľu, ke ďže ja som tam dávala časť, 

aby sa tie veci zverej ňovali na internete a odpoviem aj 

vám.  

My sme na dozornej rade toto riešili, aj sme na to 

upozornili. Napríklad Bratislavská vodárenská si da la 

vypracova ť celý elaborát ako nemusí niektoré informácie 

zverej ňova ť, čo bol úplne právny paškvil. Aj sme ich na to 

upozornili. Vyvrátili sme to, poslali sme im aj via ceré 

súdne rozhodnutia. Napriek tomu nereagovali.  
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Čiže sa pripájam k tej žiadosti pána Borgu ľu, že 

skúste vašou autoritou na toto predstavenstvo nejak ým 

spôsobom, aby toto uznesenie brali vážne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán  poslanec Budaj . 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja sa chcem  pripoji ť takisto urgenciou neplnenia 

uznesení, platné uznesenia o pomernej ú časti poslancov  

v dozorných radách mestských podnikov.  

Pán primátor, ak ste sa rozhodli, tak ako ste sa 

rozhodli, takže navrhnite zruši ť to uznesenie. Vzdajte sa 

tých svojich s ľubov a odhodlaní, že bude pomerná ú časť, 

férová ú časť. Nech aj poslanci, ktorí kedysi podpísali 

prehlásenie o pomernej ú časti, môžu verejnosti ukáza ť aký 

majú k tomu prehláseniu vz ťah. Aký majú vz ťah k férovej 

kontrole mestských podnikov.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pripomínam, že to som sa nerozhodol ja, ale vy 

poslanci.  
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Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Pekne.  

Ja by som chcela upozorni ť na bod v bode jedna bod 

podbod 1.8 a to je plnenie uznesenia číslo 485/2016 

z minulého mesiaca, kde mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora, aby v rámci sú časných rekonštrukcií ciest 

a chodníkov zabezpe čil aj vybudovanie bezbariérových 

priechodov na týchto cestách, chodníkov a križovatk ách.  

Uvedené je, že to plnenie je uznesenia je, uzneseni e 

je splnené, bolo vybudované na Banskobystrickej uli ci. To 

bol jeden priechod vybudovaný na Banskobytri bystri ckej 

ulici. Tu je v tom uznesení, ak ste si nevšimli, mn ožné 

číslo. A ur čite sme to nedávali preto, a nehlasovali za to 

uznesenie, aby sa vybudoval jeden bezbariérový prie chod, 

pretože budeme hlavným mestom Európskej únie a Euró pska 

únia už vyzývala náš štát pred nieko ľkými rokmi,  nepamätám 

si termín, možno už aj uplynul minulého roku, že má me 

urobi ť bezbariérové prístupy a priechody k rôznym verejný m 

a iným budovám, v podchodoch, na, na nástupištiach,  na 

schodoch a my budeme predseda ť Európskej únii, ktorí toto 

sami neplníme.  

Ja to považujem úplne za hanbu. Jednak že neboli 

vybudované, že bolo na to treba upozorni ť uznesením 

zastupite ľstva a úplne druhé to, že je napísané, že je 

splnené.  
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Na navrhujem, aby sa to presunulo do bodu tri Ur čenie 

nového termínu, môže sa napísa ť, že čiasto čne plnené, 

nového termínu.  

No, na budúce zastupite ľstvo prosím informáciu ko ľko 

sa tých bezbariérových priechodov vybudovalo. Naoza j, máme 

udáva ť tón Európe a sami neplníme tie najzákladnejšie vec i. 

Sme ľahostajní vo či tým bezbranným a tým, tým ohrozeným 

skupinám.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán primátor, toto je procedurálna poznámka.  

Chcem vás upozorni ť, že opä ť porušujete rokovací 

poriadok. Ke ďže ste predniesol príspevok, navyše hodnotiaci 

príspevok ku mne bez toho, že by ste požiadal o fak tickú 

poznámku. Navyše, bola by to poznámka k faktickej p oznámke, 

čo je neprípustné.  

Čiže pred nami všetkými porušujete rokovací poriadok .  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán po, pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som bola ve ľmi rada keby teraz aj mohla zaznie ť 

nejaká odpove ď na to, čo predniesla pani poslanky ňa pred 

chví ľkou, pretože naozaj, ľudia nás upozor ňujú, že vidia 

ako sa tie cesty opravujú a hne ď ve ľa toho ten chodník nie 

je.  

Čiže ja stále dúfam, že ke ď sa tá cesta opraví, tak 

príde následne nejaká čata a nejakým spôsobom urobí aspo ň 

tie priechody bezbariérový. Nemusia sa zatia ľ urobi ť nejaké 

tie kvalitné klasické, na ktoré máme aj projektovú 

dokumentáciu, ale aspo ň nejaké, ja neviem, do časné. Ve ď to 

neni zas taká ve ľká, ve ľký problém, ke ď už to naozaj majú 

rozkopané, da ť tam tie tvárnice.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Na za čiatku chcem poveda ť, že pokia ľ mi nevysta čia 

štyri minúty, žiadam o doplnenie o ďalšie dva, dve minúty 

k môjmu príspevku. 

Chcel by som sa v rámci tohto bodu dotknú ť dvoch 

bodov, ktoré sú v zmienenom materiáli.  
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Jeden sa dotýka uznesenia číslo 405 roku 2016 bod B 

číslo 4 kde bol primátor hlavného mesta poverený, al ebo 

požiadaný, aby do dvoch kalendárnych mesiacov a nás ledne 

pred koncom každého kalendárneho roka predložil na 

rokovanie a schválenie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta návrh kritérií konkrétnych merate ľných cie ľov a tak 

ďalej pre ve ľké podniky mesta.  

Pamätáme sa na ostatnom zastupite ľstve tento, toto 

plnenie bolo takisto zaradené do priebežných plnení , kde 

som navrhoval, aby bol termín daný na dnešné 

zastupite ľstvo. Žia ľbohu, zastupite ľstvo a ostatní 

kolegovia tento návrh nepodporili. Zostalo to v tej  polohe, 

že sa to dos bude robi ť len priebežne, s tým ale dodatkom 

malým, že pán poslanec Chren si nasypal popol a cel ú vinu 

toho, že sa plnenie, napriek tomu, že bol poverený pán 

primátor, zobral na seba a ak si dobre pamätám, pov edal, že 

predmetný materiál bude predložený na dnešnom 

zastupite ľstve.  

Čítali sme asi všetci tento materiál. Materiál nie j e 

predložený. Termín plnenia napriek pôvodným dvom me siacom, 

čiže do konca dvanásteho roku dvetisíc dvetisícpätná sť sa 

posúva do dvanásteho roku dvetisícšestnás ť.  

Do akej miery je, alebo nie je to únosné pre vás 

ostatných, to už nechám na vás, ja som však nespoko jný 

s takýmto postupom a preto vyzývam aj v duchu toho čo pán 

primátor si povedal teraz, aby sme sa viac zapodiev ali 

podnikmi, ktoré, ktorých hlavná naša činnos ť je, aby sme 

dozerali na hospodárenie, vidím tu ve ľký nedostatok práve 

v magistráte, ktorý si neplní povinnosti a v tomto prípade 
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aj ty, ktorý si bol poslancami požiadaný, aby tento  

materiál bol spracovaný. Hej?  

To je to predmetné uznesenie, ktoré malo 

charakterizova ť činnos ť orgánov v rámci podnikov, malo sa 

charakterizova ť kritériá na vyhodnotenie, ktoré na seba 

zobral pán poslanec Chren, napriek tomu, že tam ofi ciálne 

si ako stále ty nosite ľom plnenia tohto uznesenia. 

Nedávam si tú ašpiranciu, aby som posunul termín 

plnenia, lebo predpokladám, že by to neprešlo. Ale nedalo 

mi, aby som to nepovedal. 

Druhým mojim, mojim príspevkom je otázka 

inventarizácie majetku. Je to uznesenie číslo 673/2012 

v časti C bod 9 zo d ňa 27. 6., ktorý má charakter trvalého 

plnenia. Toto uznesenie a vrátim sa k tomu, čo tu odznelo 

na minulom zastupite ľstve, kedy nás kolega Vetrák 

upozornil, že tým, že sa prijaté uznesenia nedostan ú do 

náplne  informácií o plnení, či neplnení, oni sa nenaplnili 

tým, že sa  za ne, na ne zabudneme, hej, lebo teda sa 

nenaplnili. A ja dop ĺňam k tomu, čo tu pán Vetrák povedal, 

s jeho ochotou by som rád priložil, k jeho ochote b y som 

rád priložil aj ja svoje, svoju čiastku, že pokia ľ 

magistrát nevie ako to má spracova ť, tak som ochotný sa 

spoluú častni ť sa na tom, aby sme si nejaké spolo čné body 

zakotvili a raz navždy tento problém či zverejni ť, či 

nezverni ť plnenia uznesenia dali, dali na stôl s tým, že sa 

bude plni ť.  

Ale teraz k inventarizácii. (gong) 
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Od toho posledného zastupite ľstva sa mi dostal do rúk, 

do rúk, na základe mojej žiadosti o prístup k infor mácie zo 

zákona 211 zápisnica zo zasadania Ústrednej inventa riza čnej 

komisie. A vážení kolegovia a kolegyne, prosím vás 

o pozornos ť. Pokia ľ sme tu boli informovaní, že 

inventarizácia prebehla, tak ona prebehla presne ta k, ako 

predošlé roky. Presne tak, ako predošlé roky. Pokia ľ by som 

išiel do histórie, tak len na základe toho, že s ko legy ňou 

Dzivjákovou sme iniciatívne pristúpili a chceli sa 

zúčastni ť práce inventariza čnej komisie, tak sme, tak sa 

zastupite ľstvo vôbec dozvedelo o tom v akom stave je 

inventarizácia.  

Dnes sa opakuje obdobný scenár ako bol predtým a ce lú 

inventarizáciu bez vedomia poslancov zabezpe čuje magistrát, 

ale s výsledkami, o ktorých si dovolím vám pre číta ť: 

Zhrnutie záverov inventarizácie. Medzi výrazné 

problémy v ú čtovníctve mesta sú poh ľadávky, ú čet číslo 311, 

ktoré možno rozdeli ť do dvoch skupín. Prvá skupina tvoria 

pohľadávky v celkovej výške šes ťdesiatdva miliónov 

sedemstoosemdesiatosemtisíc stoštyridsa ťosem celé 

päťdesiatšes ť, ktoré sú bez podpornej dokumentácie, to jest 

nevieme konkretizova ť. Druhá skupina, poh ľadávky vo výške 

šes ť miliónov sedemstodevätnás ť nula jedenás ť tridsa ťdva, 

ktoré sú identifikovate ľné a sú spred roka 2010. K tomu 

pohľadávky roku dvetisícpät, k týmto poh ľadávkam bola 

v roku 2015 urobená opravná položka vo výške 

šes ťdesiatdevä ť pä ťsto sedemdestopä ťdesiatdevä ť celé 

osemdesiatosem eura.  

Vážení, toto je prekro čenie právomocí inventariza čnej 

komisie. O tomto môže rozhodnú ť len a len zastupite ľský 
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zbor mesta. Tu sa jedná o takmer celý ro čný príspevok na 

dopravu v meste a my (gong) sme tu konfrontovaní 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcel by som zareagova ť na pána kolegu predre čníka.  

Som ve ľmi rád, že podporuje náš návrh na to zavedenie 

kej pi ajs a že teda tak za ň bojuje. Ja by som ho chcel 

ubezpe či ť, že po prvé ten termín bol posunutý na budúci 

mesiac, nie na tento mesiac.  

Čiže trošku možno zbyto čne sa rozhodol, že bude zase 

úto či ť na tomto mestskom zastupite ľstve a že tento materiál 

ako prvý návrh je hotový a momentálne teda je zara ďovaný do 

toho legislatívneho procesu, ktorý tu na meste beží .  

To znamená, mal by sa objavi ť asi aj na ďalšom 

rokovaní finan čnej komisie a mal by si prejs ť celé to 

kole čko tak, ako každý správne zaradený materiál má urob i ť.  

Dúfam, že teda ke ď pán kolega a jeho klub za tento 

materiál tak bojujú, tak že ho samozrejme aj podpor ia, 

pretože ja som presved čený, že už len presadenie tohto 

materiálu bude znamena ť pre mesto ove ľa viac, než mnohí, 
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napríklad viceprimátori urobili za celé obdobie ke ď 

pôsobili vo funkcii.  

Ďakujem (gong) ve ľmi pekne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, kolegovia, pán kontrolór, teraz z úst  

pána poslanca Koleka odzneli dôležité veci oh ľadom 

inventarizácie.  

Pamätám si minulý rok na Regionálnom združení 

starostov, pán kontrolór, si kládol ve ľký dôraz na to, aby 

mestské časti a mesto spolupracovalo pri inventarizácii, 

hlavne zave zaevidovania toho zvereného majetku.  

Tie informácie, ktoré teraz povedal nám pán Kolek 

ohľadom poh ľadávok, že aký máš na to poh ľad ty, pán 

kontrolór? Či je to v poriadku tak ako to hovoril, lebo tá 

suma je ve ľká, o ktorej hovorí pán Kolek.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová.  
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja upozor ňujem, že k tomuto bodu v bode Rôzne navrhnem 

uznesenie, aby sa tento materiál a priebežná inform ácia 

dostala do všetkých komisií.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som mala dve veci. Po prvé, by som sa vrátila  

k uzneseniu číslo 406 dvet z dvetisícšestnásteho, ktorým 

sme schválili zhrnutie územného generelu dopravy. A ha, 

zobrali sme na vedomie čistopis a v časti Cé sme žiadali 

pána primátora o predloženie aktualizovaného generá , 

generelu dopravy a pripomienky, o pripomienky mests kých 

častí v termíne do 1. 6. 2016. 

Ja by som sa chcela priamo spýta ť pána primátora, či 

bolo schválenie týchto materiálov nevyhnutné, či boli 

ohrozené, či bolo ohrozená strata finan čnej podpory zo 

zdrojov Európskej únie?  
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A druhá otázka moja priama pánovi primátorovi by bo la: 

Dostaneme my starostovia mestských častí a odborníci 

jednotlivých mestských častí, ktorí sa stretli 16. mája, 

ako asi pravdepodobne z dôvodu tohoto uznesenia, na  

pracovnom stretnutí na magistráte písomný záznam z tohto 

rokovania?  

Čiže tieto dve otázky.  

Aby som kolegom poslancom, ktorí nemajú všetky 

informácie, by som rada ich upozornila na to, že sc hválili 

sme územný generel pomerne ve ľkoryso, pretože, pretože nám 

bolo s ľúbené, že pripomienky mestských častí, ktoré sú 

veľmi dôležité, budú zapracované do tohoto materiálu. Že je 

to tvárny materiál. Tak sme boli, pod ľa mňa, zavedení na 

rokovaní v diskusii. Sta čí si pozrie ť diskusiu, ktorú 

nájdete, je, viete kde ju nájdete, zo si to pozrite . Dôkazy 

tú tam.  

Rada by som vás upozornila, že na pracovnom stretnu tí 

sa odborníci jednotlivých mestských častí a starostovia 

priamo od pána primátora dozvedeli, že územný gener el 

dopravy sa v žiadnom prípade aktualizova ť nedá. Že je 

záväzný a že ho, teda že jeho schválenie je definit ívne. 

A ak mestské časti nie čo požadujú a nie je to v územnom 

genereli dopravy, už to tam nedostanú. Mestské časti si ale 

údajne majú zaobstara ť architektonicko-dopravné štúdie na 

veci, ktoré tam chcú dosta ť a a, za svoje peniaze 

samozrejme, a až potom  mesto následne uskuto ční štúdiu 

uskuti č, takzvanú štúdiu uskuto čnite ľnosti, či vôbec sa 

o tom projekte, ďalej sa s ním bude pracova ť. Čiže mesto to 

bude posudzova ť.  
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Upozor ňujem, že mnoho strategických zámerov tam chýba, 

že územný generel dopravy je neúplný a že máme vážn y 

problém.  

Druhá moja, druhá časť môjho vstupu je, že navrhujem 

predloži ť na hlasovanie takéto uznesenie, na navrhujem 

doplnenie navrhnutého uznesenia k plneniu uznesení:   

V časti Cé, mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

zabezpe či ť predloženie komplexného materiálu inventarizácia 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy za 

rok 2015. Termín: zasadnutie finan čnej komisie v júni 2015. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa pri tejto príležitosti chcela opýta ť, 

nenachádzam zápisnice zo zasadnutí, aby som nemusel a tak, 

ako nám odporú čala pani Čahojová, pozrie ť si videozáznam 

a minutáž sledova ť. Ja by som si rada pre čítala ja 

zápisnicu zo zastupite ľstiev. Kedy budú? A kde sú, ak sú 

zverejnené, lebo ja ich nenachádzam.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela podobne ako pán Kuruc vás poprosi ť 

o odpove ď na uznesenie 482, ktoré malo termín 15. 5. To 

znamená, už je vlastne po termíne jeho plnenie. Či by ste 

nám mohol da ť nejakú ústnu informáciu.  

Ja vám ho pre čítam, aby som vám ho pripomenula. Išlo 

o to, že zastupite ľstvo požiadalo primátora, aby vstúpil do 

konania o Programe starostlivosti o les na roky 201 6 a 2025 

pre Lesy Slovenskej republiky, pretože je dotknutý výrubmi 

na územiach európskeho významu, zdrojov pitnej vody  

v Bratislave a to najmä Siho ť, Pe čniansky les, Jarovecká 

bažatnica, Ostrovné lú čky, Devínska kobyla, Starý háj, 

Slovanský ostrov, Hrabiny, Biskupické luhy, Lesopar k 

Železná studni čka v tej časti, ktorá je v správe Lesov 

Slovenskej republiky. Tam bol termín 15. 5. 

Keďže sa jedná o vstúpenie do konania, čo je terminus 

technikus legislatívny, čiže nie o rokovanie, ale 

o vstúpenie do konania, tak sa chcem spýta ť či tak bolo 

učinené do tohto dátumu? 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 45 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som chcela len jednu faktickú poznámku 

k materiálom, ktorý teda predkladá pani Pätoprstá o pravi ť. 

Nie je Jarovecké a Rusovecké, ale Jarovské a Rusovs ké.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno.  

Pán primátor, kolegovia, opä ť ku generelu.  

Keď by som náhodou mal viac ako tri minúty, poprosím 

vás pokra čova ť ďalej. 

Ku generelu dopravy. My sme dávali, vlastne dával s om 

dopl ňujúci návrh vlas, k uzneseniu, ktoré sme minulý týž , 

minul, v marci schválili, a to bolo, aby sme, aby s i do 1. 

júna, neviem to nájs ť. Aha, tuto to je, predložil 
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aktualizáciu generelu dopravu o pripomienky mestský ch častí 

hlavného mesta Slovenskej republiky.  

V apríli, tak ako si pris ľúbil, aj sa zrealizovalo 

stretnutie s mestskými časťami, s tebou a s pani Greif, 

Greifovou, len to dopadlo ve ľmi nedobre. Dozvedeli sme sa 

o tom, že. A v podstate sme boli, pod ľa mňa, pri marcovom 

hlasovaní zavedení, že tá aktualizácia sa nedá urob i ť tak, 

ako sme si predstavovali, že to čo nám chýba a je už 

zaevidované v územnom pláne mesta Bratislavy, sa 

automaticky ako keby opravou prenesie do generelu d opravy.  

Máme urobi ť na to nejaké štúdie. A teraz z toho 

vznikajú časové, ale aj aj finan čné nároky na mestské 

časti.  

Čiže ten generel dopravy, tak ako nám bolo povedané,  

že sa bude aktualizova ť bez problémov, ja som si to v čera 

nestihol celé po čuť, lebo to má sedemdesiatpä ť minút ten 

bod dva z marcového zastupite ľstva, ale, ale, ale z tvojej 

re či bolo povedané, že sa to bude aktualizova ť a bude sa to 

aktualizova ť tak, ako sme si mysleli my, že ve ľmi rýchlo 

a šmahom ruky. Nie je to tak.  

Čiže ja by som rád vedel od teba teraz aký bude ďalší 

postup, alebo od pani Greifovej, ke ďže je to odborná téma 

a aká, čo vyplynulo z toho stretnutia tých mestských častí 

kde sme ako za mestské časti každý povedali čo do toho 

generelu chceme dosta ť. A povedali sme si, že nejakú 

tabu ľku vyrobíme a tá tabu ľka mala dôjs ť už na mestské 

časti na pripomienkovanie. Zatia ľ som ja teda aspo ň osobne 

ni č nezaregistroval. Neviem či ostatní starostovia majú 
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k dispozícii nejaké vyhodnotenie z tej porady, ktor á 

k tomuto generelu bola.  

K uzneseniu, ktoré sme príjma, navrhli minulé 

zastupite ľstvo s pani poslanky ňou Štasselovou je, že sme 

uviedli v uznesení 485/2016, aby v rámci sú časnej 

rekonštrukcie ciest a chodníkov si zabezpe čil aj 

vybudovanie bezbariérových prechodov na cestách, ch odníkoch 

a križovatkách. Ke ďže vieme, že polovica ciest v Starom 

Meste sa menila, plus diagonály, ktoré idú cez Ruži nov a no 

Nové Mesto a Ra ču a ty, ty tu uvádzaš vlastne v tomto 

plnení uznesení, že je to splnené, že k vybudovaniu  

bezbariérového prechodu došlo na Banskobystrickej u lici. My 

sme mali na mysli s pani poslanky ňou Štasselovou na 

všetkých cestách, ktoré sa rekonštruovali urobi ť 

bezbariérovos ť. Tak minimálne toto plnenie nie je splnené, 

ale, ale prebieha jeho plnenie.  

Tretia vec, inventarizácia. Tam som sa pýtal pána 

kontrolóra. Na záver bude môc ť odpoveda ť, že ako je to 

s tými poh ľadávkami.  

A na doplnenie pani poslankyne Čahojovej k jej návrhu, 

aby ten materiál bol prerokovaný vo všetkých komisi ách tak. 

Ten čo si navrhla ty. A neviem či tam je uvedené, že aby 

to, aby to bolo prerokované vo všetkých komisiách m estského 

zastupite ľstva. Musím to da ť písomne? Ke ď to budem musie ť 

dať písomne, tak to doložím písomne. 

A po štvrté. Ke ďže tento materiál Plnenie uznesení, 

podľa mňa, nie je úplný, ke ďže v ňom sa napríklad 

nenachádza ani tento generel dopravy, ktorý sa tera z 
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momentálne má plni ť a nespomína sa tam ni č, ja si myslím, 

že máme prijatých (poznámka: nezrozumite ľné slovo) viac 

tých uznesení, ktoré sú plnené, teda možno priebežn e plnené 

a ktoré nie sú splnené a nie sú tu spomínané, tak j a by som  

dal, navrhol da ť úlohu pánovi kontrolórovi mestského 

zastupite ľstva, aby pripravil preh ľad plnenia uznesení 

mestského zastupite ľstva od (gong) za čiatku volebného 

obdobia.  

Pre čo mi to zvoní?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lebo si si vy čerpal časový limit.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja som povedal, že ke ď budem. Uhm. Ja som myslel, že 

už mám po limite.  

Čiže ja by som rád, toto dám ako druhý návrh 

uznesenia. Ako pripravi ť pán kontrolór preh ľad plnení 

v tomto volebnom období. Plnenia uznesení mestského  

zastupite ľstva v tomto volebnom období.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si osvojím návrh pána poslanca Mrvu, aby išiel 

materiál o inventarizácii do všetkých komisií. 

A pre vysvetlenie ešte upozor ňujem, že 

architektonicko-dopravné štúdie, ktoré sa majú real izova ť 

mes, ktoré si majú realizova ť mestské časti na vlastné 

náklady, je nemožné. Pretože to sú záležitosti, kto ré sú 

finan čne ve ľmi nákladné a majú celomestský dosah. Tieto 

architektonické dopravné štúdie pripravova ť je úlohou 

mesta. Úlohou mesta je vníma ť súvislosti, vníma ť ten 

problém, stratégiu, vízie budúcnosti. To jednoducho , to 

mesto je, je to záujem mesta.  

Mestská časť Karlova Ves, ako som povedala na 

pracovnom stretnutí, nepotrebuje ako enkláva v Brat islav, 

v malá mestská časť, ale stredne ve ľká časť v Bratislave 

mimoúrov ňovú križovatku Karloveská-Molecova pre seba. Ona 

ju potrebuje preto, lebo aby sa zabezpe čilo (gong) 

elektrifikované  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa pripojil k tomu čo pán Mrva hovoril, aby 

sa to vysvetlilo, teda ako je to s tým generelom, h lavne 

pokia ľ ide o aktualizáciu, lebo skuto čne, vtedy ke ď 

prebiehala tá pomerne dlhá diskusia, tak viacerí po slanci 

vrátane m ňa sme vtedy za ten generel hlasovali v tom čase 

práve preto, že nám bolo povedané, že tá aktualizác ia o tie 

pripomienky mestských častí, ktoré sú relevantné, prebehne 

relatívne jednoducho a teda teraz sa dozvedáme, že to také 

jednoduché nebude a obávam sa, že keby, obávam sa, že keby 

to teda bolo takto povedané otvorene už vtedy, tak možno 

ten generel v tom marci ani neprejde.  

Čiže ja to považujem tiež za dos ť závažnú záležitos ť, 

lebo to ovplyv ňovalo hlasovanie viacerých poslancov vtedy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

K tomu čo tu odznelo teda reagujem na pána kolegu 

Mrvu. Hej? 

Dovolím si poveda ť, že ten materiál inventarizácie 

majetku je naozaj dôležitý nie len teda pre finan čnú 

komisiu, ale ako informa čný pre všetkých.  

Dovolím si pre číta ť zo zápisnice Diel čej 

inventariza čnej komisie, ktorá inventarizovala majetok obcí 

zverených a pre čítam teraz doslova: 

Zverený majetok mestským častiam vykazuje 

inventariza čný rozdiel stopä ťdesiattri miliónov 

devä ťstopä ťdesiattritisíc šes ťstodevä ťdesiatštyri celé 

štyridsa ťjedna.  

Čiže tá problematika tých poh ľadávok, ktoré sú 

nejasné, samozrejme k tomu sa pridružujú záväzky, a j tento 

majetkový stav, ktorý je katastrofálny, a preto je naozaj 

nutné, aby sme týmto materiálom sa zapodievali, nie  len 

možno vo finan čnej, ale celoplošne v každých komisiách.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Budem mať čas na to, aby som sa na to pozrel.  

Už som?  

Ďakujem pekne. 

Práve sa ma pán Budaj pýta na úlohu, ktorú, ktorú m i 

pán Mrva pripravil. Tak najprv by som teda reagoval  na ňu.  

V utorok dostanem na porade primátora závere čný ú čet. 

Nebudem mať ani sná ď dva týždne na to, aby som spracoval 

stanovisko. Ja, žia ľ, v tých istých dvoch týžd ňoch nemôžem 

zanalyzova ť plnenie uznesení od za čiatku tohoto volebného 

obdobia a prosím pána Mrvu, aby posunul toto uznese nie 

na nasledujúce zastupite ľstvo,  preto lebo v opa čnom 

prípade teda nie čo síce predložím, ale teda, aby to bola 

naozaj vážna analýza, fyzicky to nie je možné.  

Chcem reagova ť. Pôvodne som sa prihlásil, aby som teda 

reagoval na inventarizáciu.  

Inventarizácia výrazným spôsobom postúpila. Bola 

vykonaná. Bola vykonaná v súlade s rozhodnutím prim átora, 

to je kvalitatívny rozdiel oproti minulému postupu 

inventarizácie.  
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Ale na konkrétnu otázku pána Mrvu, že aký je stav 

inventarizácie vo vz ťahu k mestským častiam, musím 

skonštatova ť, že nedošlo k žiadnemu zrete ľa hodnému posunu, 

pri čom podklady som ešte nedokázal zanalyzova ť. Požiadavka 

na pána Kasandera išla. A v najbližších d ňoch mi pris ľúbil, 

že po návrate pani Kleisovej z dovolenky budeme rie ši ť aj 

tieto veci.  

Čo sa nám podarilo analyzova ť bola, napríklad, otázka 

záväzkov, kde naozaj ku koncu roku 2015 došlo k nev ídanému 

posunu z h ľadiska stavu záväzkov a z h ľadiska stavu 

splatných záväzkov mesta oproti obdobiam dozadu čo si len 

pamätám.  

Samozrejme, v závere čnom ú čte sa budem venova ť, tak 

ako po čas šiestich rokov, ke ď predkladám tieto stanoviská, 

aj otázke inventarizácie. Za čal som tým v roku 2010, kedy 

potom štyri roky trvalo kým sa doriešil vz ťah s dopravným 

podnikom, kde presne, tak ako pán Kolek hovorí, neb oli 

žiadne podklady v inventarizácii, ale ten majetok s a 

dohľadal, vyriešil a rozdiel sa zú čtoval. A predpokladám, 

že podobne tomu bude aj v prípadoch tých šes ťdesiat 

miliónov, kde auditor bezpochyby vo svojom stanovis ku 

posudzuje otázku, že či sa dajú, alebo nedajú vytvára ť tie 

opravné položky. Ur čite sa na to pozriem a ur čite uvediem 

v stanovisku k závere čnému ú čtu aj to, že či to teda je 

v poriadku z h ľadiska metodického, alebo nie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Možno len procedurálna poznámka.  

Porušili sme rokovací poriadok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do diskusie sa prihlásila verejnos ť. Pani Ľubica 

Husárová.  

Prosím, hlasujte, či pani Husárová môže vystúpi ť ako 

občianka.  

Prosím, hlasujte. Kto je za, aby pani Husárová 

vystúpila? 

(Hlasovanie.) 

Pani Husárová, nech sa pá či. 

Občianka   Ľubica   H u s á r o v á :  

Ďakujem pekne. 

Aj napriek tomu, že momentálne sa riešia Informácia  

o plnení uznesení k 30.4., ja by som sa chcela prip omenúť 
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z d ňa, 31. marca som tu stála s informáciou oh ľadom našej 

petície za obchvat Vrakune a v ten istý de ň poslanci 

odhlasovali tento obchvat ako prioritu mesta a vyzv ali vás, 

pán primátor, aby ste za čali rieši ť tieto veci 

s kompetentnými autoritami na ministerstve dopravy 

a ostatnými inštitúciami.  

Termín plnenia bol 15. mája. Ja by som sa chcela 

spýta ť, dnes je 26. mája, či by ste ma mohli informova ť 

a všetkých teda ob čanov, ktorí podpísali už do dnešného d ňa 

tú petíciu, je ich osemtisíc, aké kroky ste vykonal i 

a s akým výsledkom?  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Do diskusie sa nikto nehlási, čiže kon čím diskusiu. 

A ešte dovo ľte pár poznámok.  

K tej petícii, tam informácia už zaznela. Obrátili sme 

sa na príslušné orgány so žiados ťou o riešenie. Informovali 

sme o to, o tom osobne aj štátneho tajomníka minist ra 

dopravy, aj ministra dopravy som o tom osobne infor moval, 

že takáto petícia existuje. Takže tam sa koná. 

Čo sa týka toho generelu, ešte raz. 

Generel pripravovalo predchádzajúce vedenie, pán 

Schlosser s pánom Ftá čnikom. Dalo sa zadanie, ktoré, ktoré 
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schválila Európska komisia. A iba takéto zadanie bo lo 

odfinancované Európskou. 

Generel pripravovala dodávate ľská firma, ktorá je 

zaňho zodpovedná. Generel je strategický dokument, kto rý 

obsahuje strategické úvahy systémov a charakteru, n ie 

konkrétne dopravné riešenia. To hovoríme stále, stá le sme 

to hovorili a stále to hovori ť budeme. Kto tomu nerozumie, 

proste tomu rozumie ť nechce.  

Generel ako strategický materiál sa nedá dopl ňova ť 

o návrhy mestských častí, alebo geografické miestne, to sa 

nedá, to nikto nikdy nepovedal.  

Čo sa dá a čo sme sa dohodli, že sa stretneme, 

a budeme o tom diskutova ť a vyzbierame návrhy mestských 

častí tak, aby sme ich vedeli potom ďalej realizova ť v sú 

súlade s tým generelom. Toto sa, samozrejme, stalo 

a mestské časti vedia ako majú postupova ť.  

Tá porada trvala ve ľmi dlho. Kto tam nebol, tak je si 

sám na vine. Ale tam zazneli úplne konkrétne inform ácie, 

ako sa má postupova ť.  

Čo sa týka Programu starostivosti o les, pani pä, pa ni 

poslanky ňa Pätoprstá, mesto sa prihlásilo. Poslal som 

žiados ť okresnému úradu, aby nás zaradili ako ú častníka 

konania, aby sme sa vedeli vyjadrova ť ku každému k tomu 

jednotlivému, k tej jednotlivej časti starostlivosti. 

Zatia ľ neodpovedali, ale tú žiados ť sme odoslali.  
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Dostal to aj v interpelácii na na vedomie pán posla nec  

Budaj.  

Čo sa týka tých bezbariérových chodníkov, samozrejme , 

že by sme chceli, aby v meste boli nie len bezbarié rové 

chodníky, ale cyklotrasy, zelené parky, parkovacie domy, 

materské školy, pekné nábrežie a všetko by sme chce li 

naraz.  

Podotýkam, že tých jedenás ť miliónov, čo sa investuje 

do ciest, sa podarilo získa ť v ďaka iniciatíve mesta. Je to 

rekordná suma, ktorá sa investuje do bratislavských  ciest 

a robí sa tridsa ťsedem kilometrov. Bohužia ľ, nedá sa 

spravi ť všetko naraz. Jednoducho, to nejde. Robíme cesty, 

robíme cyklotrasy, kde sa dá spravi ť. Robíme aj tie 

bezbariérové chodníky, ale proste teraz poveda ť, že 

okamžite zariadi ť, aby sa chodníka opravili, to je, 

samozrejme, pán starosta, ty vieš, ve ľmi naivná a dos ť 

oportunistická cesta, návrh. Jednoducho sa to nedá,  lebo 

tie chodníky majú aj iný režim, iný právny režim a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

Čiže to je z mojej strany všetko.  

Ešte, nech sa pá či, faktické poznámky.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ja by som poprosila aj odpovede na mo je 

otázky, či bolo schválenie územného generelu na minulom, na 

marcovom zasadnutí zastupite ľstva nevyhnutnou podmienkou? 

Či boli ohrozené naše, naše, naša finan čná pomoc zo zdrojov 

Európskej únie?  

A druhá otázka. Či dostaneme ako starostovia mestských 

častí a odborné útvary mestských častí záznam z pracovného 

rokovania zo 16.5.?  

A na doplnenie. Nemôžeš, samozrejme, pán primátor, 

vedie ť o všetkých detailoch, ale my ako mestská časť, naše 

požiadavky k územnému generelu bolo, citujem: 

Posúdi ť, analyzova ť križovatku Karloveská-Molecová. 

Doplni ť jednozna čný návrh riešenia tejto križovatky. 

V územnom pláne platnom je uvažovaná ako mimoúrov ňová. 

My sme nedostali, napríklad, na túto pripomienku 

žiadnu odpove ď. Žiadnu. Ako sa máme s týmto vysporiada ť?  

Ale tak, to asi by nás, asi, asi by nás to nemalo t rápi ť.  

Takže na tieto otázky prosím odpove ď. A (gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, k tej bezbariérovosti. Tam doslova mi  

nehovoríme o chodníkoch, my sme chceli bezbariérovo sť na 

tých cestách a chodníkoch kde sa robili opravy. A n a 

väčšine z nich už to urobené je, ur čite. Takže to trebalo 

len dokon či ť. A chceli sme využi ť to, že je súhlas na 

opravu komunikácií, čiže obrubník by sa zrezal a urobila by 

sa tá bezbariérovos ť. Ja si myslím, že to by bolo možno na 

tridsa ť percentoch chodníkov už iba.  

A k generelu. Ja som sa pýtal na tú tabu ľku, alebo na 

záznam, čo hovorí pani starostka Čahojová, z toho 

rokovania, kde som hovoril, že treba urobi ť tabu ľku toho čo 

už sú štúdie spracované, čo treba spracova ť. A nakoniec, to 

nemôžu spracova ť mestské časti, ale, ale samotné 

organizácie mesta ako sú GIB alebo STARZ, alebo nej aké iné 

organizácie. Lebo to, lebo čo sa týka cyklotrás by mal 

rieši ť STARZ a doteraz riešil STARZ.  

Čiže, toto by som chcel vedie ť, že ako je to s tou 

tabu ľkou, lebo pripravme tieto veci, ke ď (gong) teda do do  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, min na minulom zastupite ľstve tu boli 

predstavitelia hendikepovaných v Bratislave, žijúci ch 

v Bratislave a tu návrh uznesenia, ktorý oni hovori li 

o bezbariérovosti, bol prijatý. Vydávali to na svoj ich 

stránkach ako ve ľké ví ťazstvo a spoluprácu s magistrátom. 

Keď dneska zaznieva, že nemôžeme robi ť bezbariérové 

chodníky, ale môžeme rekonštruova ť cesty, kde takisto 

a prechody, ktoré takisto vyžadujú nejaké právne ve ci 

a a prípravu, tak, tak toto je naozaj nerelevantné.   

Okrem toho jedna úprava jedného bezbariérového zjaz du 

stojí tisíc Euro. ak tam máme jedenás ť miliónov, tak len 

krát pä ťdesiat, pä ťdesiattisíc na takéto úpravy by bolo 

vhodné vy členi ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, odporú čam vám, tak jako to, možno sa to 

robí aj v iných mestách na západ od Bratislavy, sad nite si 

do pohyblivého kresla a prejdite sa tak, ako chodia  

občania, ktorí v tom pohyblivom kresle chodia vždy, le bo 

normálne bez neho chodi ť nemôžu. Vyskúšajte si, uvidíte aké 
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to je ke ď potrebujete sa niekam dosta ť a máte tie prekážky. 

To naozaj neboli ve ľké náklady.  

Súhlasili sme s tým a vy nám poviete, že je to 

splnené, lebo jeden malý sa vybudoval? 

Je to hanba. Bude to hanba aj vaša, ale predovšetký m 

vaša, nie naša. Hanba Bratislavy pred celou Európou . 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Ešte odpoviem na otázku.  

Schválenie generelu je podmienkou čerpania ďalších 

eurofondov, pani poslanky ňa. Áno, to bola podmienkou 

čerpania ďalších eurofondov.  

Čo sa týka toho záznamu, to sme si. Ja neviem, pokia ľ 

viem, tak magistrát nie je povinný posiela ť vaše pracovné 

záznamy. Ak ste si žiadny nerobili, tak to neviem p re čo ste 

si nerobili. Ja zistím, či sme my robili záznam, či je 

nejaký záznam, ktorý sa dá posla ť a potom pod ľa toho budeme 

postupova ť.  

Ďakujem a prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.   
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali návrhové, teda návrh 

uznesenia, doplnenie, respektíve premiestnenie, vys lovene 

k tomuto bodu čo sme prejednávali jeden a dve návrhy na 

uznesenia sa tohto bodu netýkajú, ale ich pre čítam. 

Pani Katarína Šimon či čová podala návrh, aby sa plnenie 

v bode 1.8 uznesenia 485/2016 nie je splnené, presú va sa do 

bodu 3 ur čenie nových termínov ako bod 3.3 s novým 

termínom: najbližšie zasadnutie mestského zastupite ľstva. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh podal pán Kolek a pani Čahojová, ale 

netýka sa tohto uznesenia, to je nie čo, nejaké iné 
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uznesenie, čo má ešte viacej bodov, navrhujú do bodu Cé, 

žiada primátora zabezpe či ť predloženie komplexného 

materiálu inventarizácia majetku za rok 2015. Termí n: 

zasadnutie finan čnej komisii v júni 2016. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí návrh tiež taký istý, pán Mrva to predložil. 

Mestské zastupite ľstvo žiada mestského kontrolóra 

o spracovanie preh ľadu plne plnenia uznesení mestského 

zastupite ľstva v tomto volebnom období. Termín: septembrové 

zasadnutie mestského zastupite ľstva. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť  za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestsk é 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu v časti A berie na 

vedomie splnené uznesenia v všetkých bodoch a v častí B 

schva ľuje ur čenie nových termínov tiež vo všetkých bodoch, 

tak ako je uvedené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 1A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU 

POD FUTBALOVÝM IHRISKOM REGISTRA  

C-KN PARC. Č. 918 NA MOLECOVEJ ULICI 

A O ZVERENIE SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU V STAVBE TELOCVI ČNE A ŠATNÍ 

V OBJEKTE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

J.KRESÁNKA NA KARLOVESKEJ ULICI Č. 3 

V BRATISLAVE DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu 1A a to je Návrh na zverenie 

pozemkov v Karlovej Vsi. 

Pani poslanky ňa, nech sa pá či. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia poslanci, 

opätovne vám predkladám žiados ť o zverenie pozemkov pod 

futbalovým ihriskom a o zverenie spoluvlastníckeho podielu 

v stavbe telocvi čne a šatní v objekte na Karloveskej ulici 

číslo tri.  
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Pre vaše lepšie pochopenie problematiky sme upravil i 

dôvodovú správu. Máte tam chronológiu hne ď na za čiatku  

kedy bola uzavretá zmluva o nájme, zmluva o budúcej  zmluve, 

kedy bol skolaudovaný objekt, kedy sa obrátil karlo veský 

športový klub so žiados ťou oh ľadom ďalšieho postupu na 

magistrát.  

A po uplynutí lehoty do kedy teda bolo potrebné 

uzavrie ť zmluvu, alebo bola, bolo, boli sme zaviazaní 

uzavrie ť zmluvu o budúcej zmluve sme požiadali, my ako 

mestská časť, o zverenie pozemkov aj spoluvlastníckeho 

podielu na nehnute ľnostiach. Do dnes nemáme formálnu 

odpove ď na túto žiados ť, a preto vás žiadam a prosím 

o zverenie tohoto areálu do správy mestskej časti.  

Zárove ň som vám tam uviedla na za čiatok dôvodovej 

správy preh ľadne preh ľad ivestícií do areálu, ko ľko vložilo 

a kedy hlavné mesto Slovenská re, Slovenskej republ iky  

Bratislava a ko ľko vložilo prostriedkov, ko ľko vložila 

mestská časť Karlova Ves. Spolu mestská časť Karlova Ves 

investovala do tohoto areálu  len investi čné náklady 

šes ťstopä ťdesiatosemtisíc dvestodevä ťdesiatpä ť Eur a hlavné 

mesto dvestošes ťdesiatšes ťtisíc  Eur.  

Dovoľte mi podotknú ť, že v areáli intenzívne prebieha 

športová činnos ť, pôsobia tam dva ve ľké, okrem iných teda, 

dva ve ľké prvoligové mládežnícke kluby, klub stolného 

tenisu a futbalový klub detí a mládeže. Všetci viet e ako 

fungujú takéto organizácie, že žijú pomer, s ľudského 

nadšenia, s ľudskej práve vytrvalosti a, a, a tvrdohlavosti 

preto, lebo v dnešných podmienkach je udrža ť takúto činnos ť 

veľmi finan čne náro čné a bez nadšenia ľudí, ktorí sa okolo 
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toho pb, pohybujú sa, ani, sa to ani nedá. A myslím  si, že 

toto je jedna z foriem pomoci zaru či ť týmto organizáciám, 

týmto ob čianskym združeniam a telovýchovným jednotám 

a podobným organizáciám aspo ň možnos ť kde túto činnos ť, 

ktorú v prospech celej spolo čnosti vykonávajú, môžu 

realizova ť. A žia ľ, v tomto prípade to neplatí.  

Ja by som vás ve ľmi pekne poprosila o podporu tohto 

materiálu. Ak máte akéko ľvek otázky, rada vám na ne 

zodpoviem.  

Viem, že tu padla pripomienka pána poslanca Hanulík a 

na minulom zastupite ľstve, že sa bojí ohrozenia tohoto 

miesta nejakými developerskými aktivitami. Upozor ňujem, že 

konkrétne, konkrétne pod ihriskom, teda v tomto are áli 

platí kód územného plánu 401, je to ur čenie na šport, 

telovýchova a vo ľný čas.  

Tesne nad tým sa nachádza areál bývalý Bratislavske j 

vodárenskej spolo čnosti, kde bol kód 601 vodné 

hospodárstvo, o ktorom sme žiadali  v minulom voleb nom 

období, my ako mestská časť Karlova Ves, aby tu nastala 

zmena, tiež na funkciu rekreácia a šport, telovýcho va 

a vo ľný čas. Neprešlo to, žia ľ. Bolo to pri schva ľovaní 

zmien a doplnkov 02.  

A vy, pán Hanulík, vrátane vás, ste tam schválili 

občiansku vybavenos ť. Ste za to zahlasovali.  

Takže podozrieva ť mestskú časť, že tu chce rieši ť 

nejaké developerské projekty, je nespravodlivé 

a nepravdivé.  
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Ak máte akéko ľvek otázky, rada vám zodpoviem.  

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ja k tomuto za mesto teda iba poviem informácie, že  

pani poslanky ňa, vyrábate neexistujúci problém.  

Predpokladám, že nám spolo čne obom ide o šport. Ak nám 

ide o šport, tak ten šport tam je zabezpe čený, pretože 

pozemok je dlhodobo prenajatý Karloveskému športové mu 

klubu, ktorý je príspevková organizácia vašej mests kej 

časti, čiže to máte absolútne pod kontrolou.  

(poznámka:  vykrikovanie z poslaneckých lavíc) 

Okej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Otváram vedenie. Dobre, otváram diskusiu a zárove ň sa 

do nej hlásim.  

Poď, po ď.  

(poznámka:  vedenie schôdze prebral I. námestník Mi lan 

Černý) 

Takže ešte raz. Vyrábate neexistujúci problém.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? Bol som prihlásený prvý do tohto. To iba tý m, 

že som si vytiahol kartu, tak sa, tak som stratil p oradie.  

Vyrábate neexistujúci problém, pretože ak nám ide 

o šport, ten pozemok je dlhodobo prenajatý športové mu klubu 

Karlova, Karloveskému športovému klubu, čo je vaša 

príspevková organizácia, ktorú máte plno pod kontro lou. 

My sme pripravení uzavrie ť aj nájomnú zmluvu na tú 

telocvi čňu kde bola investícia a neurobili sme tak preto, 

lebo vy ste nás k tomu vyzvali, aby sme to neuzatvá rali, 

pretože to chcete celé prevzia ť. Čiže dos ť nezmyselný 

postup.  

Opakujem. Mesto je pripravené poda ť aj žiados ť 

o financovanie na ministerstvo, tak ako sme sa doho dli. 

O to ste nás nepožiadali. Jediné o čo chcete je, je 

majetok, majetok, majetok. O to tu vlastne ide. Chc ete 

zobra ť. Lebo ak nám ide o šport, tak problém neexistuje. 

Šport je tam zabezpe čený dlhodobo zmluvne, Karloveš ťania sa 

nemajú čoho obáva ť. Mesto ten šport garantuje.  

Ak nám ide o nie čo iné, tak potom je asi na stole táto 

otázka o čo tu vlastne ide, ke ď mesto, ke ď mestská časť tak 

tvrdošijne žiada o zverenie majetku. Majetku, ktoré  ho má 

plne pod kontrolou dlhodobou nájomnou zmluvou 

prostredníctvom svojho športového klubu.  
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Čiže ja toto považujem za umelý problém. Šport je 

dlhodobo garantovaný. A to bol aj ten dôvod,  pre čo mestská 

rada ten váš návrh neschválila.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mám tu informáciu od poslancov, že sa nedá fakticko u 

prihlasova ť na di, na diskusný príspevok pána primátora.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Každopádne faktickou bude reagova ť pani Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Môžem?  

Takže ohradzujem sa vo či tvrdeniu pána primátora, že 

nám ide o majetok. Naozaj, veci tam nie sú v poriad ku.  

My sme žiadali, písomne, máte to v materiáli 

o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve. Bo boli sme po vinní 

uzavrie ť zmluvu o budúcej zmluve v lehote od kolaudácie, 

ktorá bola prekro čená. Následne, ke ďže sme nedostali žiadnu 

odozvu, okrem neverbálnych rôznych odkazov, že treb a prís ť 

na politické rokovania, čo ja, žia ľ, nepovažujem na rozdiel 

od vás, pán primátor, za politickú záležitos ť, ale rýdzo 

praktickú, lebo my tu riešime praktické problémy na šich 

obyvate ľov, našich voli čov. Praktické obla, otázky ich 
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života. Ja toto nepovažujem za politickú otázku, ak ý je 

režim fungovania športového areálu.  

A dovo ľte mi poveda ť. Aby som povedala, že tu nejde 

o žiadny majetok. Tu ide o jeho dobrú správu, o jeh o dobré 

využívanie.  

My sme, ja som si urobila preh ľad, môžem ho poskytnú ť 

všetkým kolegom, za posledný rok, ako sme zverovali  

majetky. Zverovali sme Mestským lesom, mestským (go ng) 

častiam, zo 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja to dokon čím. Áno. Bolo zverené Mestským lesom. 

Napríklad, mestská časť Dúbravka, ktorá mala, ak si dobre 

spomínam, prenajatý kultúrny dom kvôli tomu, aby ho  mohla 

rekonštruova ť, tak tiež je asi taká hamýžna, že chce ten 

majetok asi z nejakých rovnakých dôvodov.  

Zoologická záhrada, mestskej časti Čunovo, mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, Starému Mestu, Ra či, Novému 

Mestu, opätovne Dúbravke, Devínskej Novej Vsi. Čiže 

zverova čky, len v roku 2015 ich bolo omnoho viac.  
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A pre vašu informáciu, pán primátor, na rovinu povi em: 

Klamete. Klamete. A poviem vám, tu je odpove ď, ktorú 

poslalo mesto Karloveskému športovému klubu: 

Žiados ť o súhlas na poskytnutie telocvi ční a šatní na 

dlhodobý podnájom a žiados ť o súhlas na poskytnutie 

ihriska, telocvi čne a šatní na dlhodobý podnájom. 

KŠK žiadalo o tie dva kluby, ktoré tam dlhodobo 

pôsobia, aby mohli dosta ť podnájom a hlavné mesto odpovedá: 

V sú časnosti rieši ďalšie nakladanie s predmetným 

majetkom, preto nebudú v sú časnosti vaše žiadosti 

predložené na rokovanie do orgánov mesta.  

Čiže, neni to žiadnym, tam tie kluby (gong) sú naoz 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje diskutujúci.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Opakujem. Vyrábate neexistujúci problém. Šport je t am 

dlhodobo zabezpe čený nájomnou zmluvou. Mesto je plne 

súčinné. Poskytli sme vám sú činnos ť. Vyrábate neexistujúci 

problém. Ide tu zrejme o nie čo iné.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec  Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja naozaj nepochybujem, že Karlova Ves, alebo veden ie 

Karlovej Vsi miluje šport a fotbal.  

Verím tomu, že ani pokia ľ oni tam budú v tom vedení, 

ten fotbal tam bude na ďalej.  

Ale poviem vám takú príhodu z Karlovej Vsi. Gróf 

Lafra, Lafranconi daroval Karlovej Vsi zátoku, s tý m že 

bude ur čená len na šport. Dneska, prostredníctvom 

karloveských poslancov, ktorí túto zátoku predali, tam 

stojí štyri, alebo pä ť bytoviek.  

Situácia, ke ď my toto zveríme tento pozemok Karlovej 

Vsi, a ke ďže tento pozemok je, pod ľa mňa, najlukratívnejší 

v Bratislave a sú tie šumy, že developeri tu chcú n ie čo 

robi ť. Síce Bra ňo Kaliský mi povedal, že druhý najl, 

najlukratívnejší, ale cez to všetko nechcem, aby fo tbalisti 

mali ihrisko na dvanástom poschodí na streche, pret o si 

myslím, akúko ľvek nájomnú zmluvu táto mestská časť bude 

chcie ť, takú jej poskytnime. Lebo nie je tu záruka, že 

dneska. Ale o desa ť rokov, o pätnás ť rokov. 

Tu kolegy ňa Kimerlingová povedala: Keby bola vedela 

ako PKO dopadne, nehlasuje tak. Áno, dneska si musí me 
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uvedomi ť, že ten pozemok dáme poslancom Karlovej Vsi, kto 

tam bude o desa ť rokov? Že to môžu preda ť, že môžu s tým 

robi ť čoko ľvek. 

Takto je vždy pod kontrolou aj mesta. Ja vám dneska  

môžem seriózne prehlási ť, že keby to zastupite ľstvo 

v Karlovej Vsi ostalo tak ako je a v meste ako, ako  je, tak 

ten pozemok nikdy nezíska developer. Ale čo bude o roky? Ja 

si myslím a som presved čený, že by sme mali poskytnú ť 

nájomnú zmluvu takú, akú si Karlova Ves predstavuje , 

poskytnú ť ju na dlhé roky a zabezpe či ť, aby to nedopadlo 

ako gróf Lafranconi sa musí ob v hrobe obraca ť, že tá 

zátoka, ktorú on z vlastného majetku daroval mestu 

a športu, tak dneska si tam luxusné byty užívajú bo hatí 

ľudia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

No ke ďže som sa nemohla prihlási ť v predchádzajúcom 

vstupe, tak ja chcem reagova ť na to, nieko ľkokrát sme 

v Ružinove žiadali o zverenie do, do správy. Ružino v má 

majetky kvôli tomu, že sme chceli získava ť granty. Toto je 

úplne na prvú ke ď povieme, tak je to proste úplne smiešne, 

že nevieme zveri ť zásadnú vec v v Karlovej Vsi.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Tak som ve ľmi rada. 

poprosím pána poslanca Hanulíka, aby si doštudoval.  Ja 

som sa tiež dozvedela s prekvapením, že gróf Lafran coni ni č 

nedaroval. Gróf Lafranconi prišiel o svoje majetky iným 

spôsobom. Tiež som to netušila, ale odporú čam preštudova ť.  

Karloveská zátoka.  

Som rada, že to spomínate práve vy, pán poslanec, 

pretože momentálne je na spadnutie za čiatok kolauda čného 

konania na takzvanú, ani neviem ako to mám nazva ť: 

prestavbu, nadstavbu, dostavbu, oddychovo-rekrea čného 

zariadenia Paddler, kde teraz stojí obrovský betóno vý 

monument tesne na brehu Dunaja a pod všetkými dokum entami 

je podpísaná bývalá starostka Karlovej Vsi pani Ive ta 

Hanulíková. A s touto stavbou my máme obrovský prob lém. Tak 

som rada, že to práve vy spomínate. A nie je to jed iná.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 76 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pani poslanky ňa  

Šimonči čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán Hanulík, ja vás poprosím. Hovorte trošku tichši e. 

Ja nepo čujem ni č čo hovoríte, ja len po čujem strašný, 

hlasný, nejaký krik. Skúste možno, ďalej od mikrofónu. To 

je podobné. Proste, je tu blbá akustika. A ke ď chceme, 

chcem po čuť čo hovoríte, tak vás prosím, trošku stíšte. Aj 

ostatní. Možno nehovorte tak blízko do toho mikrofó nu. Ne 

nedá sa to po čúva ť. Ani neviem, čo hovoríte.  

Ďakujem vám pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na seba reaguje aj pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pokúsim sa polepši ť sa a budem rozpráva ť pomalšie. 

Ale, a tichšie.  
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Tu, pani kolegy ňa pani starostka Čahojová, povedala 

presne to, čo sa môže sta ť. Príde k zmenu vedeniu, a zmenu 

myslenia. My odovzdáme právo manipulova ť týmto pozemkom len 

poslancom mestskej časti. Pre čo si ho nechceme necha ť aj 

my? Ja nehovorím, my. My tu možno o desa ť rokov, niektorí 

z vás tu možno už nebudú, hej? (poznámka: zasmiatie  

v rokovacej sále) Ale ja si myslím, že pre čo si to právo 

majú tí, ktorí tu plánujú to mesto zastupova ť, da ť zobra ť? 

Pre čo my sa vzdávame?  

Toto sa spýtajte pani kolegyni Kimerlingovej, či 

dneska považuje za správne, že ju niekto tla čil k tomu, 

aby, aby predala pozemky pod PKO.  

Naozaj, čas ukáže. Tu sa ni č nestane. Žiadna 

investícia. Ja opa čne. Ja takisto milujem šport a myslím, 

že toto je cesta k športu a pani starostka to ukáza la, čo 

sa môže sta ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Olekšák. 
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Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Dúfam, že ma bude dobre rozumie ť a po čuť, lebo som si 

vymenil mikrofón, ve ľký teda za malý, lebo ja mám rád 

väčšie veci.  

A chcel by som poveda ť skuto čne jednu vec, že plne 

chápem to, čo hovorí pán primátor, aj to čo hovorí pán 

poslanec Hanulík, pretože nechápem teda aký je tu p roblém. 

Na tomto ihrisku sa športuje, robia sa tam teda boh umilé 

činnosti a veci. Tá urputná snaha mestskej časti o zverenie 

k sebe do správy.  

Ja poviem skúsenos ť, ktorú sme mali my v Lama či v roku 

2011, kde taktiež sme mali problém s futbalovým klu bom, 

akým spôsobom vlastne to udrža ť, pretože samozrejme, 

vždycky ide o lukratívne pozemky. No a prišiel taký  

investor, ktorý mal len takú mali čkú podmieno čku, že teda, 

ako, predajú sa pozemky, ktoré mala v správe mestsk á časť 

jemu. A vieme ko ľko takých ihrísk v rámci Bratislavy 

zaniklo a stoja tam supermarkety BILLA, respektíve iné 

spolo čnosti.  

Ja by som ve ľmi nerád, aby ak sa náhodou toto schváli, 

aby sme sa dožili, za rok, za dva, za pä ť, že niekto nám 

bude trha ť hlavu, že vy, mestskí poslanci ste nie čo zverili 

a potom tam bude niekto chodi ť nakupova ť. Pretože ten kód 

401 treba dopoveda ť. Ten nie je len na šport, ale je tam aj 

ur čitá iná funkcia. Lebo ve ľmi dobre sme to práve riešili 

v Lama či.  
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Takže bol by som rád, keby skuto čne sme si naliali 

čistého vína, o čo tu vlastne ide. Pretože je tam zmluva 

o budúcej zmluve priamo na Karloveský športový klub , ktorá 

veľmi jasne hovorí o dlhodobom nájme, ktorá hovorí o v eľmi 

priaznivom nájomnom.  

Čiže, ako, skuto čne, všetky tieto veci sú zabezpe čené 

a naplnené. Tu ide o to, že jednozna čne, ak mám dlhodobú 

nájomnú zmluvu, taktiež viem žiada ť o granty. Ve ď to 

všetcia dobre vieme. Čiže, tam nie je podmienka o to, aby 

sme my nie čo získali, potrebujeme ma ť majetok zverený 

do správy. Preto by som bol ve ľmi rád, keby sme vedeli 

vníma ť veci tak, ako sú.  

A z toho dôvodu si dovolím navrhnú ť aj nové uznesenie, 

že mestské zastupite ľstvo vyzýva primátora, aby v súlade 

s platne uzavretou zmluvou o budúcej zmluve sa pokú sil 

naplni ť ustanovenia tejto zmluvy o nájme. Pretože my 

absolútne nemáme problém s nájmom.  

Veď nájom sme predsa dávali Podunajským Biskupiciam, 

keď chceli urobi ť výbeh pre psov. A nájom môžme da ť presne, 

ktorý je zakotvený v zmluve o budúcej zmluve aj 

Karloveskému športovému klubu, kde presne, je to 

príspevková organizácia, kde vy máte páky, Karloveš ťania, 

nie my, mesto, respektíve iné mestské časti vám do toho 

vstupujú. 

Takže, skuto čne, bol by som rád, keby sme problémy 

riešili a nie nejakým spôsobom vyrábali.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec  Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Dobre teda, nalejme si čistého vína a povedzme si, že 

tu sa o zverovaní, alebo predávaní nerozhoduje pod ľa toho 

či tam je, alebo nie je problém, ale pod ľa toho, či 

starosta je, alebo nie je kamarát s pánom primátoro m.  

V decembri toto zastupite ľstvo nie že zverilo, ale 

bezodplatne previedlo kultúrny dom Dúbravka, ktorý mala 

mestská časť Dúbravka zverený do správy. Nebol tam žiadny 

problém a vy ste odsúhlasili, že sa má previes ť do majetku. 

Síce s predkupným právom, ale má sa previes ť do majetku. 

Dnes sa už špekuluje o tom, že sa posunie v rámci D úbravky 

časť majetku, zrejme na nejakú novovytvorenú obchodnú 

spolo čnos ť, aby, aby sa to údajne lepšie spravovalo, ale 

v skuto čnosti, aby sa to dostalo mimo kontroly.  

Čiže, v decembri vám nevadí previes ť jednej mestskej 

časti a v máji vám vadí (gong)  zveri ť do správy ine 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak je teda hlavný argument na nezverenie tohto maje tku 

obava o nejaký developerský záujem, tak by som sa c hcel 

opýta ť, že či na tomto zastupite ľstve mestskom vidíte 

garanciu toho, že ak nejaký developer príde a požia da 

o odkúpenie tohto majetku, tak toto zastupite ľstvo za to 

nezahlasuje? Či vidíte túto garanciu? Pretože ja takúto 

garanciu v tomto mestskom zastupite ľstve nevidím.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja musím poveda ť, pán poslanec Olekšák, že vy ste asi 

nečítali materiál, pretože inak by ste vedeli, že bola  

podaná žiados ť, iniciatíva z naše, z našej strany, aby bola 

zmluva o budúcej zmluve naplnená v lehote, v ktorej  mala 

byť. Ni č sa nestalo. Miesto do toho sme dostali nulovú 

odpove ď. Takže, čo sme mali robi ť?  

A čo sa týka obáv vašich o osud toho majetku, tak by 

som vám odporu čila si pre číta ť si aspo ň jeden zverovací 

prokotol, protokol, ktorý podpisuje hlavné mesto s tými, 

ktorými sme majetky zverili do správy. Tam sú preds a 

záruky. Nedá sa s tým inak naklada ť, aký bol ú čel zverenia. 
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Nedá sa to prenaja ť, však, preda ť. Pretože to stále zostáva 

majetkom hlavného mesta. Ako by ste s tým nakladali  bez 

vedomia hlavného mesta? To sa, jednoducho, nedá.  

Pripomínam, že sme zverili bez toho, aby (gong) bol o 

písomne 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Fakticky pokra čuje faktickou pripomienkou pán poslanec 

Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ako starosta, jeden zo siedmich starostov a poslanc ov 

som tu už minule citoval zase štatút, že ja neviem aké sú 

obavy, ale štatút náš myslí aj na možnos ť odzverenia. 

A teda my zveríme na nejaký ú čel a v prípade, v článku 84 

sa hovorí aj o podmienkach od ňatia majetku Bratislavy 

mestské, mestským častiam.  

Čiže, ak by mal by ť pod, ak by sa to malo preda ť, 

alebo iným spôsobom majetok posunú ť ďalej na inú 

spolo čnos ť, tak ty, pán primátor, dostaneš, nie je tu pán 

primátor, tak pán primátor dostaneš žiados ť. On musí da ť 

predchádzajúci súhlas s tým predajom. A on v tej ch víli ke ď 

uvidí, že to má meni ť vlastníka, môže poda ť návrh do 

zastupite ľstva na odzverenie majetku a uvedie dôvod na aký, 

aký uvádza. Čiže to je v článku 84. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 83 

 

Čiže ja by som tú obavu o to, že by mestská časť 

predala nie čo bez vedomia mesta a orgánov mesta nemal. Na 

to štatút mesta Bratislavy myslí.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje aj pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Už to tu odznelo, ja možno len to doplním, že v naš om 

zbore existujú ľudia, ktorí si možno neuvedomujú, že časy 

sa menia.  

S tým, jak sme za čínali pri rozhodovaní o tom, kto 

obsadí naše podniky a vytvorila sa silná skupina 

dvadsiatich ôsmich, hej, sa postupným časom stáva to, že aj 

niektorí z nich sú nespokojní.  

Ja som rád, hej, že si mnohí vstupujú do svedomia 

a uvedomujú si, že takto ďalej ťahať toto zastupite ľstvo 

nie je v záujme Bratislavy. Nie je. Hej? 

Čiže, pán kolega, pokia ľ ste hovorili o tom aké 

nebezpe čie hrozí a pre čo je to dobré riešenie, uvedomte si, 

prosím vás jedno, že tá požiadavka je úplne v konte xte 
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toho, čo tu viackrát odznelo, len v ďaka tomu, že nebola 

riešená, nastolená takýmto spôsobom na vyriešenie. 

A bezpe čnos ť majetku mesta, ktoré bude zverené do správy 

mestskej časti je ur čite zabezpe čená tými dvoma spôsobmi 

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,   poslanky ňa MsZ: 

Takisto si dovolím upozorni ť kolegov, pána Olekšáka 

a spol., že mestské zastupite ľstvo  už mnohé developerské 

projekty podporilo, zmenilo územný plán pre, pre 

developerov, alebo schválilo vzdanie sa svojej komp etencie 

čo sa týka územného plánu, alebo posudzovania súladu  

s územným plánom, ako sa to stalo v dohode kde došl o  

k zbúraniu PKO a mesto sa vzdalo svojich kompetenci í, ktoré 

vyplý, ktoré vyplývajú z územného plánu a posudzova nia 

súladu s územným plánom. 

Takže, neodvolávajte sa stále na Kimerlingovú, raz sa 

budeme odvoláva ť na Hanulíka, Olekšáka a ďalších 

dvadsa ťosem, ktorí schválili tú smiešnu až hrozivú dohodu 

o PKO. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Teda za čnem odzadu.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová, nespomínal som vás vo 

svojej re či, ale v pohode, budem rád, ak sa bude hovori ť 

o veciach ako Hanulíkovi, Olekšákovi, ktoré budú po zitívne 

pre mesto. 

Ja len teda na pani starostku Čahojovú. Ve ď to je 

presne o tom, nemáte potom problém podpori ť moje uznesenie, 

ktoré hovorí o tom, že vyzýva primátora, aby v súla de 

s platne uzavretou zmluvou a budúcej zmluve sa pokú sil 

naplni ť tieto ustanovenia. Čiže vy ste to žiadali, 

nedostali ste odpove ď, teraz ja dávam do uznesenia, aby sa 

táto vec sprocesovala.  

Čiže nehrajme sa tu s nejakým zverením majetku, aleb o 

ostatným veciam. 

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 86 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre, ja za čnem od rokovacieho poriadku. Článok 4 

zvolávanie zasadnutia mestského zastupite ľstva, pardon, 

článok 5 bod 21 máme: 

Ak chce v rozprave k niektorému bodu programu vystú pi ť 

predsedajúci, odovzdá vedenie rokovania námestníkov i 

primátora pod ľa odseku 3. D ĺžka vystúpenia nesmie prekro či ť 

časový limit uvedený v odseku 3, 19. Vedenia rokovan ia sa  

ujme  znovu až po skon čení rozpravy a hlasovania 

o prerokúvanej veci.  

Čiže, z tohto dôvodu by som len chcel na to upozorni ť. 

ale už sa to pozerám, že tak stalo. 

Teraz k ku konkrétnej veci. 

To, že sa jedná o čistý úmys, ako, pán Olekšák teraz 

vystupuje, že kde je problém v nájme a akým problém  je 

zverenie. Zopakujem. Len v tomto volebnom období pá n 

Olekšák nemal rovnaký meter na Mestské lesy, na mes tskú 

časť Dúbravka ihrisko, na Zoologickú záhradu, na mestsk ú 

časť Bratislava- Čunovo, Ružinov, Staré Mesto, Ra ču, Nové 

Mesto, Dúbravka, Devínska Nová Ves.  

Tak ak sa teda tak strašne bojí, že by mohlo by ť 

zverenie zneužité, tak by mal, ak je teda chlap a s tojí si 

za svojim slovom, pozmeni ť svoj návrh a da ť zmeni ť, že 
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všetky tieto, ktoré boli zverené, dá návrh na odzve renie. 

A nie len to,  v minulosti ke ď ešte on nebol poslancom, 

bolo takýchto riskantných operácií urobených stovky , takže 

ak sa teda tak strašne bojí, čo s tým tie mestské časti 

budú robi ť, tak by mal da ť návrh uznesenia, že mesto 

odzveruje mestským častiam všetok majetok, ktorý im kedy 

zveril, aby vlastne a dá im na to nájomné zmluvy. T ým pádom 

budeme mať rovnaký meter na všetkých. Na všetkých, a v tom 

prípade s tým súhlasím. 

Lebo potom je to presne tak, ako povedal pán Dostál , 

že je tu dvojaký meter. A to je, pod ľa mňa, ve ľmi zjavné 

a zrete ľné, dá sa to jednoducho dokáza ť, že, že sú tu rovní 

a rovnejší, ako vo ve ľa veciach. A naozaj tu je niekto, nie 

že sa mu to nezverí, niekomu sa to proste bezodplat ne 

odovzdá do majetku a potom už nad tým naozaj mesto nemá 

absolútne žiadnu kontrolu a to neprekáža poslancom,  

zahlasujú za to.  

Ja osobne som zástancom toho a aj  v minulosti som 

mohol ma ť akéko ľvek výhrady vo či, vo či niektorým poslancom, 

starostom, nikdy som nebol proti tomu, aby bol mest skej 

časti zverený majetok, pretože o tom rozhoduje zase 

zastupite ľstvo a môže rozhodova ť len v norme, ktorú má 

v tom zverovacom protokole danú. Čiže, nemôže s tým robi ť 

absolútne ni č iné. To k prvej časti. 

K druhej časti. Máte pravdu, tu (poznámka:  zasmiatie) 

sa robí problém kde nie je. Ale v opa čnej strane. Tu nebol 

absolútne žiadny problém podpísa ť zmluvu o budúcej zmluve 

a nikdy by sme sa k tomuto nedostali. Lenže vzh ľadom 

k tomu, že sa mestská časť Karlova Ves dostala do 
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nemilosti, tak tu sa nedodržiavajú zmluvné vz ťahy. Čiže 

mesto nedodrží devä ťdesiatd ňovú lehotu na podpísanie zmluvy 

o budúcej zmluve. 

Pre vašu informáciu. 31. 5. 2016 to bude presne 

tristošes ťdesiatpä ť dní, ktoré si nesplnilo túto povinnos ť. 

Lebo to bol ten devä ťdesiaty de ň pred rokom, necelých pä ť 

dní dozadu, je to, je to rok dozadu, čo mal mesto túto 

povinnos ť a nemalo, nemalo kedy ani len podpísa ť zmluvu 

o budúcej zmluve, nestihlo to. Ale samozrejme, bude  stíha ť 

všetko ostatné.  

Preto mestská časť požiadala o zverenie. Za 1. 6. to 

bude tristošes ťdesiatpä ť dní, kedy požiadala o zverenie. 

Dodnes d ňa neni oficiálna odpove ď. Proste, mesto nemá za 

potreby ani len odpoveda ť, že nedá, pri čom pod ľa štatútu 

nakladanie s majetkom mesta je zverené zastupite ľstvu. Nie 

úradníkovi Bialkovi, nie Maruškovi, nie Nesrovnalov i, ale 

poslancom, tu sediacim.  

Mne príde absolútne prekra čovanie právomoci tohto 

magistrátu, ke ď si dovolí nepredloži ť nám ako poslancom.  

Však v poriadku. je tu žiados ť a poslanci sa môžu 

rozhodnú ť a zamietnu ť. Poveda ť, že tejto mestskej časti 

dám, lebo mi je sympatická, lebo tam starosta mi so  mnou si 

vychádza, ide na kávu a tejto mestskej časti nedám. Ale je 

to právo týchto poslancov, žiadneho úradníka, žiadn eho 

primátora, žiadnej inej inštitúcie (gong) v tomto  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme.  

Pán Hr čka dokon čí. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, čiže dokon čím to rýchlo. 

Čiže, akýko ľ, akáko ľvek takáto žiados ť sem má ís ť, má 

sa tu prerokova ť. A toto zastupite ľstvo má právo to 

neodsúhlasi ť. Ale toto je naozaj, pod ľa mňa, dlhodobo 

magistrát prekra čuje svoje kompetencie. A je to smutné, že 

to poslancom neprekáža.  

Ohľadom predaja, pofidérneho predaja za jedno Euro. 

Tak áno, tu už sme mali zhodou okolností taký preda j, kedy, 

kedy, ale to nebolo, že zverené, to nebolo, že zver ené 

mestskej časti, pán Hanulík, vy si to mýlite, to ne, to 

nebol ten prípad kedy mesto zverilo nie čo mestskej časti 

a mestská časť to spreneverila. To bolo, že mestské 

zastupite ľstvo to predalo, alebo prenajalo kone čne nejakému 

tretiemu subjektu, nejakému podnikate ľskému subjektu 

a z toho vznikli tie problémy. Ale toto je úplne in á 

kategória, takže to sem zbyto čne pletiete, lebo to vôbec 

nemá ni č spolo čné.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pánposlanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďaku, ďakujem ve ľmi pekne.  

Sám, proste, situácia je taká,  ako som ju povedal.  

Pozemky gróf Lafranconi venoval na šport a dneska t am stoja 

bytovky.  

Ja chcem iba to ľko poveda ť. Že presne chcem nadviaza ť 

na kolegu čo povedal. Že už bolo dos ť riskantných operácií. 

Áno, ja si myslím, že ich bolo dos ť.  

A toto je situácia, nadviažem aj na kolegu Dostála,  

ktorý povedal: Čo ke ď mestské zastupite ľstvo zlyhá. Ke ď 

zlyhá, ešte stále je tu miestne zastupite ľstvo. Ale ke ď to 

my teraz odovzdáme, tak už bude iba miestne. A čo ke ď 

náhodou to o desa ť rokov, o pätnás ť zlyhá.  

My, aby nikto nevnímal, že sú tu dve skupiny, jedna  

ktorá miluje šport a jedna, ktorá ho nenávidí. Opa čne. Ja 

milujem ten šport a chcem aby tam bolo športovisko.  Jediný 

záujem mám, aby tam pä ťdesiat, alebo sto rokov, alebo 

navždy deti športovali, dospelí športovali. O to tu  ide. 

A bojím sa troška, troška sa bojím, ke ď viem ako tu dopadlo 

PKO, ako tu dopadla Karloveská zátoka. Troška sa bo jím, aby 

ten šport (gong) odtia ľ neodišiel. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Ká čer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

No nedovolí mi nezareagova ť, nako ľko bolo viackrát 

spomenutá Dúbravka a špeciálne Dom kultúry, lebo ko legovia 

absolútne nevedia o čom hovoria a myslím si, že niektorí 

tam absolútne ani neboli.  

Dúbravka žiadala o zverenie Domu kultúry hlavne z t oho 

dôvodu, lebo mesto dlhodobo tento Dom kultúry nefin ancovalo 

a Dom kultúry bol v havarijnom stave. Hej? Dúbravka  dáva 

ro čne do Domu kultúry pol milióna Euro. My za to nemôž me, 

že bol Dom kultúry postavený cc pre celú Bratislavu  štyri 

a financuje ho len mestská časť Dúbravka.  

A ke ď sa snažili sme sa nájs ť nejaký spôsob ako tento 

projekt udrža ť a nezaklincova ť tam dvere doskami, aby 

v srdci Dúbravky proste bola obrovská budova, ktorá  by sa 

nakoniec predala, alebo zbúrala, pán Dostál. Takže neviete 

o čom hovoríte. A o žiadnych pochybných úmysloch, tak to, 

to už úplne akože odmietam, pretože my sme sa k tom u 

postavi ť alibisticky vo ve ľa veciach a poveda ť, neni to náš 

problém, nás to nezaujíma. Tu máte, vraciame mestu.  My 

budeme najradšej, ak a no. 

Ďakujem. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem pokra čova ť možno v tom čo hovoril pán Ká čer.  

To znamená, že je praktické pre mestskú časť ak má 

takú relatívne mal malý majetok, o ktorý sa chce st ara ť. 

Chce tam robi ť stavebné úpravy, alebo nie čo sa tam chce 

zmeni ť, aby ťažkopádnym spôsobom si žiadalo nie čo od mesta, 

aby tam mohlo robi ť nejaké, napríklad stavebné úpravy.  

Čiže, je to, pod ľa mňa, úplne legitímne, že pani 

starostka potrebuje praktické veci rieši ť a my jej to môžme 

umožni ť. Ja tam nevidím žiaden ani politický, ani pra 

praktický problém.  

To, čo povedal pán Ká čer, je presne to. Mestská časť 

potrebuje rieši ť svoje komunálne veci a prakticky je 

jednoduchšie to rieši ť decentralizovane. A myslím si, že 

všetci sme tu zástancovia decentralizácie a nie 

centralizácie. Je to praktickejšie.  

Takže, ja si myslím, že by sme to mali podpori ť 

a nepolitizova ť tu. 

(gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čuje pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Plne súhlasím, pán poslanec Hr čka, s vami o tom, že 

skuto čne, bolo by treba vnies ť poriadok, čo sa týka vlastne 

majetkov, ktoré sú mestské, respektíve mestských častí, 

lebo máme nie čo zverené, máme nie čo nezverené. Ľudia majú 

v tom absolútne chaos. To je presne starostlivos ť o zele ň, 

kde je mestský pozemok, kde je miestny pozemok. A t o by mal 

rieši ť nový zákon o Bratislave, o ktorom hovorím už šes ť 

rokov. Je ve ľmi jednozna čne potrebné si vysvetli ť kto má 

akú kompetenciu a samozrejme, na to sú naviazané aj  

financie. Pretože bez kompetenciía financií to jedn oducho 

nejde.  

Ale viete mi vy, teda osobne, zaru či ť, že pokia ľ teda 

by sme zverili ten pozemok toho ihriska tej mestske j časti, 

nepríde za rok, za dva, za pä ť, za desa ť rokov nejaký 

investor, ktorý bude chcie ť robi ť bohumilý, povedzme, 

supermarket, alebo iné zámery, a jednoducho nájde s i tam tú 

väčšinu v zastupite ľstve, lebo my sme stáli pred touto 

otázkou v roku 2011, a iba v ďaka tomu, že sme v Lama či 

našli pä ť hlasov, kde sme jednozna čne deklarovali, že tieto 

diskusie absolútne odmietame, tak ten investor išie l pre č. 

Ďakujem pekne. 
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(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Veľmi pekne ďakujem. 

Pokra čujem teda v p p v reakcii na pána poslanca Hr čku 

v tom, ako vysvet ľuje, že zverenie majetku mesta, 

jednoducho, mestskej časti prináša, prináša tomu majetku 

benefit. Naopak, myslím si, neviem si predstavi ť ako by sa 

správal magistrát, keby sme my ako mestská časť žiadali 

zverenie pozemkov pozd ĺž hlavných ciest, kde sa musíme 

stara ť o zele ň, o dreviny a kosi ť trávu.  

Odporú čam, pán primátor, sa ís ť pozrie ť do Karlovej 

Vsi, kde rastie metrová tráva. Prvýkrát sme pokosil i 

mestské pozemky. Ja vám to nevy čítam, ani nekritizujem. 

Viem, aké sú klimatické podmienky. Máme plné ruky p ráce 

pokosi ť s tým, čo je naše, ale kosíme ešte aj vaše. Kebyže 

žiadam, aby ste mi dovolili kosi ť pozemky hlavného mesta, 

rovnako by ste mali tento prístup? 

V tejto chvíli žiadam, aby ste mi legitímne umožnil i, 

nie inve, o stavebné úpravy, ale zabezpe či ť prevádzku. 

Každodennú údržbu.  

(gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pani námestní čka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za  slovo. 

Ja mám, pán Hr čka, dve otázky.  

Viete, že aj vy ste porušili rokovací poriadok? Článok 

5 odsek 19 kde sa hovorí, že časový rozsah poslanca, 

primátora a pozvaných nemá presahova ť štyri minúty. V rámci 

jedného bodu je možné vystúpi ť najviac jedenkrát. A ak 

re čník po čas svojho vystúpenia vo veci požiada, po čas 

svojho vystúpenia, prežia, požiada o pred ĺženie svojho 

vystúpenia o ďalšie dve minúty, tak sa jeho žiadosti 

vyhovie. 

A druhá otázka. Celý čas sa tu hovorí o zverovaní. Ja 

chápem dôvody mestských častí, že chcú ma ť majetok zverený. 

Ale v tomto prípade mám otázku, pre čo to nemôže by ť 

prenájom, tak ako sme nedávno Podunajským zverovali  za 

jedno Euro pozemok? Pre čo to nemôže by ť prenájom? Nevyrieši 

vám to problém?  

Ďakujem. 

(gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,   poslanky ňa MsZ: 

Ja tu stále po čúvam argumenty, ktoré sa mi nezdajú 

dostato čné a mám taký dojem, že za všetkými tými re čami je 

ešte jedna záležitos ť, pretože v takých neformálnych 

rozhovoroch som po čula, že sa obávajú niektorí ľudia 

z Karlovky, že sa všetci už potom nedostanú na štad ión, na 

ihrisko, že nebude tam športova ť každý. Ak máte tento 

dojem, povedzte to rovno a nezakrývajte to argument ami, 

ktoré vlastne tými správnymi argumentami nie sú.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, áno, ďakujem za slovo.  

Čiže, ja by som ešte reagoval. Keby si pán Ká čer 

pozrel, tak v tomto prípade takisto mestská časť 

investovala viac jak dva, dvojnásobne viac ako mest o. 

Prevádzkuje, teda má náklady na prevádzku. Čiže, ju to 

nie čo stojí, prevádzka toho areálu a ke ď sa tam má nie čo 

dia ť, tak zo všetko potrebuje súhlas mestskej časti, teda 

mesta. A tu sa bavíme o tom, že tie kluby, tie dva kluby, 

ktoré tam pôsobia viac ako desa ť dní, pri čom pri nájomnej  
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zmluve nemôže s nimi nikto uzavrie ť zmluvu viac ako 

desa ť dní, tak im bolo zamietnuté. Proste, oni sú tam 

v rozpore so zákonom, pretože nemôže by ť s nimi uzavretá 

zmluva na viac ako desa ť dní v kalendárnom mesiaci.  

Kto by si, kto by poznal ten zákon a vedel ako to 

funguje, tak by. A pán Bialko to zamietol v odpoved i KŠK, 

takže si to treba naštudova ť.  

Takže áno, nerieši to problém.  

Druhá vec. Čo je Podunajské Biskupice. Podunajské 

Biskupice tiež žiadali o zverenie a s absolútne 

nepochopite ľného dôvodu magistrát pripravil prípad hodný 

osobitného zrete ľa. To je prvýkrát v histórii, kedy sa 

prenajímalo mestskej časti ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. Je to kravina. Vždy doteraz ani jednej mestskej 

časti sa nezamietlo zverenie (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcelo by sa mi zareagova ť, ale nebudem, vzh ľadom 

k tomu, že vediem tú schôdzu.  

Pán poslanec Budaj.  

Pán poslanec Budaj, máte slovo. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán predsedajúci. 

Myslím, že bolo dos ť zrete ľne preukázané a nakoniec 

vieme to aj z dlhoro čnej praxe, nie len teraz, že mesto 

niektorým mestským častiam vychádza v ústrety viac než 

iným.  

V tomto prípade je to ve ľmi okaté, lebo všetci vieme, 

že primátor a ur čití poslanci doslova chcú prenasledova ť 

Karlovu Ves. Že chcú brzdi ť prácu starostky a naozaj 

nevychádzajú v ústrety, ale naopak, h ľadajú zámienky ako, 

ako zmari ť jej úsilie.  

Nechajme bokom politiku. Naozaj by bolo namieste, p án 

primátor, aby ste mali jednak inventúru čo sa komu, kde 

pozverovalo, lebo chví ľami to vyzerá, že mesto je vo 

výpredaji, že odovzdáva aj majetky, ktoré potom v z ápätí 

mestské časti použijú na nejaký iný ú čel. A stávalo sa to 

v minulosti. Hovorím to otvorene, napriek tomu, že v tomto 

prípade, v prípade Karlovej Vsi som presved čený, že 

obvinenia sú nespravodlivé.  

Pripravte, prosím vás, koncepciu, vyzývam vás 

a pozývam na finan čnú komisiu, ktorá si dala do programu na 

najbližšiu schôdzu pravidlá v hospodárení s mestský m 

majetkom, pokia ľ ide o návrhy obcí, ktoré prichádzajú na 

zverenie, prenajatie, alebo odovzdanie majetku. Bud ete 

vítaní na finan čnej komisii.  
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Nie je to nejaký môj momentálny nápad, je to uznese nie 

finan čnej komisie z minulej schôdze.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec Ká čer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No ja môžem vám všetkým garantova ť a špeciálne pánovi 

Hrčkovi, že v Karlovej Vsi žije viac mojich známych, a lebo 

dovolím si to tvrdi ť, ako pána Hr čku, nako ľko sme ve ľmi 

blízko a mám odtia ľ aj niektorých rodinných príslušníkov, 

takže v žiadnom prípade nikdy nebudem Karloveš ťanom nejakým 

hlasovaním, alebo, jednoducho, záujmy Karloveš ťanov 

poddimenzováva ť pod ne, pred nejaké po politické záujmy. To 

u mňa nikdy takéto nie čo nenájdete. Len ma naozaj ve ľmi 

mrzí, že zrovna váš klub zaúto čí na tak tak dobrú vec, ako 

bol, ako bolo zverenie Domu kultúry Dúbravka. A vôb ec, to 

porovnáva ť s tým, to je úplný nezmysel.  

My, keby mesto malo finan čné zdroje na to, aby to 

financovalo samo, my ten dom kultúry nikdy nechceme .  Pre 

náš rozpo čet a vôbec pre Dúbravku ako takú, je to len 

záťaž. Ale správame sa zo, správame sa k majetku, ktor ý nám 

bol zverený, alebo teda, ktorý spravujeme zodpovedn e, takže 

myslím, že to je úplne iná dimenzia (gong) 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Naozaj, kolega Ká čer to vie tak poveda ť, že ja to tak 

cítim, ale nedokážem to tak poveda ť. Ale takto to je.  

A chcem nadviaza ť na kolegu Budaja. Mesto je vo 

výpredaji. Však tu, ešte raz. Milujeme ten šport, n aozaj, 

ide o to, nie že teraz, nebojím sa teraz. Bojím sa presne 

ako pri PKO, o desa ť rokov aby sa nie čo nestalo, hej?  

Dneska, to čo napríklad tu pani naša kolegy ňa Černá 

argumentovala pred desiatimi rokmi, aby sa nepredal  PKO, 

ako. Kolega Kuruc takisto bol proti tomu, aby sa ne predalo. 

Vtedy ich zmiatla tá, tá kádehácka sila a dneska sa  

povedia: My sme nevedeli. Aby sme si raz nevy čítali, že sme 

my nájomným na tridsa ť, sto rokov, na sto rokov, na dvesto 

rokov, ni č nepoškodíme. Bude tam šport, budú všetci 

spokojní. Ale troška sa oddiali to riziko , že keby  niekto 

mal záujem, má to komplikované. Musí prekona ť dve 

zastupite ľstvá. 

Čiže nie ako povedal kolega Dostál, že sta čí že 

presved čí mesto, musí presved či ť ešte aj tú Karlovu Ves. 

Takto sta čí Karlovu Ves.  

Ďakujem. 
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(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Pán kolega Budaj tu spomínal akýsi dvojaký meter, a by 

som ho parafrázoval teda, že niektoré mestské časti majú 

viac š ťastia. Ja by som ho trochu, možno, opravil. Ko ľko 

zverova čiek neschválilo v tomto volebnom období toto 

mestské zastupite ľstvo? Všetky boli schválené. Toto je prvý 

prípad kde je problém. A je aj diskusia. Tak som ve ľmi 

zvedavý ako, ako dopadne toto hlasovanie, lebo ten dvojaký 

meter naozaj ve ľmi, ve ľmi bije do o čí. Všetky zverova čky tu 

boli schválené. Všetky.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Končíme, hej? Okej. 

Tak potom bude pokra čova ť pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja k pánovi poslancovi Budajovi, ktorý hovoril o to m, 

že mesto je vo výpredaji, tak treba sa opýta ť troch 
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kolegov, ktorých má v klube za KDH. Za čias ke ď tu vládlo 

v zastupite ľstve KDH, ako sa tu mesto vypredávalo. To je 

presne spomínané PKO, respektíve mali sme tu na min ulom 

zastupite ľstve hotel na Žabotovej. Sám som to otvoril. 

Jednoducho ve ľmi podozrivý prípad, čo sa týka teraz 

predkupného práva. Ako to dopadlo? Bola to administ ratívna 

budova. Pán pokladník KDH Gabura ju predal nejakej 

spolo čnosti a už je tam hotel a my to teraz máme odkupova ť 

za ťažké milióny za na jednej faktúre, ktoré boli vykáz ané.  

Ale čo sa týka tej Karlovej Vsi, troška si vyprosím to 

slovo, že diskriminujeme, alebo šikanujeme Karlovu Ves. Ve ď 

ja som bol ten, môže to potvrdi ť aj pán predseda dopravnej 

komisie, aj naša dopravná komisia, ktorá sme jednoz načne 

dali ako prioritu číslo jedna budovanie trolejbusových 

tratí, trolejbusovu tra ť Patrónka-Molecova. A tá má 

predovšetkým zjednoduši ť cestovanie obyvate ľov Karlovej Vsi 

čo sa týka vlastne Dlhých dielov. Ide sa robi ť radiála 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán pos, pani poslanky ňa Hanulíková.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela v prvom rade poveda ť, že som za to, 

aby sa Karlovej Vsi toto ihrisko prenajalo. Ur čite, aby sa 
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pred ĺžila táto zmluva, aby sa to v žiadnom prípade 

nezrušilo, aby sa v tomto pokra čovalo. 

A pre čo hovorím prenajalo.  

Pretože v minulosti sama pani Čahojová vešala plagáty 

po tomto ihrisku, že sa tam ide stava ť obchod. Spravili ste 

manifestáciu na, na Molecovej. Zastavili ste cestu,  

nechodili autobusy, že takéto nie čo sa deje. Čiže vy túto 

informáciu máte. A vtedy sa to zachránilo aj tým, ž e bola 

dvojitá kontrola. Sama vy ste na to upozornili. Ja som 

o tom ani nevedela, ale vy ste povedali, že áno, id e sa tam 

stava ť, sú tam bilboardy. Boli toho plné noviny.  

Čiže, ja si myslím, že táto dvojitá kontrola, aby to  

bolo aj mesto, aj mestská časť, je na tomto pozemku ve ľmi 

dôležitá, aby k nie čomu takémuto, o čom vy teda viete, 

neprišlo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len ve ľmi stru čne na teda predre čníka.  

Pán kolega Budaj, ja by som vás chcel poprosi ť. Na 

jednej strane na nás všetkých zaúto číte. Tvrdíte, že je tu 

nejaký politický valec a v ďalšej vete poviete, ale dajme 
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bokom politiku a to sa predsa tak nerobí. A chcem v ás 

poprosi ť, aby ste sa naozaj zdržali osobných útokov 

a diskutovali vecne.  

Nie je pravda čo tu v debate zaznelo, že všetky 

ostatné zverova čky boli schválené. Neboli. Devä ťdesiat 

percent zverova čiek sa ani nedostalo na rokovanie tohto 

mestského zastupite ľstva, o ktoré mestské časti požiadali.  

Ja mám ve ľký problém s tým, že napríklad, mnohé 

zverenia pozemkov v Ružinove, ktoré by boli potrebn é, 

napríklad, pre tvorbu územných plánov zón, sa nebol i 

zverejnené, ani sa nedostali na rokovanie tohto mes tského 

zastupite ľstva.  

Len vás naozaj prosím, diskutujme vecne a nevnášajt e 

populizmus, prázdne slová, vykrikovanie z parlament u sem na 

mestské zastupite ľstvo a hlavne urážky smerom na kolegov 

a také lacné, prázdne re či o rôznych valcoch (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

K tomu dvojakému metru, o ktorom hovoril pán poslan ec 

Budaj, opä ť si pomôžem porovnaním Karlovej Vsi a Dúbravky.  

Teraz sa tu bavíme o tom, či zveri ť nejaký pozemok 

Karlovej Vsi. V prípade Dúbravky sme bezodplatne pr evádzali 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 105 

kultúrny dom. Kultúrny dom, ktorý bol zverený mests kej 

časti Dúbravka v roku 1991, čiže dvadsa ťpäť rokov dozadu. 

Teraz Karlova Ves vo vz ťahu k tomu pozemku žiada nie čo, čo 

mala Dúbravka zabezpe čené pred štvr ťstoro čím. A zárove ň sme 

Dúbravke, okrem toho, že sme jej bezodplatne predal i ten 

kultúrny dom, sme jej zverili aj pozemky. A, a tam nebol 

problém, lebo sme im zverili pozemky a jeden, jedna  z ča, 

jedna podmienka bola, mestská časť zverené pozemky nemôže 

preda ť.  

Čo bráni tomu, aby sme rovnakým spôsobom zverili tej , 

tie pozemky aj Karlovej Vsi?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pán starosta Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa zase chcem oprie ť o štatút.  

Zavádzajú sa tu nové maniere. Prenájom majetku, ale bo 

nájom majetku , o tom hovorí zákon, o správe majetk u, ale 

štatút vôbec také nie čo poriadne nepozná. Ono hovorí 

v časti šes ť: 

Majetok Bratislavy  a majetok mestských častí. 

V článku sedemdesiatdevä ť až osemdesiatštyri sa hovorí 

o zverení a odzverení majetku.  

Počíta sa s tým. Je to štandardná vec, ktorá sa tu 

robila roky rokúce a teraz najnovšie, minule sa ted a zveril 
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majetok Podunajským Bisku, nie zveril, dal do nájmu  a to sa 

má bra ť ako teraz pravidlo?  

Čo teda ke ď sa nezverí na žiados ť mestskej časti, 

ktorá ho  chce ma ť a zve ľaďova ť ten majetok le legálne? Čo 

sa stane ke ď mu ho nezveríte dneska, navrhnete mu nájom, 

vyrieši to jeho problémy?  Ten nájom? Ja si myslím,  že nie. 

Keď si zveríte majetok, tak to ide Bratislava poml čka 

mestská časť (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán primátor.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Budaj, ja sa chcem dôrazne ohra ohradi ť vo či vašim 

hlúpostiam čo tu rozprávate. Presta ňte s tým.  Presta ňte tu 

šíri ť vaše paranoje. Vyplýva to iba z vašej neznalosti 

situácie.  

Ja sa naopak divím, že Karlova Ves, respektíve, že iní 

sa nes ťažujú na prominentné postavenie Karlovej Vsi. 

Pretože mesto v rekordne krátkom čase vyriešilo 

rekonštrukcie  Devínskej No, Devínskej cesty za Kar lovu 

Ves. Mesto robí rekonštrukciu elektri čky do Karlovej Vsi. 

Integrovanú zastávku Molecova. Zelenú plochu pri Lí dli, 

par čík robíme. Robí, investujeme do knižnice v Karlovej  

Vsi.  
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Všetko veci, ktoré existujú, ale vy o nich neviete,  

pretože sa o to nezaujímate. Vás zaujíma jedine kon flikt 

a politika, ktorú sem vnášate a rozoštvávate.  

Takže, problém tohoto materiálu je jedine v tom, že  

predkladate ľ nevie vysvetli ť pre čo sa nedá vec vyrieši ť 

nájmom, lebo vec je vyriešená a vymýš ľa nové veci, ktoré 

nevie obháji ť. A poslanci to jednoducho vidia.  

Ten materiál, ten návrh je neobhájite ľný, pretože 

problém neexistuje a vy do toho vnášate politiku 

a presta ňte s tým kone čne.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja som praktická žena, takže ja to vidím naozaj 

z toho, riešme, riešme ten problém, pre čo to žiada 

Karlovka.  

Ja som to pochopila tak, že jednoducho si tu nespln il 

zastu, teda magistrát svoju povinnos ť odpovede. Devä ťdesiat 

dní prešlo, nedostali, zdržujú to, nevedia to.  
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Ja si myslím, že tento problém by sa mal vyrieši ť. 

Jednozna čne, takéto veci nemôžu osta ť bez odpovede.  

Druhá vec je, zaujalo ma to, čo hovoril, myslím, pán 

Káčer, že, alebo pán Chren, teraz neviem, že sa niekto ré 

zverova čky nedostávajú na zastupite ľstvo, ke ď to obec 

potrebuje. Teda, mestská časť potrebuje. To považujem tiež 

za nesystémové opatrenie. 

A druhá vec. Všetky tie obavy, ktoré tu sú, predsa 

môžu by ť v zverovacom protokole a nemyslím si, že by to 

neriešilo potenciálny problém. Predsa len ten územn ý chrá, 

zá, územný plán to chráni. A druhá vec ochrany je z verovací 

protokol. Ja si neviem predstavi ť, (gong) že by nám nebo 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja by som si dovolil zhrnú ť to čo bolo na moju adresu 

povedané, respektíve na adresu toho príspevku.  

No, niektorí pokra čovali v tom, v tom obhajovaní 

merania dvojitým metrom. My sa len dožadujeme, aby primátor 

plnil termíny, ktoré má. Na to bol upozornený. Na t o 

odpoveda ť nevie. Odpovedá len agresivitou, útokmi.  

Je to už naozaj prejav, pán primátor, z vašej stran y, 

že už akoby ste boli pri stene. Ako by ste už nemal i žiadne 
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vecné argumenty? Už len takéto úbohé? Prosím vás. N eplníte 

termíny. Neviete poveda ť aké máte pravidlá a neodpovedáte 

na to, čo som vám ve ľmi slušne ponúkol: Dajte koncepciu 

a prídite na finan čnú komisiu. Tam nechodíte. Kedysi ste 

finan čnú komisiu viedli a primátor tam chodil.  

Pre čo, pre čo sa vyhýbate. Nakoniec aj vaši pracovníci, 

(gong) ke ď môžu  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatvárame diskusiu s tým, že predkladate ľ má právo na 

závere čné slovo.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím o šes ť minút, ak by mi chýbal čas.  

Vážení kolegovia, poslanci a vážené vedenie tohoto 

zastupite ľstva,  

naozaj, mali by sme sa bá ť o majetok hlavného mesta. 

Čítali ste ešte, iste titulky novín v posledných d ňoch, kde 

sme sa dozvedeli, že priamo z prostredia magistrátu  sa 

niekde musela sta ť chyba, niekto si nevšimol, že boli 

ukradnuté lukratívne pozemky o rozlohe sedemtisíc m etrov 

štvorcových, takzvaný Bacilkov bazén v blízkosti ná brežia.  
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Čiže, sta ť sa môže aj na magistráte všeli čo nepríjemné 

a budeme sa pýta ť ako je to možné, že si niekto nevšimne 

takúto stratu. Takúto zlodejinu.  

Odpoveď pani poslankyni Hanulíkovej.  

Nikdy som sa nevyjadrila, že na ihrisku sa bude 

stava ť, ihrisko malo úplne iný problém. Vy mu ve ľmi dobre 

rozumiete.  

Ak tam vtedy niekto a vo verejnosti tie obavy vždy sú, 

že tam sú developerské záujmy, tak v to niekto dúfa l, 

niekto to živil a samozrejme, ve ľká časť verejnosti tomu 

uverila, lebo obavy v Karlovej Vsi z takýchto, aj i nde 

v Bratislave, sú trvalé. Ale ja som nik také, ni č také 

nikdy nepovedala. Ak máte o tom dôkazy, prosím, aby  ste ich 

predložili.  

Pán poslanec Ká čer. 

Mestská časť Dúbravka mala desiatky, možno dvadsa ťpäť 

rokov, ak som si to dobre zapamätala, zverený Dom k ultúry 

Dúbravka. Ako o zverený majetok bola povinná sa o ňho 

stara ť. Nebolo povinné mesto ako majite ľ, lebo ste dostali 

majetok zverený so záväzkom vo či nemu. Ke ď ste v nájomnej 

zmluve, v nájomnom vz ťahu, vtedy je povinný majite ľ stara ť 

sa a zve ľaďova ť a udržiava ť svoj majetok a je zodpovedný za 

jeho stav. V prípade zverenia, v prípade Domu kultú ry 

Dúbravka, ste za to boli povinný vy ako mestská časť. 

A zodpovedný.  

Vážení kolegovia, ja vás len chcem upozorni ť na drobné 

fakty. Ale fakt, do fakt zmierlivo.  
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Vo všetkej dôvere sme zverili všetky zverováky, kto ré 

tu boli predložené v minulom kalendárnom roku.  

Zverenie pozemkov v lokalite Ahoj a Kamzík do správ y 

Mestských lesov. Tridsa ťosem prítomných, tridsa ťosem za.  

Zverenie mestskej časti Dúbravka za ú čelom 

multifunk čného ihris, vybudovania multifunk čného ihriska. 

Tridsa ťdva prítomných, tridsa ťdva, tridsa ťdva za. Tento 

materiál bol predložený priamo na rokovanie zastupi te ľstva. 

Bez toho, aby bol pred tým v komisiách.  

Zverenie stavby do s, zo, do z správy Zoologickej 

záhrady. Dvadsa ťsedem prítomných, dvadsa ťsedem za.  

Zverenie pozemkov v Bratislave- Čuňovo. Tridsa ťtri 

prítomných, tridsa ťtri za. 

Zverenie pozemkov do správy mestskej časti Ružinov. 

Dvadsa ťosem prítomných, dvadsa ťosem za.  

Zverenie pozemkov v katastri Starého Mesta. 

Tridsa ťjeden prítomných, tridsa ťjeden za.  

Zverenie pozemkov športového areálu na Černockej 

v Ra či, tridsa ťpäť prítomných, tridsa ťjeden za. 

Schválenie zverenia areálu bývalého cyklistického 

štadióna, prepá čte, to bolo ešte v predchádzajúcom volebnom 

období, všetci za.  

Bezodplatný prevod stavby Kultúrneho domu Dúbravka,  

pri ľahlých pozemkov zverenie, tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťštyri za.  
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Zverenie nehnute ľného majetku do správy mestského 

často Bratisla, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves, prítomných tridsa ťosem, za tridsa ťosem prítomných.  

Čiže, toto zastupite ľstvo verí, že mestské časti sa 

dobre starajú o zverený majetok a možno lepšie, ako  je to 

v silách hlavného mesta. Mnohé z týchto materiálov bolo 

predložené priamo na rokovanie zastupite ľstva, lebo pár dní 

bola podaná žiados ť. Napríklad.  

Náhodné vyberiem. 11. 6. podala žiados ť mestská časť 

Čuňovo, 5. 6 podala mestská, žiados ť mestská časť Čuňovo, 

11. 6. to bolo schválené.  

Niektoré žiadosti tu ležia mesiace a úrad, úrad vyb erá 

z tej kôpky, alebo ja neviem akým spôsobom selektuj e, 

nechcem ani vedie ť akým spôsobom selektuje, ktoré žiadosti 

budú predložené na rokovanie príslušných orgánov me stského 

zastupite ľstva a ktoré nie.  

Ja neviem ako vás mám presved či ť, že naša žiados ť 

o zverenie je legitímna a že úmysly mestskej časti sú 

poctivé. Myslím si, že všetko čo malo by ť povedané, je 

povedané a spolieham sa, naozaj, na váš správny úsu dok 

v tejto veci.  

Ďakujem vám ak tento materiál podporíte.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali jeden návrh na nové zneni e 

uznesenia od pána poslanca Olekšáka.  

Mestské zastupite ľstvo vyzýva primátora, aby v súlade 

s platne uzavretou zmluvou o budúcej zmluve sa pokú sil 

naplni ť ustanovenia tejto zmluvy o nájme.  

Toľko návrh uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťšes ť, 

dvadsa ťjedna za. 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To znamená, že uznesenie je platné toto čo sme teraz 

odhlasuje, teda od odhlasovali a nehlasujeme o pôvo dnom 

znení uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Budeme pokra čova ť ďalším bodom rokovania.  

 

 

BOD 2 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCI SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K.Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 2382/7 

A PARC. Č. 2588/12 DO BEZPODIELOVÉHO 

SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV JUDR. 

BRANISLAVOVI BORECKÉMU A MGR. 

MARCELE BORECKEJ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dva, to je predaj, osobitný zre te ľ 

v Starom Meste. 
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Bez úvodného slova.  

Otváram k tomu diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Pod. pán poslanec, si sa prihlásil neskoro. Skon čil 

som diskusiu. Ale. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ježiš, pardon, okej, dobre.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel požiada ť o poslaneckú prestávku.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale o to musia požiada ť predsedovia klubov. čiže.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak áno, alebo nie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže dvaja predsedovia klubov žiadajú prestávku, t o 

znamená, že je prestávka pätnás ťminútová.  

(prestávka od 10.46 do 11.11 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

V bode dva, Staré Mesto, osobitný zrete ľ, ktorý bol 

bez diskusie, lebo boli súhlasné stanoviská, diskus ia bola 

ukon čená, a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

k bodu dva.  

Diskusia bola ukon čená, áno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K bodu dva návrh uznesenia ke ďže neboli žiadne 

pozmeňujúce návrhy, budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu 

uznesenia tak ako nám bolo písomne predložené: mest ské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje predaj, 

a tak ďalej, tak ako je napísané.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. (gong) O bode dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva  prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 3 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 2860/4, DO 

VLASTNÍCTVA MGR. BRANISLAVA BUČKA 

S MANŽELKOU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu tri. Osobitný zrete ľ v Starom 

Meste.  

Pán riadite ľ, prosím, o úvodné slovo.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúce sa pozemku Bratislava-Staré 

Mesto, do vlastníctva magister Branislav Bu čko s manželkou.  

Žiadatelia svoju žiados ť odôvod ňujú tým, že pozemok 

tvorí sú časť a v minulosti bol využívaný v rámci pri ľahlého 

pozemku v dome na Havlí čkovej 17, v ktorom vlastnia byt 

avšak bez podielu na pozemku.  

Návrh uznesenia, ktorý predkladá magistrát bol, 

odporú ča  schváli ť  predaj pozemku za kúpnu cenu celkom 

trinás ťtisíc osemstopä ťdesiatsedem celá šes ťdesiatdevä ť, čo 

je devä ťdesiatštyri dvadsa ťsedem za meter štvorcový.  
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Mestská rada a finan čná komisia  schválili navýšenie 

kúpnej ceny na tridsa ťšes ťtisíc sedemstopä ťdesiat Eur, čo 

činí dvestopä ťdesiat Eur za meter štvorcový. 

Stanovisko starostu je súhlasné za predpokladu, že 

pozemok bude využitý v súlade s funk čným využitím a platnou 

reguláciou v zmysle územného plánu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, navrhujem na základe rokovania finan čnej 

komisie, aby sa text kúpna cena devä ťdesiatštyri celých 

dvadsa ťsedem Eur za meter štvorcový nahradil textom: 

pozemkom za kúpnu cenu dvestopä ťdesiat Eur za meter 

štvorcový, to znamená za kúpnu cenu celkom tridsa ťšes ťtisíc 

sedemstopä ťdesiat Eur. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som nadviazal svojim príspevkom aj k tomu čo tu 

už odznelo.  

Naozaj, tieto problémy sú tak markantné a tak 

vidite ľné, že tu dochádza k neserióznemu postupu. Hej? Či 

už pri tej stanovenej cene, respetívne pri tom, že ten 

materiál je pripravovaný takým spôsobom, že dochádz a 

k nejednozna čnosti.   

V tomto duchu, v tomto duchu je vždy treba ma ť na 

zreteli, že nám ide o o najvä čší možný akože podiel, podiel 

z predaja tohto majetku, avšak nie vždy sa to dá, 

samozrejme, ke ď sú k tomu dôvody, ktoré tento aspekt 

nejakým spôsobom narúšajú a umož ňujú teda iným spôsobom 

zhodnocovanie.  

Dajme, dajme tu jednozna čne, možno dnešným 

zastupite ľstvom, bodku za touto nejednozna čnos ťou 

v postupe, aby finan čná komisia  prichádzala s týmito 

návrhmi.  
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A možno to, čo pán predseda finan čnej komisie požiadal 

aj pána primátora, aby sme na najbližšej finan čnej komisii 

prejednali o nejakých zásadných spôsoboch nakladani a 

s majetku, jeden z týchto bodov bol aj ten, že si p ovieme 

v tomto smere zásadné, zásadnú osnovu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mesto postupuje vždy tak, že predkladá znalecký 

posudok a finan čná komisia, poslanci, môžu roz rozhodnú ť 

sami. Je to vaše právo. Čo schválite, to bude.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Som rád, že mi bolo udelené slovo v rozpore 

s rokovacím poriadkom po minúte ke ď som sa prihlásil.  

Ale no tak, vzh ľadom k tomu, že tu odznelo, presne, to 

navýšenie ceny, m ňa by zaujímalo, pre čo ke ď je tam 

odporú čanie finan čnej komisie navýši ť cenu, pre čo magistrát 

nepripraví aspo ň alternatívy. Pre čo čaká na to, aby tu 

poslanci sa bu ď pozabudli na to, alebo nie čo podobné.  

Tak ja by som navrhoval, aby ke ď finan čná komisia, 

prejde návrh finan čnej komisie na navýšenie ceny, tak aby 

tam tá alternatíva bola. To znamená, aby tu zas pos lanci 

nemuseli zbyto čne dáva ť na takýto návrh a aby to tam bolo 

dané v alternatívach a mohli si poslanci vybra ť.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som reagoval na kolegu Hr čku.  

Ja by som odporú čal, aby tá alternatíva bola to, čo 

prejde radou. Lebo rada je poradný orgán zastupite ľstva. 

Častokrát býva rozdiel medzi znaleckým posudkom, cen ou 

ktorá vyšla z finan čnej a aj teda medzi radou. Častokrát 

máme tri potom ceny. Znalecký, rada a finan čná. Čiže ak by 

to bolo v alternatíve čo prešlo radou. Rada je poradný 

orgán náš.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pán poslanec, vy ste sa prihlásili neskoro, ale nec h 

sa pá či ešte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No tak, ale sa máte prihlási ť.  

Tak ešte povedzte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To je síce možné, len pokia ľ sa nemýlim, tak aj 

finan čná komisia je poradným orgánom zastupite ľstva. Tak 

aký. To znamená, že mestská rada má vä čší význam ako 

finan čná komisia? Tak potom tie veci, pod ľa mňa, ani 

nemusia ís ť cez komisii.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, dobre. Čiže, čiže, pod ľa mňa, ako, orgánom 

zastupite ľstva, respektíve poradným orgánom zastupite ľstva 

sú odborné komisie, ktoré by teda mali by ť odborné. 

A mestská rada, v ktorej vä čšinu majú starostovia, je skôr 

poradný orgán primátora ako, ako zastupite ľstva.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ, ešte vysvetlite.  
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ak dovolíte, pokia ľ to dobre chápem, tak tá postupnos ť 

je taká, že najprv je finan čná komisia, ktorá prerokuje 

materiály, ktoré pripraví magistrát. Tá dá nejaký n ávrh. Ja 

tento návrh mám spracovaný tak, aby som na mestskú radu 

mohol pre číta ť korektne aj návrh proste ktorý dáva 

magistrát, aj ktorý, ke ď ste si všimli, dáva finan čná 

komisia.  

Na finan čnej komisii proste prejde materiál, ten je 

predložený aj na mestskú radu. Na mestskej rade je otvorená 

diskusia, kde mestská rada bu ď odobrí rozhodnutie finan čnej 

komisie, alebo ho zmení, alebo akceptuje rozhodnuti e 

magistrátu.  

Ja mám zapísané všetky stanoviská v takejto príprav e, 

ktorú mám na stole a jednoducho, pokia ľ to je, samozrejme, 

všetko súhlasné, ide to bez úvodného slova, pokia ľ to 

súhlasné nie je, tak samozrejme, pre čítam vopred aj 

stanovisko finan čnej komisie, aj stanovisko mestskej rady. 

A v tomto prípade som čítal aj starostu.  

Čiže, snažím sa, aby ste mali informácie všetky, kto ré 

sú dostupné. S tým, že pokia ľ dobre viem, tak potom 

následne musí predseda finan čnej komisie prednies ť 

konkrétny návrh, ktorý dáva, dáva návrhovej komisii .  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Takže návrhová komisia návrh. 

Hlasujeme o návrhu finan čnej komisie najprv. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali jeden návrh na cenu, na 

kúpnu cenu. Finan čná komisia aj mestská rada navrhuje 

dvestopä ťdesiat Eur za štvorcový meter.  

Takže iba takáto zmena je v tomto návrhu uznesenia,  že 

za kúpnu cenu dvestopä ťdesiat Eur štvorcového metra 

a ostatné všetko ostáva tak ako je písomne predlože né.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Prechádzame do 

Teda, tak to máme uznesenie, návrhová komisia?  

Máme uznesenie prijaté, hej? Už nemusíme hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som hovorila, že ostatné je bez zmeny a sme to 

nala, naraz odhlasovali celé. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Takže máme 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Aj s tou zmenou tej kúpnej ceny. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej, máme uznesenie pod ľa návrhu finan čnej komisie. 
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BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 4974/8, PRE 

ADNAN ALHAJ MOHAMAD TRVALE BYTOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyri. Osobitný zrete ľ 

v Petržalke.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. Kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  nájom pozemku, tak ako je to uvedené v návrhu 

uznesenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prijatý, tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY ÚČELU 

NÁJMU ZMLUVY O NÁJME POZEMKOV 

A STAVBY Č. 078306051200 PRE OZ 

VAGUS SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ť a tým je schválenie zmena 

účelu nájmu  v zmluve o nájme pre OZ, pre OZ Vagus. 

Materiál by bol bez úvodného slova, pretože sú 

súhlasné stanoviská, a ja si dovolím ale v zastúpen í 

predkladate ľa ešte vám k tomu poveda ť informáciu, ktorá 

súvisí s činnos ťou OZ Vagus a ktorá súvisí aj s tým, že sa 

nám podarilo vyrieši ť problém, ktorý tomuto združeniu 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 128 

vznikol, pretože je to združenie, ktoré sa venuje p ráci 

ľuďom bez domova. 

Mnohí z vás, čo tu ste sedeli ešte v predchádzajúcom 

volebnom období si pamätáte, že sme navrhli a toto 

zastupite ľstvo schválilo môj návrh, aby sa časť aj mojich 

poslaneckých priorít práve venovala na za čiatok systémovej 

práci s ľuďmi bez domova. Bol to vtedy jediný Vagus, ktorý 

sa tomuto venoval. Ten návrh prešiel a tak sa polož ili 

základy systému.  

Odvtedy sa za minulý rok, tento rok aj predchádzajú ci 

rok zvýšil objem investícií do práce s ľuďmi bez domova 

šes ťnásobne. To znamená, že z tých pôvodne nieko ľko 

desiatok tisíc sme teraz na dvesto pä ťdesiatich tisícoch.  

Pred tým bol prijímate ľom finan čnej pomoci, alebo 

dotácie, výlu čne Vagus, ale teraz sa prihlásili ďalší 

prijímate ľa, takže finan čné prostriedky sa rozdelili medzi 

nich. Vagusu vznikol jeden finan čný problém, pretože oni sú 

povinní si zabezpe či ť aj iné zdroje financovania. Im sa tam 

nie čo prihodilo, obrátilo sa na ná, obrátilo sa na nás.  My 

sme ten problém vyriešili, našli sme dodato čné zdroje.  

Takže, všetky tie správy poplašné, ktoré sa tu šíri li 

a bludy, že nie čo mesto ide predáva ť, a preto chce vadu, 

bude Vagus kon či ť, sú nezmyselné lži. Vagus bude 

pokra čova ť, tak ako budú pokra čova ť v čera.  

Mali sme to spo na spolo čnej tla čovej konferencii 

a všetci vyjadrili spokojnos ť, že kone čne sa zakladá 

systémová práca ľudí bez domova.  
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Je to, bohužia ľ, ale ďalšia oblas ť, kde je Bratislava 

ponechaná sama na seba. My máme okolo pä ť, šes ť tisíc 

bezdomovcov z celého Slovenska a štát nám v tomto n epomáha 

ani korunou. Čiže musíme to rieši ť aj na tejto úrovni. Ja 

som sa obrátil už aj na pána ministra. Stretneme sa , 

vysvetlím problém a budeme rieši ť.  

Chcel som vám to poveda ť, aby ste túto informáciu mali 

z prvej ruky.  

Teraz je diskusia k bodu bodu pä ť.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja tento materiál nepodporím, pretože s ob čianskym 

združením Vagus mám osobnú skúsenos ť, konkrétne v našej 

mestskej časti, kde sme podporili toto ob čianske združenie, 

aby pracovali s bezdomovcami, konkrétne v našej mes tskej 

časti a bohužia ľ, tá práca bola absolútne nulová.  

My sme mali problém sa s nimi nejakým spôsobom 

skontaktova ť, komunikova ť, nájs ť nejaké, nejaký priestor na 

to stretnutie. A skuto čne, činnos ť bezdomovcov, že mi 

vykážu blo čku kávu, tak to ur čite nepovažujem za činnos ť 

s bezdomovcami.  

Ale plne súhlasím s tým, čo hovoril pán primátor, že 

je potrebné, aby sme systémovo pracovali s bezdomov cami, 
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aby tu Vagus nemal nejakým spôsobom monopol, pretož e myslím 

si, sú aj iné ob čianske združenia, respektíve iné, aj 

cirkevné organizácie, ktoré sa venujú práci s bezdo movcami 

a je potrebné nájs ť systém.  

Preto si myslím, že je ve ľmi dôležité, aby aj sociálna 

komisia na čele s pani predsední čkou Štasselovou ve ľmi 

aktívne pristupovala k tomuto problému, pretože je to jedna 

z priorít, myslím si, aj zastupite ľstva, aj sociálnej 

komisie.  

Pretože tých bezdomovcov neustále pribúda. Skuto čne, 

ako, práca s bezdomovcami je ve ľmi náro čná, špecifická a sú 

bezdomovci, ktorým sa dá pomôc ť a sú ochotní, jednoducho, 

aby im bolo pomôžené, ale aj sú bezdomovci, ktorým tento 

typ života vyhovuje.  

Takže naozaj, nejakým spôsobom, aby to nebolo len 

projekt pre projekt, ale aby boli konkrétne merate ľné 

výsledky, aby tí ľudia boli zapracovaní vlastne do 

normálneho života, aby sme mali reálne vidite ľné veci, 

pretože ja žijem v mestskej časti, teda v Lama či, kde máme 

obrovský problém s bezdomovcami, kde nám prespávajú  

v chatkách, kde vlastne je na úkor súkromného vlast níctva. 

Tí majitelia tých chatiek sú bezradní.  

My sme za pani starostky Keltošovej dvakrát robili 

v spolupráci s majite ľmi, s hasi čmi a s policajtami 

vyslovene akciu takú, kde sme vypa ľovali tie chatky. 

Bohužia ľ. Iný spôsob ako dosta ť týchto bezdomovcov 

z majetku nebol, pretože sú ve ľmi agresívni , sú ve ľmi 

drzí, zgrupujú sa vlastne v nejakých skupinách. Sam i to 
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vidíme vlastne pri Tescu v Lama či, kde skuto čne ako je 

nejakým spôsobom aj mestská polícia, respektíve štá tna 

polícia na týchto bezdomovcov krátka.  

A títo bezdomovci ob ťažujú normálnych poctivých 

občanov, ktorí jednoducho čakajú na ten autobus tým, že tam 

žobronia, respektíve požívajú alkoholické nápoje a podobne. 

Takže naozaj, nie je to len o tom, o nejakom Vaguse , ale je 

to o tej koncepcii, stratégii, aby sme kone čne pohli, čo sa 

týka bezdomovcov.  

Pretože ten po čet neustále pribúda. Sme hlavné mesto 

a ja ve ľmi vítam tú iniciatívu pána primátora, že chce 

rokova ť aj so štátom, s pánom ministrom, pretože je to 

jedna z oblastí, kde opä ť tá Bratislava si sama nepomôže, 

pokia ľ nezasiahne štát. jednoducho, či už cez legislatívu, 

respektíve zdroje.  

Takže, ďakujem ve ľmi pekne 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem, pán poslanec. 

Ja iba chcem upozorni ť kolegov, že v bode dvadsa ťjedna 

máme systémovejší materiál, informáciu projektov 

podporených finan čným príspevkom pre ľudí bez domova. Tam 

je aj miesto na tú systémovú diskusiu, ktorú bezbo,  bez 

pochyby mnohí chcete vies ť. Teraz sa bavíme o rozvo, o 

o tom, aby teda Vagus tam mohol pokra čova ť. Nie mohol, oni 
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môžu, ale aby, aby aj zákonne mohli robi ť to čo robia, lebo 

potrebujú rozšíri ť nájomnú zmluvu. To je všetko. 

Ale to som chcel iba poveda ť. 

Nech sa pá či, pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže príspevok, na ktorý chcem reagova ť vyznel ako 

paušalizujúci, tak chcem reagova ť.  

Nepoznám prípad v Lama či, ale v Starom Meste odvádza 

Vagus nenahradite ľnú prácu.  

Som si istý, že v Starom Meste spôsobujú problém tí  

bezdomovci, ktorí nespolupracujú s Vagusom, a naopa k, tí 

ktorí navštevujú toto zariadenie na Mýtnej ulici sú  

odbremenením Starého Mesta a sú ve ľkou pomocou.  

Takže v ďaka Vagusu za to čo robia na Mýtnej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Na rozdiel od pána poslanca Olekšáka budem hlasova ť za 

tento materiál a podporujem ho.  
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Podobne ako pán poslanec Grendel si myslím, že Vagu s 

robí dobrú prácu s bezdomovcami. Zaslúži si to podp oru.  

Ale chcel by som podobne ako pán primátor upriami ť 

pozornos ť na to, že tu teraz nerozhodujeme o tom, či nie čo 

Vagusu prenajmene, neprenajmeme, podporíme ho nepre náj, 

nepodporíme ho. Schva ľujeme v rámci nájomnej zmluvy zmenu 

účelu nájmu. Tým že rozširujeme ten ú čel nájmu aj o, 

o konkrét, o poskytovanie služieb nízkoprahového de nného 

centra, integra čného centra a špecializovaného poradenstva.  

Ak by sme túto zmenu neschválili, tak Vagus na ďalej 

bude ma ť prenajatý za rovnakých podmienok prenajatý ten 

dom, ktorý má prenajatý. Jediný rozdiel by bol v to m, že by 

nemohol žiada ť prostriedky od Bratislavského samosprávneho 

kraja. Takže možno by sa viac spoliehal (gong) na m esto. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Áno, ja reagujem, ďakujem, na pána Olekšáka.  

Pán Olekšák, v tomto roku bude s čítanie bezdomovcov. 

To, že bezdomovcov pribúda, to, to vôbec nevieme. T o je 

prvá vec.  

A druhá vec. Naozaj, táto, tento materiál je len 

o upresnení textu zmluvy. Presne to, čo povedal pán Dostál 
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predo mnou, aby mohol Vagus žiada ť finan čné prostriedky, 

ktoré zo zákona má nárokovate ľné. 

Čiže, všetky tie činnosti a služby, ktoré poskytuje, 

aby boli sú časťou zmluvy.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Veľmi krátko.  

V médiách sa ve ľa hovorilo o Vaguse. Ale rovnaký 

problém teda je aj v mestskej časti Ružinov. Tam je 

ubytov ňa, alebo noc ľaháre ň Depaul. Sú tam s tým dlhé roky 

vážne problémy, ktoré súvisia s tým, že bezdomovci fungujú 

na Ostredkoch, robia tam proste neporiadok.  

Ja teda vítam tú aktivitu magistrátu, že dáva tomu 

kone čne nejaký systém, ale sú časne chcem teda poprosi ť, že 

ak je priestor na to zo strany magistrátu ako pomôc ť aj 

prevádzkovate ľom Depaul a urobi ť to systémovo a urobi ť to 

jasne, ve ľmi výrazne to pomôže obyvate ľom Ostredkov, 

pretože sú týmto naozaj atakovaní.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Jedným z prijímate ľom pomoci, tej systémovej, je práve 

aj organizácia Depaul.  

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ospravedl ňujem sa. Ja sa priznám, že som bola pôvodne 

proti tomu, aby Vagus dostal na Mýtnej tie priestor y po 

bývalom SME, a to preto, lebo ved ľa je starožitník, ktorý 

je skuto čne taký skuto čný starožitník. Ke ďže má ve ľké 

priestory, tak tam naozaj sa dá hraba ť a neviem čo. A dos ť 

často tam chodím.  

Musím poveda ť, mala som obavy ako to tam dopadne. 

Dopadlo to ve ľmi dobre. Vôbec neob ťažujú. Vôbec. Je tam 

poriadok zavedený, takže je to v poriadku.  

A ešte na úkor Depaul. Na Kr čméryho bola dvojvila, kde 

Depaul to malo prenajaté pre svojich chorých členov. 

Neuveríte aký tam bol poriadok, v živote som tam ne videla 

nikoho ožratého. Tí mali takú disciplínu zavedenú, až to 

sedelo. 

A myslím si, že s bezdomovcami sa do, dá pracova ť 

jedine tak, ak niekde budú (gong) organizovaní 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, tak. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Budem pokra čova ť v tom čo hovorí pani Černá, pretože 

to bolo zastavené. 

Tiež sa prihováram za to, že ob čianske zduženia, ktoré 

to robia na dobrovo ľnej bázy, často tá práca je 

nezaplatená. Je to ve ľmi ťažká robota. 

Ja som sa raz pokúsila pomôc ť bezdomovky, teda 

bezdomovkyniam, ktoré boli z detského domova. Podar ilo sa 

mi ich umiestni ť aj v práci, aj nájs ť im zamestnanie, aj 

bývanie. Napriek tomu, žia ľ sa, z psychických dôvodov, 

pretože mali ve ľmi traumatické detstvo, sa to nepodarilo. 

Vrátili sa spä ť na ulicu. Je to ťažká, ve ľmi, niekedy 

nezaplatená robota.  

Prosím vás o podporu. Nahrádzajú prácu štátu a mám,  

musíme si váži ť ich robotu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák ešte reaguje na seba. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem ve ľmi pekne za reakcie. 

Ja by som chcel podpori ť to, čo hovoril pán poslanec 

Buocik, pretože je to presne o tom, že sú tu aj iné  

organizácie.  

Práve v Ružinove je ten Depaul kde  taktiež sú 

problémy a taktiež potrebujú peniaze nejakým spôsob om to 

systémovo porieši ť.  

Ale ja hovorím konkrétne, čo sa týka Vagusu za moju 

mestskú časť, kde výsledok práce Vagusu s bezdomovcami je 

nula. A ja len hovorím, že áno, tí bezdomovci, ktor í chcú 

a sú ochotní nastúpi ť do týchto programov, tak samozrejme, 

treba im pomôc ť, ale tí, ktorí nie sú ochotní, tak 

jednoducho, tam už treba použi ť tvrdú, jasnú represiu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Po. Kon čím diskusiu a iba ozrejmím, že mesto rozdelilo 

financie medzi troch poskytovate ľov. Vagus je iba jeden 
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z nich, druhý je Depaul a tretí sú Milosrdní, Domov  svätého 

Jána z Boha.  

Prosím hlasujme o návrhu. 

Teda respektíve, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  zmenu ú čelu nájmu tak, ako je ďalej písomne 

v návrhu uznesenia napísané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 6 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, POZEMOK PARC. Č. 21511/6 VO 

VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA POZEMOK PARC. Č. 

2187/30 VO VLASTNÍCTVE SR – ÚRADU 

VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu šes ť, je to mat, hodný zre, 

osobitný zrete ľ, Úrad vlády.  

Opäť je bez úvodného slova, sú súhlasné stanoviská. 

Podotýkam iba, že tam ide o pred ĺženie lehoty na uzavretie 

tej zmluvy.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené písomne, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje zámenu pozemkov a tak ďalej ako je 

v texte. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU V NÁJOMNEJ 

ZMLUVE Č. 07 83 0166 04 00 NA DOBU 

URČITÚ DO 31.08.2039, PRED ĹŽENIA 

DOBY NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME Č. 07 83 

0363 06 00 NA DOBU UR ČITÚ DO 

31.08.2039 A NÁJOM POZEMKU REGISTRA 

„E“ PARC. Č. 5799 A 5800 V K. Ú. 

PETRŽALKA, PRE ZEMEGULU, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu sedem a tým je ná osobitný zret eľ 

v Petržalke, Zemegu ľa, s. r. o. 
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Pán riadite ľ, prosím, úvodné slovo.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa, týkajúceho sa pred ĺženia ná doby nájmu 

na dobu ur čitú do 31. 8. 2039, pred ĺženia doby nájmu 

o zmluve o nájme ďalšej do 31. 8. 2039 a nájom pozemku 

registra E v katastri Petržalka pre Zemegu ľu, s. r. o. so 

sídlom v Bratislave. 

Návrh uznesenia je pomerne obsiahly, čiže v danom 

znení ho odporú ča magistrát schváli ť.  

Finan čná komisia odporu čila schváli ť bod jeden a bod 

dva v plnom znení a bod, v bode tri v alternatíve j edna 

s tým, že požaduje, aby bola investícia uskuto čnená do 

konca júna 2017. 

Mestská rada odporu čila schváli ť bod jedna a dva 

v plnom znení a v bode tri alternatívu jedna.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 142 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Materiál má trošku dlhšiu genézu, aby sme to odbili  

len tým, čo povedal pán riadite ľ, teda že sa predkladá 

a nejakým spôsobom by sme mali, mali problematiku p oňať tak 

širšie.  

Ten, ten problém spo číva možno v tom, čo sa tu urobilo 

pred pätnástimi rokmi, možno som to pre pred ĺžil a celá tá 

záležitos ť spo číva v tom, že sú časný užívate ľ týchto 

priestorov si kompenzuje nájom na základe toho, že zaplatil 

za existujúci majetok, ktorý bol v priestoroch, kto ré sú mu 

prenajaté vlastníkom, teda boli tieto, tento majeto k 

odkúpený od pôvodného majite ľa.  

Uvedomme si jedno, že pokia ľ pred ĺžime zmluvu do 

tridsiateho deviateho roka, do tridsiateho deviateh o roka, 

tak z toho majetku, ktorý je v užívaní, bude to via c ako 

tridsa ť rokov, hej, sa na hodnote, 

ja by som poprosil aj pána riadite ľa, 

sa na hodnote nášho majetku prejaví nulovou hodnoto u. 

Bude skrátka už po dobe užívania.  

Čiže tu sa nerieši teraz otázka toho, akým spôsobom 

bude za zabezpe čená tá prevádzka v rámci priestorov, ale sa 

rieši nie čo nové, ktorým sa chce dosiahnu ť dobrý zmluvný 

vz ťah pred ĺži ť o ďalších dvadsa ť rokov. Pokia ľ, pokia ľ tá 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 143 

zmluva má vyprša ť  tento rok, tak je to presne dvadsa ťtri 

rokov. Pokia ľ by mala vyprša ť, vyprša ť v osemnástom roku, 

tak je to dvadsa ť jedna rokov. Hej? 

Čiže, problém treba vidie ť v tomto duchu, že sa tu 

nabaľuje na nie dobre, pod ľa mňa, postavenú zmluvu túto 

pôvodnú, sa tu naba ľuje ďalšia zmluva.  

Z toho zákulisia, ktoré v rámci tohto bodu sme asi 

viacerí mohli zaži ť, sa žiadate ľ spájal s nami 

s poslancami. Hej? Na moju otázku do akej miery je 

opodstatnená tá jeho požiadavka v d ĺžke trvania do 

tridsiateho deviateho roka, vraví, no tak mi to nej ak 

vychádza ekonomicky. Dal som mu otázku, či si vie 

predstavi ť dobu nájmu kratšiu o, čo ja viem, tri roky 

vravím, dneska sme v šestnástom, tak to tridsiateho  

šiesteho. No z ťažkým, akože posúdením efektívnosti, ale 

viem.  

Takýto návrh som dal na finan čnej komisii a k môjmu 

veľkému prekvapeniu, kolegovia, ktorí tam sedia, koleg ovia 

poslanci, nepodporili tento návrh. Evidentne výhodn ejší pre 

mesto z titulu, že sa uvo ľnia ruky vlastníkovi, teda 

magistrátu o tri roky skôr, ako ke ď prijmeme tento, tento 

bod.  

Bolo mi to čudné, tak sa som sa snažil dopátra ť 

k nejakým informáciám, tak som si pozrel výpis z ob chodného 

registru, jeho ekonomické aktivity, správy, ktoré s ú 

a informácia, ktorá teraz odzneje, je tiež troška 

zarážajúca. Prevádzka Zemegule za minulý rok vykáza la zisk 
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tisíc štyristoosemdesiat Euro pred zdanením a zad ĺženos ť 

firmy je okolo devä ťdesiatsedem percent. 

Ja sa pýtam: Kde takýto vlastník, teda takýto užíva te ľ 

našej nehnute ľnosti zoženie na investíciu šes ťsto Euro? Je 

to len, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

šes ťstotisíc.  

Je to len skrytá osoba, ktorá reprezentuje záujmy 

niekoho iného?  

A naozaj, do tohto mi nejak zapadá to, že mnohí 

poslanci, nebudem ich menova ť, neboli ochotní prija ť môj 

pozmeňujúci návrh, ktorý skracoval dobu nájmu. Čiže, asi to 

má obšlapané (gong) aj inými, inými smermi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Veľmi dobrý, ve ľmi dobre poukázal pán poslanec Kolek. 

Teraz tiež, vážení kolegovia, rozhodujeme o majetku  mesta, 

o ve ľmi lukratívnom priestore na nábreží Dunaja, ktorý j e 
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to sná ď najcennejšie, čo Bratislava má. A nezaujíma nás 

komu na dlhé roky dopredu ideme tento lukratívny pr iestor 

prenaja ť? Táto otázka je ve ľmi, ve ľmi na mieste.  

Pán Hanulík, neviem, či je tu prítomný, mohol by sa 

pýta ť kto to je? Akému, akému developerovi, alebo komu 

ideme prenaja ť UFO a reštauráciu a pylón a neviem čo všetko 

k tomu patrí. Pozemky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa v prvom rade chcem teda po ďakova ť za to, že ten 

materiál bol odložený na tento mesiac a že sme teda  dostali 

možnosť na komisii cestovného ruchu a medzinárodných 

vz ťahov materiál prerokova ť, kde teda sme si v rámci 

rokovania komisie so žiadate ľom vyjasnili teda ten bod toho 

infopointu a dohodli sme sa na tom, že vlastne bude  sa 

realizova ť to, čo mestu naozaj už dlhé roky chýba a to je 

teda ten takzvaný bikepoint, alebo vlastne turistic k, 

cyklistické informa čné stredisko.  

Možno pre objasnenie. Pod ľa údajov z čiklos, 

z cyklos číta čiek nám vlastne týmto úsekom vlani prešlo 

dvestopä ťdesiat cyklis tisíc cyklistov za rok. To je 
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v podstate ako keby polka Bratislavy. Samozrejme, r áta to 

aj turistov, ráta to aj Bratislav čanov. A ako som už minule 

hovorila, tento bod je vlastne ve ľmi dôležitý z h ľadiska 

prilákania turistov, ktoré, ktorí idú po Eurovelo š estke 

a Eurovelo trinástke do mesta. A vlastne toto infor mačné 

stredisko nám tam chýba.  

Takisto bude poskytova ť ďalšie služby. Ve ľmi dôležitá 

služba úschov ňa bicyklov, úschov ňa batožiny pre 

cykloturistov. Častým bodom, ktorý vlastne odrádza cyklistu 

od toho, aby zašli do mesta je to, že si nemajú kde  odloži ť 

bajky aj s batožinou, ktorú na nich majú. Nemá im k to tieto 

veci postráži ť po čas prehliadky mesta. Poprípade to kon čí 

tak, že vlastne celé skupiny chodia aj na tých bicy kloch po 

pešej zóne, čo nie je vôbec ideálny stav, pretože toto do 

pešej zóny, naozaj, nepatrí.  

Čiže bola by tam takisto úschov ňa bicyklov a batožiny, 

servis, ktorý ako som už minule spomínala, by takis to 

pomohol Bratislav čanom, ktorí vyrážajú na svoje 

cyklovýlety, ako aj turistom a takisto možnos ť vlastne umy ť 

si bicykle.  

Keďže zámerom našej komisie vlastne bolo, že toto by 

malo by ť zakotvené aj v materiáli, tak ja by som si 

dovolila prednies ť pozme ňovací návrh. Jeho text máte 

vlastne všetci rozdaný na stoloch. V podstate ke ď to 

zhrniem, tak v časti uznesenia tri aj v alterna, aj pre 

alternatívu a), aj pre alternatívu b) je tam vlastn e 

podmienka a do tej podmienky som vlastne  

(poznámka:  hukot mikrofónu) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 147 

pardon, navrhla, navrhla teda prida ť tú špecifikáciu. 

Máte to vyzna čené vlastne v tých materiáloch, čo máte na 

stole hrubým, že by to bolo cyklistické a turistick é 

centrum, takzvaný bikepoint, ktorý bude po kolaudác ii 

cenným vstupným priestorom odovzdané do vlastníctva  hlav 

hlavného mesta a ktoré bude vlastne sp ĺňať práve tieto 

náležitosti, ktoré som spomínala. To znamená, bude tam 

informa čná kancelária pre turistov zameraná na 

cykloturistov, bude sa poskytova ť servis, bude tu priestor 

na umývanie bicyklov a bude tu vlastne priestor pre  

úschov ňu bicyklov a batožiny.  

Takže poprosím o podporu tohoto pozme ňovacieho návrhu, 

ktorý vlastne je v zmysle rokovania komisie so žiad ate ľmi 

o prenájom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som ten, ktorý denne používa bicykel, čiže v každom 

prípade tento nápad podporím.  
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A jedná sa tu, pokia ľ vidím, o, o nájom. Čiže 

akýko ľvek nájom, ktorý sa týka športu a, a prináša ten 

šport do mesta, ja podporím ve ľmi rád a nikdy nedovolím 

taký pozemok, alebo nie čo podobné preda ť, pokia ľ tu budem. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja napriek tomu, že teda nemám bicykel, podporím 

taktiež tento pozme ňovací návrh, pretože myslím  ve ľmi 

prospešný, je potrebné podporova ť aj tento druh dopravy.  

A presne, ako povedala aj kolegy ňa, jednozna čne, jedná 

sa o nájom. Čiže aj pre tých, ktorí ako hovoria, že je to 

nejaká paralelná situácia, absolútne nie je. A tent o 

prevádzkovate ľ už bol vybratý neviem ko ľko rokov dozadu, 

investoval tam nejaké peniaze. Myslím si, že sami k to tam 

bol v tejto prevádzke, videl akým spôsobom je vlast ne 

obhospodarovaná. Chodia tam turisti, takže myslím s i, že 

nie je dôvod na to, aby sme nejakým spôsobom tu vyv olávali 

nejaké pochybnosti, alebo otázky oh ľadom ekonomiky firmy 

a podobne. To nás absolútne nemusí trápi ť a zaujíma ť. Pre 

nás je zaujímavá zmluva nájomná, aby sa plnili podm ienky čo 

sa týka vlastne nájmu, respektíve prevádzky, aby tá to 
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reprezenta čná časť, dominanta mesta, jednoducho fungovala 

k spokojnosti návštevníkov.  

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Odzneli tu požiadavky z komisie cestovného ruchu.  

Naozaj, my si musíme uvedomi ť jedno, že magistrát má 

dostato čný finan čný kapitál na to, aby tieto opodstatnené 

požiadavky sa riešili z prostriedkov mesta. Ve ď si 

uvedomme, dnes prišla Vraku ňa s tým, aby sme im 

transferovali finan čné prostriedky na vybudovanie 

cyklotrasy na ich pozemkoch dan, teda, priamym fina nčným 

presunom na mestskú časť len preto, že mesto nevie 

zabezpe či ť nap ĺňanie  rozpo čtu.  

Čiže tá rozpo čtovaná suma, ktorá v rozpo čte je, 

myslím, štyristotisíc, by iným spôsobom bola nevyuž itá, 

respektíve, sa musí využi ť na nie čo iné. A my tu hovoríme 

o tom, že je jedinou záchranou pre bikepoint pod mo stom 

bude to, že tento investor bude ochotný k tej, k tý m svojim 

požiadavkám, k tým svojim ponukám prida ť ešte aj to, aby 

tam vybudoval nejaké informa čné centrum. Je to úplne 

v kompetencii a vo finan čných možnostiach mesta. 
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Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vyhliadková veža UFO patrí medzi skupinu vyhliadkov ých 

veží sveta. Iná vyhliadková veža v Bratislave medzi  ne 

nepatrí. Je naozaj významnou dominantou Bratislavy  

a dokonca sa bude v nadchádzajúcich rokoch uchádza ť o to, 

aby práve v Bratislave sa konalo stretnutie zástupc ov 

všetkých týchto veží, ktoré sa vždy každý rok koná v inej 

krajine.  

Tá veža potrebuje po istom čase rekonštrukciu.  

Ten materiál sa o mesiac posúval preto, že ešte sa tam 

dopĺňalo to, o čom hovorila So ňa Svore ňová. Čiže nie, že je 

treba len urobi ť ten cyklo a infopoint, tam treba vä čšiu 

ove ľa rekonštrukciu, ale o toto sa to ešte kvôli komisi i 

cestovného ruchu dop ĺňalo. Tá rekonštrukcia je ďaleko 

väčšia a myslím si, že mesto na to nemá.  

Terajší prevádzkovate ľ, pod ľa mojich zistení, čo som 

sa pýtala mnohých ľudí, odbornej verejno (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová reaguje na seba.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja som len chcela zhrnú ť ešte moju reakciu na faktické 

poznámky, ale v podstate pani námestní čka ma už čiasto čne 

predbehla.  

Tam vlastne naozaj nejde ani z ďaleka len o ten 

cyklopoint, ide o to, že jednoducho v tejto chvíli je 

naozaj hanbou ako vyzerá to vstupné, ten vstupný pr iestor 

do UFA.  

Je to reštaurácia, ktorú využívajú vä čšinou naozaj tí 

najlepšie situovaní klienti Bratislavy. Tak by som 

povedala. A teda pri kongresovom turizme a tak ďalej. 

A jednoducho túto kategóriu návštevníkov Bratislavy   

uvádza ť do reštaurácie cez taký priestor, aký tam 

momentálne je, je skrátka hanbou pre celé mesto.  

Čiže naozaj, ten bikepoint, to je len doplnením.  

A na otázku možno toho, že vlastné prostriedky mest a. 

Ja naozaj nevidím dôvod plytva ť vlastnými prostriedkami 

mesta na nie čo, kde sa môžme dohodnú ť, že niekto v rámci 

rekonštrukcie jednoducho splní aj túto požiadavku. Čo sa 

vlastných prostriedkov týka, je to tu na stole už, no 

minimálne sedem rokov, pretože o tomto sa hovorilo dokonca 

už v minulom volebnom období a proste za sedem roko v sa tie 

prostriedky (gong) v podstate nenašli.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja by som rád doplnil kolegy ňu Svore ňovú, ke ďže som 

jedným z predkladate ľov toho pozme ňovacieho návrhu. 

My sme sa celým materiálom ve ľmi detailne zaoberali na 

komisii cestovného ruchu, pretože tá vyhliadková ve ža je 

naozaj asi najviac cie ľom návštev ľudí, ktorí prídu 

navštívi ť Bratislavu a aj pod ľa tohto si robia, robia 

nejaký názor o našom meste.  

Čo sa týka toho dlhodobého nájmu, tam samozrejme, 

rozumieme tej ekonomike a tomu, tej žiadosti toho 

prenajímate ľa, aby to bolo čo najdlhšie, aby si on dokázal  

zohna ť financie a zaúverova ť tak, aby, aby mohol uprata ť 

to, to pod tým. A to je podstatné. To čo povedala aj 

kolegy ňa So ňa Svore ňová. To čo momentálne je pod Mostom SNP 

je na naozaj hanba. Je to hanba nie len pred turist ami, 

ktorí tam chodia do tej veže, ale ja pre Bratislav čanov, 

ktorí povedzme zo Starého Mesta idú pešo do Sadu Ja nka 

Krá ľa a návštevníci Incheby idú tade okolo.  

Čiže, my ke ď nedokážeme dostatok financií da ť dokopy 

ako hlavné mesto a, a, a urobi ť tam nie čo, čo aspo ň trochu 

bude pripomína ť európsku metropolu pod Mostom SNP, tak 

môžme by ť radi ke ď máme partnera, ktorý tam nie čo 
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prevádzkuje, dlhodobo prevádzkuje a navyše ako bonu s tam 

urobí dve veci: 

po prvé, zútulní a skultúrni to, to územie pod tým 

mostom, aby to nevyzeralo jak v Bornxe, to je v prv om rade.  

A v druhom rade sme sa ve ľmi detailne zaoberali tým 

bikepointom. V prvom rade tam malo byt, ak si spomí nate, 

vážené kolegyne, kolegovia, informa ční nejaký stánok. 

Cestu, práve komisia cestovného ruchu prišla s tým,  že to 

čo my potrebujeme nie je informa čný stánok, ale nie čo, čo 

by, čo by slúžilo najmä ľuďom, ktorí tade využívajú 

cyklotrasu, ktorá vedie aj na hrádzu opa čným smerom do 

Rakúska. Takýto bikepoint dlhodobo chýba.  

Keďže sme nechceli ten materiál otvára ť, meni ť, tak 

sme sa dohodli na tom, na ostatnej komisii, že bude me so 

Soňou predklada ť tento materiál, ktorý je, ktorý je 

pozmeňovací návrh, ktorý doplní ten pôvodný nájom, kde 

špecifikujeme presne, čo vlastne my od toho, od toho 

prenajímate ľa chceme. Aby tam vybudoval nas, zo svojich 

prostriedkov, ale budú to, samozrejme, využíva ť ľudia nie 

len tí, ktorí do toho UFA idú ako turisti na, na ob ed, 

večeru, alebo na zá ú čelom vyhliadky, ale samozrejme, 

Bratislav čania, ľudia, ktorí, ktorí využívajú cyklotrasu, 

ktorí idú smerom do Sadu Janka Krá ľa.  

Čiže, ve ľmi pekne poprosím, vážené kolegyne a kolegov 

o podporu tohto materiálu. Ja sa k tomuto vyjadruje m nie 

len ako člen komisie cestovného ruchu, ale aj ako poslanec 

zvolený z mestskej časti Petržalka. Uvedomujem si, že ten, 

ten chodník cyklistický nevyužívajú len Petržal čania, ale 

obyvatelia celej Bratislavy, ale je to na katastrál nom 
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území v Petržalke. Ja som ve ľmi rád, ak sa podarí to, že 

kone čne to, tá lokalita pod, pod, pod Novým Mostom z tej  

strany nebude vyzera ť ako v nejakom apokalyptickom filme.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela upozorni ť aj pána, pána Kríža, že 

vlastne ten majetok, ktorý teraz kritizujeme, že v akom je 

otrasnom stave, on bol predmetom nájmu do dnešných čias 

a nebol daný do stavu, za ktorý by sme sa nehanbili . Čiže, 

ja mám ve ľmi vážne podozrenie, že ak tam nedáme tú 

podmienku, ktorú dala, myslím že rada, do 30. 6. 20 18 by sa 

mali urobi ť všetky rekonštrukcie, ktoré tu o čakávame, tak 

sa chcem teraz spýta ť vedenia úradu, či to bude zapracované 

do tej nájomnej zmluvy ako podmienka pokra čovania tej 

zmluvy? Pretože ak to tam nebude, ja to teda ur čite 

nepodporím.  

A druhá vec. Ja vás chcem poprosi ť  o samostatné 

hlasovanie o tých troch bodoch. To znamená, myslím že A, B, 

C, alebo 1, 2, 3.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním kolegy ňu Elenu.  

Presne tak, ako hovorí. Ten priestor doteraz bol 

v nájme toho prevádzkovate ľa, ale my ako prev, ako  

prenajímate ľ sme od neho ni č iné nežiadali. Iba to, aby nám 

platil nájom za tú vežu.  

Dnes sme v situácii, ke ď on potrebuje z istých dôvodov 

pred ĺži ť ten nájom a pravdepodobne si chce zobra ť úver, tým 

pádom máme teraz možnos ť ho donúti ť, aby kone čne ten 

priestor na svoje náklady upratal. Čiže, zve ľadil priestor, 

ktorý navštevujú ľudia ako verejný priestor. Teraz je práve 

ten, teraz je práve tá doba. 

A samozrejme, to musí by ť podmienka tej zmluvy.  

Na to, aby dostal nájom, tak musí to pod tým mostom  

naozaj pekne spravi ť a urobi ť tam ten bikepoint. Však o to 

nám v podstate celé ide.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nadviažem na Olivera.  

Áno, tá predchádzajúca zmluva nežiadala riešenie to hto 

priestoru, pretože pred tým sa robila dvojro čná 

rekonštrukcia veže. V roku 2005 potom veža bola zap ísaná aj 

do tej medzinárodnej organizácie vyhliadkových veží .  

Čiže, nikto neotváral tú predchádzajúcu zmluvu, 

v ktorej neboli takéto investície zahrnuté. Práve p reto 

teraz chceme, aby tie investície v tej novej zmluve  už 

boli.  

Áno, je to otázka len na, správnej naformulovania a j 

s tými rokmi, aby tie investície tam boli jasne def inované.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Pardon, ja ešte len využijem faktickú poznámku. 

Dostala som upozornenie od návrhovej komisie, že ab y sme 

boli v súlade s rokovacím poriadkom, tak nie je to 

pozmeňovací návrh, je to návrh na doplnenie materiálu, te n 

môj návrh. Dobre?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

V súlade s návrhom pani poslankyne Pätoprstej budem e 

hlasova ť o každom bode uznesenia zvláš ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže je to dos ť zložitý materiál. Dostali sme návrh 

na doplnenie časti uznesenia.  

Ak dovolia kolegovia, tak budem pokra čova ť, aby vedeli 

o čom budú hlasova ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím o k ľud v rokovacej sále.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani poslanky ňa Svore ňová aj s pánom poslancom Krížom 

mali 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 158 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva, keby si prestal vykrikova ť a nehal 

slovo ná návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani poslanky ňa Svore ňová a pán poslanec Kríž dali 

doplnenie do časti uznesenia s podmienkou do tej časti 

vsunú ť tie veci, ktoré sme našli písomne na stole, ktoré 

ona pre čítala a sú hrubo vyzna čené v tom návrhu.  

Neviem. Mám to ešte raz číta ť? 

Takže do tej časti s podmienkou sa vsúva časť za 

dátumom 31. 8. tridsa ťde, teda 2039, zárove ň bude 

vybudované nové cyklistické, to je to vsunuté a tur istické 

centrum, v zátvorke takzvané bikepoint, ktoré potom  

pokra čuje s tým, čo je  v pôvodnom texte a kon čí a ktoré 

bude sp ĺňať tieto náležitosti. A tu sú vymenované 

náležitosti: 

• poskytova ť informa čné služby turistom, a to najmä 

so zameraním na cykloturistov, 

• poskytova ť priestor pre malý servis bicyklov, 

• súčasťou priestoru bude miesto na umývanie 

bicyklov, 

• a poskytova ť interiérový alebo exteriérový 

priestor pre úschov ňu bicyklov a batožiny. 

Toto je vsuvka.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 159 

A ďalšia, ďalší odstavec, ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa, to už je v pôvodnom návrhu tex textu.  

Takže to je tá časť, podmienková časť tohto návrhu 

uznesenia.  

Mali by sme  o tomto hlasova ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O prvej časti v časti schva ľuje tu odznela požiadavka 

od pani Pätoprstej, že máme, máme hlasova ť o jednotlivých 

bodoch samostatne. Teda o jed, o bode jeden, dva, t ri 

samostatne.  

Takže prvý bod v časti mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní  materiálu schva ľuje ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa a tak ďalej, v prvom bode: pred ĺženie 

doby nájmu v nájomnej zmluve na dobu ur čitú do 31. 8. 2039. 

A je tam aj číslo náj, zmluvy nájomnej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý bod tohto istého uznesenia. Pred ĺženie doby 

nájmu v zmluve o nájme číslo zmluvy sa tu nachádza na dobu 

ur čitú do 31. 8. 2039. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťšes, dvadsa ťšes ť za. 

Toto uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A tretí bod tohto uznesenia. Nájom časti pozemku 

registra E 5799 vo výmere jedenás ť štvorcového metra 

a časti pozemku registra E parcelné číslo 5800 vo výmere 

219 štvorcového metra za ú čelom vytvorenia a rekonštrukcie 

vstupného priestoru a nájom časti pozemku registra E 

parcela 5799 vo mie výmere 79 štvorcových metrov a časti 

pozemku registra E parcela číslo 5800 vo výmere dva, 

dvestojedenás ť štvorcového metra za ú čelom vytvorenia 

komunika čných a obslužných plôch, alternatívou jedna za 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 162 

nájomné vo výške štyritisícpä ťstodevä ťdesiatsedem celých 

päťdesiat Eur ro čne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť  prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A tým, a tým  pádom už máme odhlasovanú, odhlasovan é 

celé uznesenie s tou alternatívou jedna a s tými 

podmienkami, ktoré boli dopracované. 

A bez bodu dva, samozrejme, ktoré nebolo schválené 

tohto uznesenia. Takže, jedna a tri uznesenia bodu,  teda 

body uznesenia sú schválené, dvojka nie je. A podmi enky sú 

schválené pod ľa toho, ako nám bolo predložený ten 

dopl ňujúci návrh.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A do kedy je ten nájom teda?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Či sme schválili uznesenie, ktoré dáva zmysel. Teraz  

neviem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A ako to môže vybudova ť, ke ď nebude ma ť nájom? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Pán primátor, chcel by som sa spýta ť, možno o radu 

niekoho z oddelenia, ktorý to má na starosti. Tým, že 

nebola schválená jedna časť tohto dokumentu, že aké je 

vlastne finálne znenie, lebo tam boli dve pred ĺženia 

nájmov, dve rôzne zmluvy, a že čo bolo schválené, čo nie? 

Či tento dokument má vôbec zmysel a nie je zmäto čný v takom 

stave ako bol schválený?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej. To je práve tá otázka, že čo sa vlastne 

schválilo?  
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Čiže, prosím.  

Vidím, že právnici už sa radia.  

(poznámka:  čaká sa na vysvetlenie) 

Kto sa hlási teraz o slovo?  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Takže neschválením pred ĺženia zmluvy sme neschválili 

zmluvu, ktorá nám kon čí v júni 2016. takže v podstate 

pozemky áno, ale  zmluvu nie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čo to znamená, že pozemky áno, zmluvu nie?  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Sú to pozemky. Zmluva bola rozširovaná o pozemky po d 

UFO-m, ktoré budú slúži ť ako prístup na rekonštrukciu. 

Žiadate ľ má zmluvou kon čiacou 0600 prenajaté ešte ďalšie 

pozemky okolo UFA, ktoré využíva na napríklad v let e na tú 

terasu letnú a túto zmluvu sme nepred ĺžili.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 165 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem sa teda spýta ť, ak tomu dobre rozumiem: Pred ĺžil 

sa nájom reštaurácie, len sa nepred ĺžil nájom niektorých 

tých dodato čných pozemkov, v zásade parkoviska. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bialko?  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

O nájom, nazvime to odstavná plocha, to nie je 

parkovisko, ale o to sa rozširovala tá stará zmluva , ktorá 

bola platná do júna 2016. 

A išlo o to, že bodom prvým sa predlžoval nájom 

priestorov, bodom dva sa predlžovala nájomná zmluva  na 

pozemky. 

A tieto pozemky boli rozšírené a v tre ťom bode sa 

riešila alternatíva, aká cena. Pod ľa žiadosti nájomcu to 
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bolo jedno Euro, pod ľa pokra čovania zmluvy to bolo tá suma, 

ktorá bola schválená ako alternatíva číslo jedna.  

Čiže potrebovali by sme hlasovanie ešte raz o bode 

dva, aby bolo v poriadku.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

No, ke ď si uvedomíte, že prenájom pozemku vlastne 

nebude ma ť zaplatený a bude si tam chcie ť nie čo robi ť, je 

to presne totálny chaotické, pretože jednu časť sme mu, 

ktorú mal doteraz prenajatú, doteraz prenajatú, časť sme mu 

schválili, časť sme mu neschválili a to, čo som 

upozor ňovala, že sú tam nové pozemky, nové pozemky, tak ti e 

sme mu schválili, hej, kde práve by sme mali by ť opatrní 

o rozširovaní tej zmluvy.  

Čiže, je to naozaj, trošku treba rozmýš ľať pri tom 

hlasovaní, že čo schva ľujeme, čo neschva ľujeme.  

Aby on teda nezamrzol na tom, že chce nie čo 

rekonštruova ť a tuto už je tá hranica a nemôže.  

Čiže, ja teda neviem.  

Ja som, ja som nehlasovala za pred ĺženie, to znamená, 

za ďalšie a nové pozemky, o ktoré si žiadal. Čiže ja som 
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upozor ňovala na to, že sú tam nové pozemky. Preto som 

rozdelila hlasovanie, aby ste si uvedomili, že bod jedna 

a dva sú o pôvodnej zmluve a trojka bola (gong) o n ových 

pozemkoch.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dopadlo to presne opa čne. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Dopadlo to opa čne. No. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Prosím vás, rozumiem tomu správne, že my sme zaviaz ali 

toho investora, aby nám vybudoval infocentrum, bike point 

a nedali sme mu na to k dispozícii pozemky? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo v tom prípade je to zmäto čné hlasovanie, 

rozde ľovanie nemalo absolútne žiadny zmysel a myslím si, že 

by sa malo hlasova ť znova, pretože toto nebolo úplne jasne 

ozrejmené. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník. 

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Som chcel práve poveda ť, že málokto si pri hlasovaní 

uvedomil, že takýto dosah toto hlasovanie bude ma ť 

v prípade, že neprejde ten, v tomto jednom bode. To  si 

málokto uvedomil, a málokto to vedel.  

Tomu sved čí tá diskusia, ktorá tu je. Preto by som 

odporu čil a navrhol, opakujme si to hlasovanie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K bodu dva. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som, v podstate už ma predbehol kolega Uhler. Ja  

som sa chcela opýta ť na to isté, že my sme vlastne teraz, 
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teda dopracovali sa k tomu, že sme zaviazali invest ora 

urobi ť bikepoint, ale vlastne ho nemá kde. Hej? To je 

absolútne logické.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ale poprosím teraz právne oddelenie, aký je 

postup, ako sa vyhlási hlasovanie za zmäto čné a opakuje. 

Poďte mi to poveda ť, prosím vás.  

Pán poslanec Hr čka. 

Musíme odhlasova ť, že budeme hlasova ť znovu. Hej?  

Takže, dáva niekto návrh, niekto podal návrh, aby s a 

hlasovalo o bode dva znovu? Je to tak? A  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No ale. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, samozrejme, neviem poveda ť ako momentálne  sú časné 

organiza čné oddelenie a pán Katriak vysvetlia rokovací 

poriadok. V minulosti to bolo tak, že ke ď k takémuto 

nie čomu došlo, tak sa hlasovalo o tom, že či sa bude 

hlasova ť znova. Ale v tom prípade by som upozornil, že po  
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hlasovaní o zverení pozemkov v Karlovej Vsi prišla 

pani Augustini č a pán Žitný za mnou, čo môžu potvrdi ť, 

a povedali, že to hlasovanie tiež považujú za zmäto čné, 

lebo oni si mysleli, že sa bude ešte následne hlaso vať aj 

o zverení.  

Čiže, v prípade, že niekto dáva návrh na opätovné 

hlasovanie o tomto, tak si myslím, že z h ľadiska tejto 

informácie by bolo správne, da ť rovnako a teda ho dávam, 

procedurálny návrh na opätovné hlasovanie o, teda 

procedurálny návrh, aby sa opätovne hlasovalo o tom  bode 

1A. A takto, si myslím, že by sme mohli da ť hlasova ť pre 

istotu o každom jednom bode, ktorý bol dneska takto  

schválený, lebo naozaj mohlo dôjs ť k nejakému 

nedorozumeniu. Ale, samozrejme, záleží ako sa to tu  

odhlasuje.  

Ale to bola v minulosti taká prax, ktorá sa tu asi dva 

alebo trikrát stala (gong). 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja ve ľmi krátko do toho chcem vnies ť isté rácio.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá nás teraz hovorila, že treba 

rozmýš ľať o tom ke ď nejako hlasujeme. Práve ona je tá, 

ktorá nechala rozdeli ť to hlasovanie a paradoxne dosiala 

presný opak ako chcela. Ten nájom, ktorý mala probl ém, ten 

dlhodobý nájom tej reštaurácie, ten prešiel, a naop ak, tie 

pozemky, ktoré, ktoré práve my chceme ako benefit a ko 

hlavné mesto, aby sme tam mohli ma ť ten bikepoint.  

To znamená, reštaurácia bude, ale my bikepoint ma ť 

nebudeme. Čo je najhoršia situácia aká mohla vzniknú ť. 

Preto prosím, ešte raz o opätovné hlasovanie. dohod nime sa 

kedy tu bude reálne dos ť ľudí. Či to vieme urobi ť na obed, 

po obede, mne je to v zásade jedno, ja som tu celý deň. Ale 

toto by bola najvä čšia škoda, lebo nájom UFA bude, ale 

o bikepoint prídeme. A nebude tam ni č tam dole.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Kríž, ja navrhujem na tom novom hlasov aní 

hlasova ť o bode jedna a dva spolo čne, pretože to je 

spolo čná vec a o bode tri samostatne, pretože to je nový 

nájom nových pozemkov. Čiže ako keby nový.  
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Podľa mňa by to malo by ť úplne v samostatnom bode. 

Neviem pre čo sa to spojilo. Preto ten chaos vznikol.  

Ja som nechcela hlasova ť samostatne o bode jedna 

a dva, ale ako o obidvoch sú časne, ale vyšlo to tak, že 

jednoducho sme sa neporozumeli v návrhovej komisii,  tak som 

to nechala potom tak.  

Ale v druhom, ak sa bude hlasova ť, ur čite navrhnem 

spolo čné hlasovanie o bode jedna a dva, pretože sa jedná 

o pred ĺženie jestvujúcich nájmov, ale bod číslo tri je 

úplne nový prenájom nových pozemkov.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Vážené kolegyne, kolegovia, pán primátor, uvedomme si 

jedno, že tento materiál bol takmer predložený bez úvodného 

slova. Po čujeme dobre. Jeho, jeho dôležitos ť nebola, nebola 

tak daná, aby sa o ňom nejakým spôsobom predkladate ľ 

zmienil v tých svojich ňuansách a dôsledkoch. Ale toto je 

vizitka toho, akým spôsobom sú materiály pripravova né.  

V prvom kole na finan čnej komisii, ke ď sa materiál 

dostal, tak sme nemali ani šajnu o tom aké zmluvy e xistujú, 

za akých pomerov existujú, aké efektivity sú z vý, z výberu 

nájmu. Len na základe toho, že som požiadal o toto 
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doplnenie a a spre, nejakým spôsobom prejasnenie tý chto 

vz ťahov, tak bol ten materiál dopracovaný. Dnes zis ťujeme 

s úžasom, že predkladate ľ nevie čo dal na schva ľovanie. No 

pre čo nezahrnul tieto dva body ako existujúcu časť do 

jedného bodu, aby vôbec ani teoreticky nemohlo prís ť 

k tomu, že tu niekto príde, ale s opodstatneným náv rhom 

hlasujme o každom bode zvláš ť.  

Čiže, toto zmäto čné, zmäto čné nie hlasovanie, 

hlasovanie bolo korektné a v zmysle rokovacieho, zm äto čný 

bol materiál, ktorý bol predložený, alebo neúplný a  ktorý 

sa vystavil tým pádom takémuto výsledku.  

Pokia ľ dôjde k opätovnému, k opätovnému hlasovaniu, 

podľa mňa, sa porušuje rokovací poriadok. My sme prijali 

platné uznesenie. Hej?  

Nájomca bude ma ť právo od zmluvy odstúpi ť, budeme ma ť 

právo akože ju požadova ť znova na na prerokovanie, ale nie 

aby sme dnes dospeli, pretože sa to ne ľúbi niekomu aký je 

výsledok, že budeme opä ť hlasova ť.  

Keď došlo k opätovnému hlasovaniu, tak to bolo len na 

základe toho, že niekto povedal: nefungovalo mi tla čítko, 

pomýlil som sa, lebo som neviem čo. Dnes sa nikto 

nepomýlil. My sme hlasovali korektne o materiáli, k torý bol 

korektným spôsobom nám daný na hlasovanie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela len ozrejmi ť, že pani Pätoprstá bola tá, 

ktorá dala návrh po jednom hlasovaní, teda o každom  bode 

jedna, dva, tri aj a), b), c povedala. Čo som povedala, že 

tam nie je iba jedna, dva, tri. 

Keď to vyhlási, vyhlásime za zmäto čné hlasovanie, to 

nie je tiež pravda, lebo hlasovanie bole, bolo kore ktné, 

len to pochopenie nebolo korektné. To bolo zmäto čné. Keby 

sme o tom hlasovali teraz, tak porušíme rokovací po riadok. 

Mali by sme to odloži ť a hlasova ť o tom inokedy, alebo 

neviem, vráti ť sa k tomu v mimoriadnom zasadnutí alebo tak, 

aby bol. Nebol problém, že porušujeme rokovací pori adok, 

lebo to by sme mali na stole stále.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem, len to čo sa prijalo je nevykonate ľné. To 

znamená, ja neviem, čo s tým mám robi ť teraz.  

Pán po, pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ale kone, kon čím diskusiu.  

Prosím áno. Už kon čím diskusiu.  
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Padol tu návrh pána poslanca Uhlera o tom, aby sme 

hlasovali či budeme hlasova ť ešte raz o bode dve.  

Prosím, tento návrh je na stole. Ke ď 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čože? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, hlasujeme, či ideme znovu hlasova ť o bode dve. To 

bol návrh. 

Prosím, vyjadrite sa hlasovaním.  

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Uhlera či sa vrátime, 

či budeme znovu hlasova ť o bode dve tohoto materiálu.  

Hlasujte. 

Pustite to, prosím vás. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 

Čiže tento návrh bol schválený. To znamená, že 

opakujeme hlasovanie o bode dve.  

Opakujeme hlasovanie o bode dve. 
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Prosím, hlasujte znovu o bode dve. Bode dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja som tam  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Alala, však ja to viem, nemusíš vykrikova ť. 

Dvadsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťtri za. 

Ale uznesenie malo by ť prijaté osobitným zrete ľom, 

čiže nebola dostato čná vä čšina. 
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BOD 7A NÁVRH NA VYBUDOVANIE CYKLOTRÁS 

VO VRAKUNI 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k ďalšiemu bodu osem a tým je Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón „môžem vás poprosi ť?“) 

Nerozumiem. 

(poznámka: „Pán Bialko“) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, aha, pa, správne, ospravedl ňujem sa, 7A. 

Pán poslanec Kuruc, nech sa pá či. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Ja by som si dovolil predloži ť návrh, ktorý prešiel 

komisiami dôležitými, to je finan čná komisia, ako aj 

komisia dopravy a takisto aj mestskou radou. Jedná sa 
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o dotáciu, jedná sa o dotáciu na cyklotrasy v rámci  

mestskej časti Bratislava-Vraku ňa.  

Mestská časť Bratislava-Vraku ňa dlhodobo bojuje 

s problémami oh ľadne cyklotrás. Pred mesiacom sme otvorili 

vo Vrakuni krásnu promenádu popri Malom Dunaji, ale  

cyklotrasy, ktoré sú v správe STARZ-u sú vo ľmi, ve ľmi zlé 

ozna čené, vo ve ľmi zlom stave a často krát cyklisti chodia 

po pešej promenáde, lebo nevedia, že cyklotrasa ved ie úplne 

inakadia ľ. 

Preto sme došli s návrhom, alebo došiel som s návrh om, 

aby finan čné prostriedky, ktoré už raz boli odsúhlasené  

v mestskom zastupite ľstve v prospech STARZ-u na výstavbu, 

rekonštrukciu a opravy cyklotrás vo výške štyristot isíc 

Euro, aby v tejto sume bolo vy členených tridsa ťosemtisíc 

pre Vraku ňu na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni.  

Myslím si, že to ve ľmi pomôže hlavne peším, mami čkám 

s ko číkmi a podobným ob čanom, ktorí sa často krát dostávajú 

do kolízií s cyklo s cyklistami, nako ľko cyklotrasy vo 

Vrakuni nie sú dobre ozna čené.  

Ja by som chcel pripomenú ť, že tie finan čné 

prostriedky naozaj STARZ na ú čte má. Boli tu schválené 

v januári pri schva ľovaní rozpo čtu, čiže nejedná sa 

o žiadne navýšenie rozpo čtu. Jedná sa o finan čné 

prostriedky už zo schválených prostriedkov. STARZ z a to má 

vybudova ť nejaké projekty, ale myslíme si, že vhodným 

verejným obstarávaním ur čite finan čné prostriedky ušetrí 

a takisto je predpoklad, že neukon čí všetky projekty,  na 
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ktoré sa tento rok zaviazal a tým pádom by v podsta te tie 

peniaze na cyklotrasy tento rok minuté neboli.  

Prosím preto všetkých zú častnených o podporu, naozaj 

ide o dobrú vec. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomto bodu. 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja  chcem, samozrejme, tento materiál podpori ť, lebo 

od kedy sme vlastne otvorili tú novú promenádu, tak  ako pán 

starosta povedal, tak ja som už dostala nieko ľko otázok od 

občanov, že pre čo ste tam dali zámkovú dlažbu, teraz je to 

zlé na bicykle, pretože naozaj nevedia, že tá cyklo trasa je 

niekde inde.  

A samozrejme, druhá vec tá, cyklotrasa pozd ĺž Malého 

Dunaja má nie len tú funkciu dopravnú pre Vrakún čanov, ale 

je to ob ľúbená rekrea čná cyklotrasa.  

Čiže, vlastne zase sa dostávame do tej situácie, ked y 

nám na tej promenáde kon čia cyklisti z celej Bratislavy, 

ktorí toto využívajú, samozrejme, na rekreáciu a po tom tam 
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dochádza ku kolíziám. Vrakún čania, hlavne mami čky 

s ko číkmi, ktoré tam chodia, sú potom ohrození.  

Čiže, vlastne takáto, takáto pomoc Vrakuni na 

vybudovanie cyklotrás, by opä ť, myslím si, bola prínosom 

pre všetkých, ktorí sa chodia pozd ĺž toho Malého Dunaja 

bicyklova ť, nie len pre Vrakún čanov.  

Čiže treba to bra ť aj z tohoto h ľadiska.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja taktiež podporím tento materiál, pretože myslím si, 

je potrebné rozvíja ť cyklotrasy. 

Sami ve ľmi dobre vieme, že teraz máme vlastne mesiac 

toho bicyklovania sa do práce, kde jednotlivé tímy súťažia 

v rámci používania tých bicyklov. A napriek tomu, ž e ten 

bicykel nemám, ale dôležité je to, aby tie vy členené 

peniaze, ktoré sú v rámci kapitoly STARZ boli minut é práve 

na ten ú čel, na ktorý boli projektované. A myslím si, že 

toto je ve ľmi dôležité ako pod čiarknu ť v rámci tohto 

materiálu.  
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My sme to mali, presne ako hovoril aj pán starosta,  či 

na dopravnej komisii, respektíve na komisii finan čnej. 

Obidve komisie tento materiál podporili, pretože v rámci 

tej koncepcie rozvoja cyklodopravy, je potrebné, ab y 

skuto čne všetky časti Bratislavy  mali samostatné teleso, 

pretože všetci ve ľmi dobre vieme, že sa stala vlastne tri 

týždne dozadu tragická nehoda, kde bicyklista bol z achytený 

na Podkolibskej, a je ve ľmi dôležité z h ľadiska 

bezpe čnosti, aby jednoducho sme vytvárali priestor na to,  

aby tá cyklodoprava mohla by ť rozvíjaná. Nie spôsobom 

takým, ako to bolo v prípade starého Avionu, kde tu  

predchádzajúce vedenie nechalo nama ľova ť šípe čky, hej, za 

ťažké desa ťtisíce Euro, kde ke ď idete okolo, tak ako keby, 

s prepá čením, pod vplyvom alkoholu tam niekto prechádzal 

a to je ve ľmi nebezpe čné. Takto si predsta, nepredstavujem 

rozvoj cyklodopravy a cyklotrasy, ale samostatné te leso, 

tak ako to majú napríklad, ke ď idete do Mosona, kde vidíte 

veľa  cesty samostatný cyklistický chodník, ktorý je h odne, 

hojne využívaný. 

Aj my v Lama či, vlastne, sme sa spojili s mestskou 

časťou Dúbravka a ve ľmi intenzívne pracujeme na cyklotrase, 

aby bola spojená vlastne s Devínskou Novou Vsou a p otom 

následne, následne vlastne do Rakúska, ktorý otvára  

priestor ďalej do celej Európy.  

Ja som ve ľmi rád, že sú takéto projekty, ktoré nás 

posúvajú ďalej.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je ve ľmi dobré, ke ď naozaj sa vy čerpajú prostriedky 

alokované na cyklotrasy. A ke ďže momentálne nie sme 

v štádiu tom, aby STARZ mohol iné cyklotrasy okamži te za čať 

realizova ť, je ve ľmi rozumné, ak nejaká mestská časť príde 

s nejakým uceleným návrhom. 

Ja chcem len pána starostu poprosi ť, aby tlmo čil 

poslancom mestskej časti Vraku ňa. Že Bratislava sa stará 

o Vraku ňu a že ju máme v merku a že teda nie je pravdou, že  

by Bratislava na Vraku ňu nejakým spôsobom zanevrela. 

Prosím, možno tá komunikácia teda medzi miestnymi 

a mestskými poslancami mala a tá informovanos ť hlavne sa 

zlepši ť.  

Takže ur čite, ja som rada, lebo ja vidím ako je to 

v Petržalke dobre ke ď sú poprepájané navzájom cyklotrasy. 

Teraz už aj ten most. A musím poveda ť, že tá cyklotrasa je 

dobrá, ešte tam nejaké chybi čky sú v zna čení, ale je to 

výborné.  

Takže, ak jednotliví starostovia budú prichádza ť 

s takýmito návrhmi je to dobré, len informujte aj m iestne 

zastupite ľstvá, prosím.  

Ďakujem. 
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(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Samozrejme, my v Dúbravke ten rozvoj cyklistiky je 

veľmi výrazný, takže podporujeme aj Vraku ňu, aby sme sa 

mohli dosta ť na tú Podunajskú cestu. 

Ale čo sa týka Lama ču. Nie je to  pravda, že my 

s Lama čom. My  a Lama č sa k nám pridal. Viete, to ako ke ď 

ide most, po moste slon s vrab, s tým mravcom a ten  mravec 

povie: Ako dupeme. Hej?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dnes na  tomto zastupite ľstve sa naozaj stretajú 

rozporuplné materiály. Jeden, ktorý získal podporu 
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v komisiách, mal svoje logické rácio. Bol zaradený do 

štandardne posudzovaných v tomto zastupite ľstve. Čiže išlo 

o zverenie majetku. Poslanci, vä čšina rozhodla, že ho 

nezveria. Hej? 

Dnes sa opakuje iný materiál, ktorý úplne 

neštandardným spôsobom nakladá s financiami mesta. Mesto 

nie je v stave v svojej réžii zabezpe čova ť naplánované 

investi čné úlohy v štvrtom, piatom mesiaci zistí, že do 

konca roka to ani nezabezpe čí, využitie prostriedkov, ktoré 

boli rozpo čtované.  

Ja preto vítam, naozaj, iniciatívu mestskej časti, 

teda prednesenú a nejakým spôsobom aj zdokumentovan ú pánom 

poslancom. A len mu gratulujem, že má š ťastie, že je 

z Vrakune.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán sta, poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja si myslím, že je toto ve ľmi dobré, že pán starosta 

mal v šuflíku pripravené stavebné povolenie na cykl otrasu 

a zistil si, že SRARZ nemá, alebo tak je to prezent ované, 

že STARZ nemá momentálne iné stavebné povolenie na 

cyklotrasy, ale má na to prostriedky. A myslím, že 

duchaplne sa toto využije.  
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Vraku ňa je pre nás preto dobrá, lebo okruh Bratislavy, 

ktorý sa, ktorý sme za čali medzi Ra čou, Jurom, Vajnormi 

a má pokra čova ť cez Ivánku do Vrakune, by sa týmto vlastne 

pomali čky uzatváral. 

Čiže, ja toto podporujem. A ak budeme ma ť na jese ň, 

páni poslanci, niektorá iná mestská časť pripravené 

stavebné povolenie a budú prostriedky v rozpo čte, tak 

poprosím podpori ť aj iné mestské časti pri stavbe 

cyklotrás.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a pán starosta ešte nech sa pá či, 

závere čné slovo.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som všetkým predre čníkom chcel po ďakova ť. Dúfam 

teda, že aj v hlasovaní vyjadria tú podporu.  

A chcem, samozrejme, vyjadri ť nádej, že my v prípade 

teda schválenia, za čneme ihne ď s realizáciou, a ke ď to bude 

do mesiaca hototové, tak samozrejme, všetkých potom  vítam 

na bicykloch u nás vo Vrakuni.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ešte pred hlasovaním som sa k tomu chcel vyjadri ť 

tiež, lebo to bol taký materiál. Mesto Bratislava m á vždy 

vôľu, ochotu vyrieši ť každú vec, ktorá sa vyrieši ť dá 

v mestskej časti. Toto je tiež bezespora jedno z nich.  

Len myslím, že tu zaznali informácie, že STARZ nevi e 

vy čerpa ť svoje financie na tento rok a tak ďalej, a tak 

ďalej.  Že to bolo dohodnuté so STARZ-om. Keby ten m ateriál 

bol predkladaný v takomto normálnom režime, že sa p ríde na 

mesto predstavi ť, tak by sme asi mali iné informácie, 

pretože STARZ vie vy čerpa ť svoje prostriedky. My toto 

berieme ako, my toto berieme, samozrejme, ako zálož nú vec. 

to znamená, že pre prípad, že náhodou niekde niekto  nevydá 

stavebné povolenie, alebo nie čo, tak budeme ma ť pripravený 

zásobník projektov, ktoré sú pripravené. A toto je jeden 

z nich. 

Tiež som rád, že pani námestní čka zmo, spomenula tú 

jú, tú komunikáciu s mestskou časťou , pretože tiež ma 

zarazila informácia, že mestská časť neschválila vézeten 

o parkovaní preto, lebo údajne mesto nejak, lebo mi estni 

poslanci nevedia, nerozumejú dostato čne vz ťahu mestu, alebo 

majú pocit, že mesto sa im nevenuje. To práve v prí pade 

Vrakune, kde sme teda rekordne rýchlo vyriešili tú skládku, 

a to, že to bude financova ť ministerstvo, sa mi zdalo, že 

im to bolo treba poveda ť.  
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Ale to iba, to iba tak prikladám na margo tejto, te jto 

celej záležitosti a prosím hla, návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo písomne predložené, mestské schva ľuje vy členenie 

finan čných prostriedkov vo výške tridsa ťosemtisíc 

sedemstopä ťdesiat Eur z rozpo čtu a tak ďalej, a tak ďalej, 

ako je to písomne uvedené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri  prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 8 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osem. 

A teraz, nech sa pá či, pán kontrolór, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, dneska vám  

predkladám správy o štyroch kontrolách. Dve z nich boli 

v oblasti školstva. Jedna súkromné školstvo, jedno naše 

centrum vo ľného času. To sú práve tie dve správy, ktoré 

teda majú ve ľa strán popísaných a obrovské množstvo 

opatrení, ktoré boli prijímané, lebo obidve poukazu jú na 

pomerne ve ľký rozsah v zásade aj nehospodárneho nakladania 

s peniazmi, ale aj ve ľký, ve ľký po čet porušení všetkých 

možných predpisov, ktorými sa pri používaní verejný ch 

peňazí musíme riadi ť, okrem iného aj v súkromnej oblasti, 

keď sú tam verejné peniaze alokované.  

Teší ma, že kontrola plnení opatrení v zoologickej 

záhrade a v magistráte v oblasti zimnej údržby dopa dla 

pomerne dobre. Nie na sto percent, tiež sú tam prij até 
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opatrenia, ktoré musia ďalej rieši ť to, čo nebolo 

dotiahnuté. Ale v prípade zimnej údržby musím zdôra zni ť, že 

v roku 2015 naozaj bolo vecne pristúpené a ešte za čiatkom 

dvetisícšestnásteho k zlepšovaniu efektívnosti pe ňazí, 

ktoré sú v zimnej údržbe a k sledovaniu tých zmluvn ých 

vz ťahov. A v roku 2014 boli zmapované tie cesty tak, ž e 

dneska sa asi môžeme so stopercentnou istotou spo ľahnúť, že 

to čo sa udržiava, tak to naozaj aj existuje a že to te da 

vecne zodpovedá.  

V opatreniach sa rieši ešte ďalšie zvýšenie 

efektívnosti nasadenia prác nie formou čakania na sneženie, 

ale formou práce vykonanej v prospech ob čana na cestách 

upratovaním, v prípade, že sneh nie je.  

A v prípade zoologickej záhrady sú tam nejaké drobn é 

porušenia v oblasti nepriloženej zmluvy, to je obla sť 

finan čnej kontroly a žia ľ, aj nedotiahnutých majetko-

právnych záležitostí, ktoré sa už riešia od čias 

dobudovania tunela Sitiny, kedy Národná dia ľni čná 

spolo čnos ť s mestom za čala do ťahova ť majetkové záležitosti, 

ktoré sa prenesene týkajú aj zoologickej záhrade, z áhrady 

a do dneska tieto veci neboli doriešené. Na najbliž šej 

porade pána primátora budem o tom hovori ť, aby aj mesto 

dalo pokyny smerom zvnútra na riešenie tohto problé mu.  

To je na úvod všetko. Ke ď máte akéko ľvek otázky, rád 

vám ich zodpoviem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Bol si pri tom, ke ď sme za čiatkom roku 2014 

kritizovali zimnú údržbu, ktorá bola naozaj 

v katastrofálnom stave. Ja ďakujem za to, čo všetko sa 

stalo, ako dobre to za čala fungova ť, aj ke ď táto zima sa 

nám, chvalabohu, neukázala v plnej paráde a nebolo možné 

vidie ť všetky ve, všetky opatrenia v praxi.  

Jedna vec ma však trošku mrzí. Pretože my sme v tej  

dobe chceli, aby sme mali informáciu o tom, nie len  kde sa 

vozidlá nachádzajú, ale aj čo práve robia. Či teda majú 

spustenú radlicu, či posýpajú sneh a na základe toho by 

magistrát vedel urobi ť aspo ň hrubé odhady toho, čo, čo sa 

vykonáva a či teda výkon sedí s tým, čo sa fakturuje. Toto 

sa bohužia ľ, nestalo, pretože ktosi rozhodol, že toto nie 

je potrebné. A m ňa by zaujímalo, či sa bude do budúcnosti 

s nie čím takým uvažova ť, lebo však Ra ča to má a funguje im 

to dobre. Nevidím problém v tom, aby to malo aj mes to. 

A naozaj, ob čania budú aj na webe vidie ť, že aha, ide tu 

sypa č, posýpa, teraz odh ŕňa, teraz robí toto, teraz sa len 

vracia a malo by to význam aj pre ob čanov.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za upozornenie.  

V dopravnej komisii to mus, si to môžeme poveda ť 

a porieši ť to. ako, nevidím, pokia ľ sa to dá, nevidím vôbec 

žiadny problém.  

Pán kontrolór.  

Á, pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tiež sa chcem vyjadri ť ku kontrole zimnej údržby za 

rok 2015, 2016.  

Viem, že sú tu nastavené zmluvné vz ťahy, pomerne 

problematické, ale napriek tomu sa vyjadrím ve ľmi kriticky 

k tomu.  

Všetci vieme, že v zimnej údržbe sa to čia prive ľké 

peniaze na to, aby sme mohli túto kontrolu obís ť bez 

povšimnutia. Príliš ve ľké peniaze. A ja, ktorá som sa so 

zimnou údržbou stretla z blízka prvýkrát v tomto ro ku, lebo 

sme rovnako v Karlovej Vsi mali zmluvného dodávate ľa, tento 

rok sme si robili po prvý raz zimnú údržbu vlastným i 
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silami, tak už viem z vlastnej skúsenosti kde sa na jviac 

stráca pe ňazí a kde sa najviac dá ušetri ť.  

A ve ľmi ma mrzí, že na magistráte si niekto nesplnil 

svoje povinnosti a že nevystavoval objednávky na zi mné 

údržby a prichádzali faktúry od dodávate ľa, nechcem poveda ť 

mínix-dírnix, ale zrejme boli aj zaplatené bez toho , aby 

niekto vystavil objednávky. 

Jedna z možností ako prís ť k lacnému zárobku, alebo 

rýchlemu zárobku, je posypanie tými rôznymi materiá lmi, 

alebo postrekovanie. Záväzok, v zmluve je záväzok, že sa 

bude, že sa má kontrolova ť, alebo analyzova ť ten posypový 

materiál v pravidelných intervaloch. Netušila som t o, 

pokia ľ som sa sama neza čala zaobera ť zimnou údržbou 

a verím, že ani viacerí z vás to nevedia, že aj tu sa dá 

klama ť, alebo riedi ť posypový materiál rôznymi inter, 

inertnými materiálmi, pie, pieskom, alebo iný inými  vecami 

tak, aby ten dodávate ľ ušetril na soli. So ľ sa dá získa ť za 

fakturova ť a získa ť za rôzne vyso rôzne vy rôzne vys. Sa dá 

vysú ťaži ť za čo najnižšie ceny.  

A ke ď sa pozeráme do do správy, ktorú nám poskytol pán 

kontrolór, tak vidíme, že mesto veru nezaobstarával o so ľ za 

úplne najnižšie ceny aké sú možné získa ť na trhu.  

Takže toto sú veci, ktoré by sme si mali všíma ť, mali 

by sme ich bra ť vážne, lebo naozaj zima bola taká, aká 

bola, náklady na zimnú údržbu sa ešte dali zníži ť. Pod ľa 

mojej mienky. Plus naša skúsenos ť.  
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Zmienil sa tu pán kontrolór o takzvaných osobách 

čakajúcich na prácu. To je takzvaná zimná pohotovos ť. Mesto 

nezabezpe čilo, aby tieto osoby, ktoré čakali túto zimu 

veľmi dlhý čas na prácu, lebo snežilo málo, mrzlo málo, aby 

počas toho obdobia vykonávali nejakú inú náhradnú činnos ť. 

V meste je ve ľa práce, odstra ňovania zanedbane, zanedbaného 

udržiavania verejných priestorov, ktoré títo ľudia asi mali 

vykonáva ť tak, ako sme to my robili celú zimu v Karlovej 

Vsi.  

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež som mal tento rok prvýkrát možnos ť z prvej línie 

si vyskúša ť zimnú údržbu a vzh ľadom k tomu, preto mám aj 

veľmi slušnú predstavu ko ľko je to desa ť ton, sto ton, 

tisíc ton soli. Ko ľko trvá, ko ľko má jeden naklada č 

kapacitu a ko ľko so ľ stojí. A teraz sa dostaneme k tomu, že 

v zmluve,  

a v prípade, že by som prekro čil náhodou, čo 

neplánujem, ale poprosím potom pred ĺži ť príspevok,  

ale v zmluve máme napísané, že pod ľa článku štyri 

odsek pä ť zmluvy dôvodom na zmenu jednotkovej ceny môže by ť 
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zvýšenie alebo zníženie ceny z titulu zvýšenia aleb o 

zníženia nákladov pri dodávaní služieb v prípade, a k ceny 

vstupov ovplyvnia jednotkovú cenu najmenej šes ť percent.  

Pre vašu informáciu, od minulého roka, možno to 

magistrát nepostriho, nepostrehol, funguje takzvané  EKS, 

elektronické kontrakta čné stredisko, cez ktoré sa nakupuje. 

A cez toto sa nakupovali, len pre vašu informáciu, vyberám 

len tak náhodne, nákup dvesto ton soli za štrnástis , za 

jedenás ťtisíc šes ťsto Eur, koncová cena. To znamená, že 

jednotková cena za tonu soli bola pä ťdesiatosem Eur 

kone čná.  

V tej sú ťaži bol ďalší záujemca, ktorí dal šes ťdesiat 

Eur bez DPH cenu.  

Keď sa pozriete do tabu ľky, tak magistrát kupuje so ľ, 

tonu soli, pri spotrebe tisíc štyristo ton, za stod vadsa ť 

Eur bez DPH. To nie je, že šes ť percent, to je že sto 

percent.  

To znamená, cez EKS sa dá vysú ťaži ť so ľ, tona soli, 

ktorá sp ĺňa normu štandardnú, ktorú predpisujú slovenské 

predpisy, ktorá sa môže použi ť do mínus pätnás ť stup ňov 

Celzia, sa dá vysú ťaži ť pri ďaleko menšom, menšej spotrebe, 

ktorú malo mesto, za šes ťdesiat Eur kone čná cena. Alebo 

alternatívne, aj šes ťdesiat Eur bez DPH. Mesto zaplatilo 

tisíc štyristo ton soli po stodvadsa ť Eur bez DPH.  

Takže, to už len na tomto sme prišli o ve ľmi, ve ľmi 

veľa pe ňazí.  
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Ale, samozrejme, kto by to kontroloval, ve ď netreba. 

Zmluva je, máme zmluvnú možnos ť zníži ť jednotkovú cenu ke ď 

preukážeme šes ť percent, cez EKS sa dá preukáza ť zníženie 

o sto percent, ale my zaplatíme stodvadsa ť Eur, lebo, však 

dodávate ľovi to bude vyhovova ť. 

Ďalšia vec, zimná pohotovos ť. 

Presne tak, ako bolo povedané, zimná pohotovos ť je to 

čo majú dodávatelia radi, pretože sa im platí za nie čo, čo 

reálne nemusia robi ť a nedá sa to ani preukáza ť, či to 

robili, alebo to nerobili a v správe kontrolóra je 

konštatované, že ten hnusný, zlý nechutný Ftá čnik mal 

v priemere štrnás ť celá tri osoby v zime dvetisícštrnás ť 

pätnás ť a to teda snežilo vtedy podstatne viac, lebo 

skracoval a znižoval v zmysle zmluvy po čet, po čet osôb 

v pohotovosti a tento šikovný Nesrovnal, ktorý bol všade, 

v Kodani, vo Viedni a niekde, tak v tejto podstatne  

teplejšej zime mal trojnásobné množstvo ľudí v pohotovosti, 

tridsa ťdevä ť celá sedemdesiatosem, čo samozrejme pre tú 

pohodlnos ť a neschopnos ť stálo toto mesto ve ľmi ve ľké 

finan čné prostriedky. Ale zase, opakovane, koho by to 

trápilo. Dodávate ľ dostal svoje, my sme to zaplatili 

a potom tu budeme vyplakáva ť, že nemáme pä ťsto Eur na to, 

tisíc Eur na hento, pä ťtisíc Eur na tamto.  

Tu, len pre vašu informáciu, sa bavíme o sumách, kd e 

dvetisícpätnás ť, dvetisícšes ťstnás ť zimná údržba stála, 

respektíve len so ľ, so ľ, o ktorej sa, o ktorej sa bavíme, 

tých tisíc štyristo, tisíc štyristo ton soli, to sa  ešte 

nebavíme o roztokoch, ktoré sa mí ňali, stáli 

stosedemdesiatsedemtisíc osemstošes ťstnás ť Eur. Čiže, ke ďže 
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sme ich preplatili o sto percent, tak len tam hne ď máme 

zhruba devä ťdesiattisíc, ktoré sme niekomu darovali.  

Pri tej zimnej údržbe sú to ďaleko vyššie čiastky. Ke ď 

si pozriete tabu ľku, ktorá je v tej správe (gong), už budem 

kon či ť, ktorá je v tej správe, tak tam si pozriete aké sú  

tam náklady, lebo tie náklady na, na pohotovos ť sa pohybujú 

rádovo okolo štyristo až pä ťstotisíc Eur v jednotlivých, 

v jednotlivých mesiacoch.  

No a len tak pre porovnanie, aby ste, aby ste vedel i, 

mesto malo spotrebu tento rok tisícštyristo ton sol i, ale 

v roku dvetisícdvanás ť, dvetisíctrinás ť, ešte za čias 

bývalej pani starostky, sú časnej poslankyne, pani Ivety 

Hanulíkovej, Karlova Ves dokázala tiež spotrebova ť 

tisícštyristo ton soli.  

Čiže len pre vašu informáciu, to čo sa pomí ňalo na 

všetkých ve ľkých hlavných cestách kde sú autobusy a všetko 

čo dokáže mesto minú ť jednu zimu, pripúš ťam teplejšiu, ako 

tá bola v dvetisícdvanás ť, dvetisíctrinás ť, Karlova Ves 

dokázala minú ť v jednu zimu tisícštyristo ton soli len 

v Karlovej Vsi.  

Mimochodom, pre vašu informáciu, tento rok bola 

spotreba stoštyridsa ť ton a štandardne sa pohybovala, pred 

tým okolo tých tristo ton. Ale ke ď sa chce, aj 

tisícštyristo ton sa dá rozsypa ť.  

Videl som prvýkrát ke ď k nám priš, ke ď ke ď sa posypalo 

a bol poškodený posýpa č a nerozsypal správne, tak vám tam 

normálne vznikala vrstva soli a ke ď sme to pozreli 
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a prepo čítali, tak bohužia ľ, možno si to nikto nevšimol 

vtedy v dvetisícdvanástom, trinástom v Karlovej Vsi , ale na 

to množstvo soli to malo by ť asi tak zhruba dva centimetre 

posypané permanentne denne, ale hovorím, ke ď nie je záujem, 

však na čo. S cudzieho krv nete čie. Ako sa potom budeme, 

alebo ako (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nejaké maily, 

budeme vidie ť jak sa šafári v mestských podnikoch, kde sú 

odborníci, vybraní manažéri, ale tak, ak to neni to uto, na 

túto tému. Len hovorím, toto len pre zamyslenie. Je  to tam 

napísané. Ke ď si to niekto pre číta, je to tu konštatované, 

vážne pochybenia tohto hlavného mesta a tohto 

supermanažéra.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

(gong) 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

viete, toto je také to bububu, bububu. Porovna ť zimu 

kedy snežilo a kedy nesnežilo, tak mne sa zdá, že t en, aj 

ten výdaj, ktorý má kolega Hr čka, je ve ľký. A v Ulambátare 

nedali do, do posypových materiálov ani korunu.  
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A ďalšia vec. pokia ľ si ja pamätám, ke ď je pohotovos ť, 

neznamená, že to sa hlucho vyplácajú peniaze, ale t í ľudia 

sú využití na to, že robia poriadok, alebo robia ne jaké 

pomocné práce, ktoré by sa aj museli objednáva ť a pre 

verejný záujem sú potrebné. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Oceňujem tie informácie,  ktoré poskytol kolega Hr čka. 

Dúfam, že všetci čo sa s týmito agendami zaoberajú si to 

pozorne vypo čuli,  a že budú sa pod ľa toho aj zaobera ť a aj 

keď to teda nie je k veci, ale oce ňujem prácu pána poslanca 

Hanulíka, že sa venuje aj nie čomu inému a nie len svojim 

zakyckaným nohaviciam.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No možno keby sa pán Hanulík viac venoval tomu 

materiálu a pre čítal by si ho, tak by zistil, že toto je 

presne to vy čítané správe kontrolóra, že mesto tých ľudí, 
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napriek tomu, že ich malo v pohotovosti, nevyužíval o na 

tieto činnosti. Čiže, možno namiesto 

Ja chápem, že číta ť si, číta ť si materiály je pre 

niekoho jeho kalibru pod úrove ň. To ja to tu, ke ďže sa 

s ním už poznám od roku dvetisícdvanás ť a vidím ako, ako 

mestský poslanec funguje, tak pokia ľ mu niekto nie čo 

nenadiktuje, tak on si to nepre číta, lebo však na to on  

nemá čas pri svojich všetkých možných aktivitách. Tak mož no 

keby si to pre čítal, tak by nemal takéto pripomienky, ktoré 

nie sú, nie sú vecné.  

A to čo som ja porovnával, porovnával som dve veci. 

Jedna vec je, že minuloro čná tep, chladnejšia zima, kde 

viac padalo, kde naozaj trebalo pohotovos ť, tak mestu 

sta čili v pohotovosti priemerne štrnásti ľudia a tento rok, 

keď bola podstatne teplejšia zima, preukázate ľne bola 

teplejšia, tak mesto so supermanažmentom malo trids aťdevä ť 

ľudí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V prvom rade by som chcel po ďakova ť pánovi 

kontrolórovi za ten materiál. Naozaj, či už v tej 
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kontrolnej časti tých menších problémových otázok, ale 

najmä tejto poslednej, čo sa týka nákladov na zimnú údržbu.  

Možno sme si zvykli, že od pána kontrolóra čakáme 

jasný návod čo s tým materiálom. Nie, on nám to dáva 

vlastné použitie, a teda aby sme my na základe toho  čo on 

v svojej kontrolnej činnosti zistil, vedeli zauja ť 

a zodpovedne zauja ť svoje postoje ako poslanci, ktorí, 

v ktorých náplni práce, nazvem vo vyslovene tak, je , je 

háji ť záujmy mesta a chráni ť jeho hospodárnos ť.  

Už tu odznelo asi to, že nie všetci čítame materiály. 

Ja si preto dovolím vytiahnu ť len ur čitú časť z toho 

materiálu, ktorý všetci sme dostali. Za mesiac mare c od 1. 

3. do ukon čenia, do 17. 3., bola dodávate ľom fakturovaná 

čiastka za zimnú údržbu vo výške 

štyristopä ťdesiatdevä ťtisíc stotridsa ťdva celé 

osemdesiatdva Eur. Najvä čšiu čiastku, a to 

stošes ťdesiatštyritisíc predstavovala pohotovos ť naloženého 

sypa ča nad štyri tony v rozsahu šestnás ťtisíc devä ťsto 

osemdesiat jedna hodín, čo predstavuje štyridsa ťjedna celá 

šes ťdesiatdva sypa čov trvale v pohotovosti naložených 

soľou.  

Ja sa len pýtam: štyridsa ť jedna krát štyri je 

tisícšes ťsto ton. Štyridsa ť jedna krát štyri je 

stošes ťdesiat ton. Čo sa stalo s tou, čo sa stalo s tou 

soľou potom ke ďže ju nebolo treba použi ť, hej, ale oni ju 

mali naloženú.  

Druhá vec je a to pán kontrolór nám dal otázku, že 

pokia ľ máme otázku, vieme poveda ť, že bolo trvale 
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k dispozícii štyridsa ť jedna, respektívne štyridsa ťdva, 

hej, sypa čov a takýmto spôsobom zazmluvnení čakali len na 

použitie na povel z magistrátu?  

Keď toto už nebije do o čí, tak nám pán kontrolór môže 

písa ť červeným, zeleným, modrým. A ke ď si my nevyvodíme 

z toho naše závery ako postupova ť ďalej, tak poviem pravdu, 

no naozaj tu nemusíme sedie ť, čo mnohí, teda kolegovia,  aj 

praktizujú.  

Na základe, na základe toho, čo tu odznelo, by som si 

dovolil urobi ť zmenu a návrh nového uznesenia: 

Za A) berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného me sta SR 

Bratislava, 

Za B) žiada primátora vyvodi ť osobnú zodpovednos ť za 

nehospodárne nakladanie s finan čnými prostriedkami mesta 

voči osobe zodpovednej za jeho nakladanie.  

Či je to pán riadite ľ, predpokladám, že pán riadite ľ 

je tou zodpovednou osobou. Bol by som nerád, keby s a to 

náhodou zvrtlo na niekoho z tých v tre ťom alebo štvrtom 

podlaží, hej.  

Tu  je naozaj prvýkrát nie čo tak zrozumite ľne 

napísané, čo si všetci môžme uvedomi ť, že sa klame. Pri 

týchto vykázaných nákladoch zazmluvnenej firmy nemo hlo 

dôjs ť k ni čomu inému, iba ku klamaniu, hej, pokia ľ teda 

naozaj niekto nepovie že áno, dennodenne som bol 

kontrolova ť štyridsa ťdva sypa čov naložených tonou, 

respektíve viac ako štyrmi tonmi soli.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej, niektorí odišli, napríklad predseda vášho klub u, 

ani sa neospravedlnil. Ale asi ho to nezaujíma.  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďa ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja by som chcel kolegovi Kolekovi pripomenú ť, že bol  

námestníkom tohto mesta a nikdy som ho nepo čul o tom, aby 

tu spochyb ňoval nejaké zmluvy, alebo nie čo podobné. 

Viete, ke ď je tridsa ťdevä ť pracovníkov a nesneží, tak 

je to ve ľmi ve ľa. A budeme dneska napáda ť mesto, že pre čo 

ich malo tridsa ťdevä ť. Ale keby bolo ve ľmi snežilo, mohlo, 

tak by ich bolo málo. Kolek by tu stál a vykrikoval , že 

treba potresta ť mesto, pre čo iba tridsa ťdevä ť? Pre čo ich 

nezobralo pä ťdesiatdevä ť? Pre jedno mesto, polmiliónové 

skoro, tridsa ťdevä ť pracovníkov v pohotovosti, viete si 

predstavi ť ko ľko je to zlomených nôh a rúk dôchodcov ke ď 

naozaj napadne, alebo namrzne? Vy viete ako bude zi ma 

vyzera ť? 

Naozaj, vždy reagujete až po, po tým, ke ď sa to odohrá 

a potom prognosticky všetko viete ako by ste boli s pravili. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Predsa odpoviem aj, aj vo faktickej poznámke, lebo na 

záver si chcem radšej necha ť k tým veciam okolo 

nehospodárnosti.  

A so ľ, ktorá bola v tých sypa čoch zostala u nich na 

sklade. Majú obrovské množštvo skladových zásob, kt oré 

opätovne po ďalšom roku musia prefinancova ť, čo pre nich 

nie je teda žiadna príjemná udalos ť. Čiže, oni tým, že bola 

mäkká zima, pod ľa všetkého, hospodárili na hranici 

únosnosti, lebo vlastne to nasadenie áut je ove ľa pre nich 

významnejšie, ako to, že stáli v pohotovosti. A tú soľ majú 

odloženú a fakturujú nám len tú, ktorú použijú. 

A z h ľadiska ceny soli, je so ľ, ktorú nakupujú predmetom 

možného dialógu v zmysle zmluvy. Bolo to presne tak  aj pred 

vyše tromi rokmi ke ď sme to kontrolovali. Nemalo to až takú 

veľkú odozvu ako teraz. A teraz naš ťastie tej soli bolo 

použité (gong) drama 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela doplni ť svojho kolegu, poslanca 

Koleka o ďalšie otázky pánu kontrolórovi.  

Čo môžeme my ako mesto urobi ť v prípade, že súkromná 

základná umelecká škola nepostupuje pod ľa zákona o štátnej 

správe a školskej samospráve a, napríklad, obchádza  radu 

školy, alebo neplní kvalifika čné predpoklady a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Hop. No, tak mi to spadlo. 

Ja som chcel k tej soli.  

Tam je napísané potom v tých opatreniach, pán 

kontrolór, myslím že pä ť ich tam máš na záver, že ten 

kontrolovaný subjekt sa k tomu nevyjadril, ale že s a 

vyjadrí k 31. septembru 2016, k tej soli a k tomu, že čo 

s ňou spraví. V tom bode pä ť, myslím, že je to uvedené.  

Pre čo to je až k 30. 9., pre čo to nemôže by ť k 30 júnu 

tohto roku? To tam ty navrhuješ a ja by som navrhol  zmenu, 

že by sa vyjadril k 30. šies.  

A teda, kedy máme zastupite ľstvo? 23. 6.?  
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Tridsiateho. Ale že vraj sa po číta so zmenou 

zastupite ľstva. 

Tak ke ď sa dá do júnového zastupite ľstva 2016. keby si 

si tam urobil tú op opravu v tom bode 5. A či to nemôže by ť 

do júnového zastupite ľstva, aby, aby mal možnos ť sa 

vyjadri ť aj kontrolovaný subjekt k tomu, o čom tu my teraz 

debatujeme. Lebo mu budeme asi schva ľova ť, ja neviem, 

súčasťou závere čného ú čtu to (gong) bude mesta.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poveda ť, že ak si dobre spomínam, tak 

pán Kolek bol námestníkom po čas zimy 2014-15 a námestní čkou 

zima 2015-16, ktorá teraz bola, tá vlastne, tá 

najneefiktívnejšia, alebo tá, o ktorej sa bavíme, b ola pani 

námestní čka Farkašovská, ktorá je z rovnakého klubu ako pán 

Hanulík. Takže ďakujem, že mi toto pripomenul, ja som na to 

zabudol, že naozaj, som nevidel pani námestní čku 

Farkašovskú, že by sa do tohto interesovala, i ke ď to teda 

asi neni oblas ť, na ktorú je poverená. Ale ke ď už ke ď už sa 

takýmto spôsobom pán Hanulík, tak možno, možno by m al ma ť 

rovnaký meter opätovne na všetkých.  

Druhá vec, keby si pozrel, ke ďže som tú zimnú údržbu 

robil, tak to po časie od zhruba od polky februára, do polky 

marca, jeden celý mesiac, sa hýbal od 5 do 10 stup ňov.  
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A som rád, že sme mali štyridsa ťdva naložených 

sypa čov. A len pre vašu informáciu, ke ďže som, ke ďže som si 

to zis ťoval, tak sypa č plne naložený, nemôže by ť nonstop, 

lebo by mu odišli pery. Čiže, pre vašu informáciu, nedá sa 

mať nonstop naložený sypa č dvadsa ť, tridsa ť dní a nevysypa ť 

tú so ľ, lebo vám poškodí to auto. (gong) Ale som rád, že o 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Končím diskusiu a poprosím ešte pána kontrolóra 

o vyjadrenie.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V prvom rade, procedurálne. Bohužia ľ, na faktické 

poznámky, ktoré nereagujú na obsah, ktorý hovoril r ečník, 

neviem odpoveda ť, preto, lebo sa neviem prihlási ť odpoveda ť 

na takú faktickú, a preto teda množstvo z tých vecí  nebudem 

vedie ť odpoveda ť.  

To sa týka práve aj pána Mrvu, ktorý v inom bode 

hovoril o tejto pä ťke, a za čnem teda s tým, samozrejme, to 

uznesenie, teda respektíve to opatrenie, ktoré prij al 

magistrát je úplne vecné a aj časove v poriadku, lebo 

hovorí o tom, aby sa zabezpe čilo v zmysle existujúcej 

zmluvy cenové porovnanie z h ľadiska prieskumu. 
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O tom, čo hovoril pán Hr čka. Ja som nevedel, že na 

ekáske či predávajú alebo nepredávajú. My sme si 

naštudovali informácie na internete o cenách soli, ktoré 

riešila Národná dia ľni čná spolo čnos ť ako najvä čší spotreb, 

spotrebite ľ soli. Vä čšina nakupuje drahšie, v jednom 

prípade to bolo lacnejšie, a preto sme žiadali, aby  sme si 

urobili vlastný cenový prieskum. To je všetko k otá zke 

cenového prieskumu. A konštatovali sme, že teda neb ol 

a doporu čili sme, aby bol. Prijali uznesenie, opatrenie, 

bude to re realizované v takomto termíne. Pokia ľ si niekto 

myslí, že to má by ť skôr, tak môže da ť návrh, že skôr, ale 

je to otázka administratívy magistrátu.  

Čo sa týka nasadzovania ľudí. V tomto prípade si 

myslím, že bližšie pravde je pán Hanulík ako kolego via, 

ktorí hovorili o nasadzovaní ľudí v mäkkej zime. 

Preverovali sme si ako ťažké je nájs ť prácu pre pä ťdesiat, 

šes ťdesiat ľudí z tých osemdesiatich denne, aby sme prešli 

cez tú pä ťdesiatpercentnú hranicu. Proste, je to problém, 

pokia ľ si niekto myslí, napríklad starostovia, alebo 

poslanci z (poznámka: nezrozumite ľné slovo) že je to 

jednoduché, respektíve že majú typy, nech sa spoja s ľuďmi 

z dispe čingu. Oni nám odprezentovali skutkový stav. Oni nám  

prezentovali, akým spôsobom žiadajú a posielajú týc h ľudí 

do terénu a v prevažnej vä čšine dodávate ľ vychádza 

v ústrety týmto požiadavkám. A jediný prípad kedy n aozaj 

bola, bola tá pohotovos ť v menšom stave bol rok 2013 ke ď 

sme práve vtedy kontrolovali a ke ď pán Ftá čnik dokonca 

stiahol celkový po čet ľudí v pohotovosti, kde vyšiel potom 

ten  pomer, samozrejme, výrazne lepší. To bol jedin ý 

mesiac, mám taký dojem, alebo dva mesiace, po čas celej 

šes ťro čnej etapy, ktorú sme kontrolovali.  
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Mám pocit, že keby kolegovia z Bratislavského klubu  

mali záujem a aj môžu ma ť záujem, úplne presne si s nimi 

rád vydiskutujem. A že sme sa pohybovali niekde na hrane 

odbornosti a na hrane, do ktorej ja nemám čo rozpráva ť, ak, 

ak som teda nevedel, žia ľ,  odpoveda ť faktickými, lebo mi 

to systém neumož ňuje, tak mi to je ľúto.  

Som ve ľmi v ďačný pani Kimerlingovej, ktorá vo 

faktickej poznámke k zimnej údržbe spomenula jednu z vecí, 

ktorú som čakal, že teda bude zaujímavá. Že stotisíc Euro 

vyplieska súkromná základná škola niekam do hája a to 

nevidíme. No samozrejme, že je to menej ako zdanliv o 

vyplieskaných pol milióna na zimnej údržbe, ale to je teda 

skuto čne závažná vec, ktorá aj systémove vyžaduje, aby sm e 

sa tomu venovali a nemám najmenších pochybností, že  

pravidelná porada pána primátora sa aj tejto otázke  bude 

venova ť a aj otázke, že v prípade, že tie peniaze od nich 

dostaneme, čo vo ve ľkej miere pripustili, že teda naozaj sa 

cítia vinnými a že tomu nerozumeli a používali ich 

neoprávnene, tak budú ochotní zna čnú časť tých pe ňazí 

dobrovo ľne vráti ť, a budeme ma ť peniaze, aby sme podporili 

opätovne, jak pred tromi rokmi, naše školstvo na úk or 

neoprávnene vynaložených pe ňazí v oblasti súkromného 

školstva.  

A takisto vidím vážny problém v Centre vo ľného času 

Gessayovej, na ktorý sa vôbec v diskusii nenašiel čas, ale 

nevadí, v rade školy je, myslím, pani námestní čka Plšeková, 

a celkom ur čite sa tomu budeme tiež v operatívnom programe 

venova ť, aby sme sa pohli dopredu aj v oblasti ako 

efektívne naklada ť s peniazmi v oblasti centier vo ľného 

času.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte pár poznámok faktických.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pri všetkej úcte, pán kontrolór, ja si ve ľmi rada 

zoberiem od vás kontakt na toho dispe čera, lebo my len 

v Karlovej Vsi by sme všetkých pä ťdesiat ľudí uplatnili na 

verejnoprospešných prácach po celú zimu a  

(poznámka: niekto sa zasmial)  

a lebo je tá mestská časť naozaj zanedbaná, my to tak 

vnímame, vnímajú to aj ľudia. Ale to naozaj, len to číslo, 

pán kontrolór, neberte to zle.  

A druhá vec, čo som chcela poveda ť, je na adresu 

svojich kolegov poslancov, že vý čitka pána hlavného 

kontrolóra je úplne na mieste, preto lebo ja mám vá žne 

obavy, že vä čšina z nás, ktorí, ktorí tu máme sedie ť 

v tejto sále, ten materiál naozaj nemá pre čítaný.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som naozaj chcel poveda ť, z poh ľadu ná Dúbravka, 

naša mestská časť je troška citlivejšia na zimnú údržbu 

ako, ja neviem teraz, Petržalka alebo. Proste v Dúb ravke je 

sneh a v Petržalke už svieti slnko. Proste, my máme  tú 

údržbu, čo sa týka tretích a štvrtých ciest zabezpe čenú 

výborne a pokia ľ mesto a zatia ľ to tak funguje, posta čuje 

to, aby pokrylo jedni čky a dvojky, to znamená, tie cesty 

kde chodí emhádé, my naozaj sme radi, že prežijeme zimu bez 

úrazov a bez toho, bez nejakých komplikácií.  

Takže ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán kontrolór, povedal si, že niektoré veci nemôžeš  

poveda ť, lebo ti to systém nedovo ľuje. Ja sa priznávam 

k tomu, že pokia ľ mám problémy, tak idem za pánom 
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kontrolórom, chcem si to vyjasni ť. Zase asi nie všetko sa 

dozviem,  pokia ľ mu to systém nepustí. Na druhej strane 

bola moja otázka konkrétna a to myslím, že by cez s ystém 

mohlo prejs ť. My sme mali naozaj zazmluvnené viac ako 

štyridsa ťdva sypa čov? To bola tá otázka moja.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem by ť zlý, ale porovnáva ť ceny s Národnou 

dia ľni čnou spolo čnos ťou, o ktorej už vyšlo, že nakupovala 

jednu tonu soli od súkromníka za stoštyridsa ťšes ť, 

respektíve stoštyridsa ťsedem Eur, pri čom na komoditnej 

burze sa cena pohybovala za sedemdesiatpä ť, to naozaj nikto 

nebude kupova ť drahšie ako Národná dia ľni čná. Aj tamojší 

úradníci a šéfovia vedia, že to je dobrý biznis, čím 

drahšie nakúpia, tým budú spokojnejší. Teda aspo ň 

dodávatelia. A možno aj osoby, ktoré sú spriaznené 

s dodávate ľom.  

Čiže, neviem, pod ľa mňa je ve ľmi zlé to porovnáva ť 

s Národnou dia ľni čnou spolo čnos ťou. To ako keby sme išli 

porovnáva ť, ja neviem, naozaj naše výdavky s NASOU, alebo 

s nie čím podobným.  
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Druhá vec. Môžem potvrdi ť, že dvanás ť ľudí, ktorí 

vykonávali zimnú údržbu v Karlovej Vsi, tak reálne zimnú 

údržbu robili, prehne, preženiem, asi dva, max tri týždne 

celú zimu, a zvyšok robili verejnoprospešné práce, to 

znamená, upratovali, robili proste orezy a tak ďalej. 

A keby ich bolo pä ťdesiat, lebo my momentálne sme za čali 

spolupracova ť s Depaulom, tak aj pä ťdesiat sa ich naozaj 

uplatní. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tomu nerozumiem, preto som sa chcel spýta ť ešte 

kontrolóra. Čiže tam v tej šestke nakoniec. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, diskusia je skon čená. Teraz máš možnos ť 

ešte poveda ť. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Čiže, čiže nedá sa to do júnového zastupite ľstva 

napísa ť nám, zisti ť o plnenie opatrení. Nedá sa.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali nový návrh uznesenia  od 

pána Koleka v dvoch bodoch. A návrh na nového uznes enia 

znie:  

Mestské zastupite ľstvo v bode A berie na vedomie 

Správu o výsledku kontrol vykonaných Útvarom mestsk ého 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 

v časti Bé žiada primátora, vyvodi ť osobnú 

zodpovednos ť za nehospodárne nakladanie s finan čnými 

prostriedkami mesta vo či zodpovednej osobe. Bez termínu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom naše pôvodné uznesenie znelo tak, že beri e 

na vedomie a ke ďže v tomto novom návrhu uznesenia bol bod 

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol, tak e šte raz 

odhlasova ť, to nemá význam. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže máme uznesenie, hej? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme uznesenie. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 
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BOD 8A NÁVRH NA POSKYTNUTIE ODMENY 

KONTROLÓROVI HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA OBDOBIE JÚL - DECEMBER 

2015  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osem A a to je Návrh na odmenu 

kontrolóra. 

Pán námestník, nech sa pá či. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v zmysle, v zmy sle 

štatútu a zákona o verejnom zriadení obecnom zriade ní mi 

ukladá povinnos ť predloži ť vám na schválenie návrh na 

vyplatenie odmeny za obdobie roku 2015, ktoré je vy zna čené 

pre kontrolóra hlavného mesta pána Šinályho.  

Detaily sú uvedené priamo v materiáli. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Díky.  

Otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  odmenu za obdobie júl – december 2015 a tak 

ďalej, ako je to uvedené písomne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 9 ODPUSTENIE DLHU, POZOSTÁVAJÚCEHO 

Z PRÍSLUŠENSTVA – ZMLUVNEJ POKUTY VO 

VÝŠKE 3 947,48 €, ŽIADATE Ľ EUREST, 

SPOL. S R.O., I ČO: 31 342 809 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A ešte pred obednou prestávkou, prosím vás, po ďme 

k bodu číslo devä ť, je to odpustenie dlhu, o ktorom jedine  
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môže rozhodnú ť mestské zastupite ľstvo. Sú tam negatívne 

stanoviská mestskej rady, aj finan čnej komisie, ale 

rozhodnú ť musí mestské zastupite ľstvo.  

Takže, prosím vás, ot, ten materiál hovorí o čo ide, 

otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Teda povedal to pán primátor, ale finan čná komisia 

tento návrh nepodporila. Tak len aby poslanci všetc i 

vedeli, že 

Ak 

Jas, jasné, len teda tu tu sa ob čas stáva, že poslanci 

hlasujú o nie čom a potom nevedia o čom hlasovali a dožadujú 

sa nejakého ďalšieho hlasovania, takže, aby aby toto bolo 

úplne jasné a niekto zmäto čne nezahlasoval za odpustenie 

dlhu, napríklad.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo  po prerokovaní 

materiálu  schva ľuje odpustenie dlhu a tak ďalej, ako je 

písomne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných,  

nikto za. 

Vyzerá to, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Tak vyhlasujem, dámy a páni, teraz hodinovú prestáv ku 

na obed. O druhej budeme pokra čova ť v programe rokovania. 

Dobrú chu ť. 

(prestávka od 13.02 do 14.08 h.) 
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BOD 9A INFORMÁCIA O POSTUPE MESTA PRI 

REALIZÁCII DUNAJSKÉHO NÁBREŽIA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

... kovaní mestského zastupite ľstva obed ňajším 

programom.  

Ráno sme si schválili, že ako prvý bod po  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

po obede, bude Informácia o obnove promenády, obnov e 

ná nábr nábrežia.  

K tomu by som teda rád povedal nasledujúce v podsta te 

veľmi krátko.  

Schválením zmluvy vznikla, tej partnerskej alebo te da 

tomu, tej druhej zmluvnej strane povinnos ť obnovi ť nábrežia 

v d ĺžke medzi Mostom Lafranconi a tým objektom RiverPar ku 

a investor tú prácu, tú povinnos ť splní, my to 

kontrolujeme. Sú časťou tých prác, alebo ob obsahom tých 

prác je kompletná výmena povrchu, asfaltu celého no vého, 

vrátane detských prvkov, alebo priestoru na hranie,  

kompletné vy čistenie a reš, rekonštrukcia toho Ma ťašíkovho 

múri múriku travertínového, kompletné, kompletná ob nova 

tých zábradlí a tých, tých balkónikov. Úplne nový m estský 

mobiliár, to znamená úplne no nové lavi čky, koše, nové 

lampy, obnova zelene v tom rozsahu bezpe čnostného orezu 
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stromov, pri čom teda máme informácie a budeme ich musie ť 

potom v priebehu roka potvrdi ť, že niektoré z tých stromov 

sú opä ť už prestárnuté a nebezpe čné, ale teraz sa vykonal 

iba bezpe čnostný orez a rozšírila sa tá časť, kde môžu ma ť 

kore ňovú sú sústavu, čiže okolo tých stromov sa spravil 

taký vä čší, vä čší priestor, aby mohli zdravšie rás ť.  

A to si myslím, že je, že je všetko, tie práce 

kontrolujeme.  

Aha ešte takto. Ešte sa objavili v médiách informác ie 

o nejakých bilboardoch na tej promenáde, čo samozrejme, tam 

nemôže by ť. My sme sa obrátili hne ď na toho dodávate ľa, aby 

to odstránil a to pris ľúbili, čiže tie tam nebudú, s tým že 

ten termín časový, ktorý bol daný záväzne by sa mal splni ť 

a promenáda v lete bude otvorená. 

Takže, to ľko z mojej strany.  

Nech sa pá či, pán poslanec Budaj, je diskusia, 

prihlásili ste sa, ale neskoro. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie? Tunák je, tu je.  

Teraz otváram diskusiu a nech sa pá či. Treba sa 

prihlási ť do minúty, ale nech sa pá či.  

Tak, nech sa pá či, hovorte. To je. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel zárove ň avizova ť, že vzh ľadom, 

vzh ľadom na to, ak, ak a pokia ľ môj príhovor trochu 

pred ĺži ť, pre, bude dlhší, tak by som si dovolil využi ť po 

prvý raz paragraf číslo dvanás ť odstavec desa ť zákona  

o obecnom zriadení.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poslanec má právo požiada ť národnej rady kedyko ľvek.  

Nech sa pá či. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Chcel by som vysvetli ť situáciu aká je teraz 

z odstupom nieko ľkých mesiacov od schválenia neš ťastného 

uznesenia o predaji PKO za jedno, za jednu korunu, alebo za 

dvakrát pol eura investorovi, s ktorým sme mali súd ny spor 

s Henbury development.  

Záverom, záverom môjho stanoviska a pre čo ho tu 

prednášam je to, že chcem poslancom, tým, ktorí o t o budú 

mať záujem a majú pre to uši, ich upozorni ť, že možno oni 

sami boli zavedení, neboli dos ť informovaní, neuvedomili si 
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výsledok súdu, o ktorom ich nikto neinformoval. Čiže, 

samozrejme, si ho ani nemohli uvedomi ť. Neuvedomili si 

súvislosti, ktoré to vyvoláva v poh ľade na ich postoj 

k hospodáreniu s majetkom mesta. A budem ve ľmi poctený, ak 

sa prejavia a nájdu si spôsob ako ukáza ť, že že naozaj 

nešli proti majetku mesta a ich hlasovanie, pokia ľ 

hlasovali za tento vskutku hanebný predaj, tak to 

hlasovanie bolo skôr výsledkom zlého informovania a  istej 

ľudsky pochopite ľnej únavy z d ĺžky tej kauzy, ktorú už 

proste chceli ma ť pre č z pliec.  

Všeobecne možno uvies ť, že rozpor uznesenia, ktoré sme 

prijali a ktorého obsahom je schválenie urovnania v  zmysle 

dohody o urovnaní, vidím vo viacerých rovinách.  

Napríklad, nebolo drž dodržané ustanovenie a zásady  

zákona 138/91 Zbierky o majetku obcí v znení neskor ších 

predpisov pri nakladaní s majetkom mesta. Neok a to  

neakceptovate ľným zásahom do postavenia mesta ako správneho 

orgánu. A to zmluvným zásahom do spôsobu prenesenéh o výkonu 

štátnej správy, čo spôsobuje rozpor uznesenia 

s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky  číslo 460/92 

Zbierky v znení neskorších predpisov a zákonom 71/6 7 

Zbierky o správnom konaní v znení neskorších predpi sov, ako 

aj napokon neprípustným obmedzením práva obyvate ľov na 

samosprávu a jej realizáciu pod ľa zákona 369/90 Zbierky 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. To to 

všetko je rozpor nášho uznesenia s uvedenými zákonm i.  

Teraz konkrétnejšie. 

Za prvé, nesplnenie povinnosti obstara ť si všetky 

rozhodné informácie pri nakladaní s majetkom, i ke ď je 

prevod majetku vrátane dohody o urovnaní vedený ako  prípad  
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hodný osobitného zrete ľa, pod ľa paragrafu 9 odstavec 8 

písmeno e) zákona 138/91 o majetku obcí, práve z dô vodu 

urovnania sú orgány povinné postupova ť so starostlivos ťou 

riadneho hospodára. Konkrétne v zmysle paragrafu 7 odstavec 

1 zákona, pri čom sú najmä povinné hospodári ť v prospech 

rozvoja obce. Na to majú používa ť všetky dostupné právne 

prostriedky. (gong) 

Právna teória, uplat ňujem si, pán primátor, ako som už 

uviedol vopred, paragraf 12 odstavec 10 zákona o ob ecnom 

zriadení.  

Právna teória, ako aj prax zdovodila, že sú časťou 

starostlivosti riadneho hospodára je okrem iného aj  

zaobstara ť si a pri rozhodovaní zoh ľadni ť všetky dostupné 

informácie týkajúce sa rozhodnutia. Táto povinnos ť trvá bez 

ohľadu na režim nakladania, ak akým spôsobom sa naklad á, či 

ide o nájom, či ide o predaj, alebo či ide o urovnanie.  

V zmysle ustanovenia paragrafu se 7 odstavec jedna 

a odstavec dve písmeno a), b), c) zákona číslo 138/91 

Zbierky o majetku obcí sa hovorí, citujem:  

Orgány obce a organizácie sú povinné hospodári ť 

s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej ob čanov 

a ochrany a tvorby životného prostredia.  

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce 

zve ľaďova ť, chráni ť a zhodnocova ť. Sú povinné, okrem iného, 

najmä: 

Udržiava ť a užíva ť majetok, chráni ť majetok pred 

poškodením, zni čením, stratou alebo zneužitím, používa ť 

všetky, podčiarkujem , všetky právne prostriedky na ochranu 
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svojho majetku. Vrátane v časného uplat ňovania svojich práv, 

alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.   

Práve k tomuto, vážení kolegovia, neprišlo. Vedenie  

mesta sa neobrátilo na príslušný orgán, v tomto prí pade 

Najvyšší súd. Nevyžiadalo si informáciu o stave súd neho 

sporu, uviedlo do omylu poslancov, ktorí mali hlaso vať 

v domnienke, že prehrávame tento súdny spor. Zavádz alo ich 

aj výškou sumy, o ktorej tvrdilo, že je doložená, n ikdy 

doložená nebola, nikdy o nej nikto nerozhodol. Mest o si 

nedalo vypracova ť posudok o výške tejto požadovanej pokuty. 

Napriek tomu, že ju, že mesto k tomu zaviazali posl anci 

v minulosti uznesením.  

Ustanovenia paragrafu 135 a 194 Obchodného  zákonní ka  

je spôsob nakladania s majetkom mesta a požiadavky na jeho 

výkon presne vymedzený a to pozitívne tak, že členovia 

štatutárnych orgánov, v tomto prípade hovoríme o pá novi 

primátorovi, je povinný vykonáva ť svoju pôsobnos ť 

s náležitou odbornou starostlivos ťou a v súlade so záujmami 

spolo čnosti, v tomto prípade sa jedná o mesto ako právnic kú 

osobu. Najmä sú povinní, títo štatutárni zástupcovi a, 

zaobstara ť si a pri rozhodovaní zoh ľadni ť všetky dostupné 

informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.  

Znovu zopakujem túto vetu: Najmä sú povinní zaobsta ra ť 

si a pri rozhodovaní zoh ľadni ť všetky dostupné informácie 

týkajúce sa predmetu rozhodnutia.  

Tu prišlo k hrubému porušeniu povinností primátora pri 

správe cudzej veci. Nezaobstaral si všetky dostupné  

informácie. Napriek tomu, že sta čilo ís ť na príslušný orgán 
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a bol by mu vydaný informácia o rozsudku, ktorý už padol. 

Padol vyše mesiaca pred tým než zaradil tento bod v ôbec do 

programu.  

Aplikujúc vyššie uvedené zákonné požiadavky na 

konkrétny prípad, o ktorom tu je re č, čiže na nehnute ľnos ť 

Parku kultúry a oddychu, túto, tento majetok mesto 

v úvodzovkách zamenilo za akúsi protihodnotu a to z a 

pohľadávku, ktorá neexistuje. Nebola žiadnym súdom 

potvrdená a je len jednostranným nárokom. Nemá žiad nu 

právnu podstatu.  

Hodnota vo či mestu uplatnených poh ľadávok objektívne 

známa nie je, vychádza iba z názoru a tvrdení Henbu ry. 

Tieto práv, tieto poh ľadávky neboli nikdy právoplatne 

judikované súdom a medzi ú častníkmi ostali aj na ďalej 

sporné. 

V súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava  

I nateraz nebola ustálená ani znaleckým posudkom a ani 

nebola spolo čnos ťou Henbury podrobne vy číslená. Z 25. mája 

2011 kde Henbury žiada dvadsa ťosem miliónov z titulu 

náhrady škody a ušlého zisku je táto poh ľadávka vy číslená 

v jedinom odseku tak, že bude dodato čne ur čená znalcom. 

K tomu ale nikdy neprišlo. Najmä však mesto v súdno m konaní 

vznik škody odmieta ako právne neodôvodnený, čo napokon 

výšku škody ako relevantnú pre prípad, o ktorom hov oríme, 

totálne marginalizuje.  

Posun v stanovisku mesta, ktorý náhle nastal pred 

hlasovaním, nie je ni čím odôvodnený. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, prepá čte, teraz vás na chví ľku preruším. 

Mám odôvodnenú obavu, že oprávnenie, ktoré si privi legujete 

nie je v súlade so zákonom. Vy môžete vystúpi ť ako poslanec 

národnej rady kedyko ľvek, ale táto situácia sa nevz ťahuje 

na vaše postavenie ke ď ste zárove ň aj členom mestského 

zastupite ľstva. 

Ja poprosím právne oddelenie, aby pre pre čítalo 

k tomu, k tomu príslušnú inštrukciu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nevyhrážajte sa, pán poslanec, toto je oprávnenie 

predsedu. Vyhrážate sa a nehajte, nehajte právnikov , aby 

vám vysvetlili.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či. Aj my vyžadujeme  právo pre všetkých.  

Pán Katriak, pre čítajte zákon.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Paragraf 12 roko  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ja vám, ja vám to len pre čítam. Však sa možno s tým 

stotožníte, možno aj nie.  

Paragraf 12 o rokovaní obecného zastupite ľstva 

odstavec šes ť hovorí: ak na zasadnutí obecného 

zastupite ľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom 

programu poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta n eudelí 

slovo poslancovi, stráca právo uvies ť obecného 

zastupite ľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu a tak 

ďalej.  

Vo výklade sa hovorí, že v žiadnom prípade však 

oprávnenie pod ľa odseku desa ť nemožno vz ťahova ť na 

situáciu, ak je napríklad poslanec Národnej rady SR  zárove ň 

poslancom obecného zastupite ľstva, na rokovaní ktorého sa 

zúčast ňuje. V takejto situácii nevystupuje v pozícii 

poslanca Národnej rady SR, ale osoby vykonávajúcej mandát 

poslanca obecného zastupite ľstva danej obce a jeho právne 

postavenie sa nijako neodlišuje od právneho postave nia  

všetkých ostatných poslacov obecného zastupite ľstva. 

Tento zá názor podporuje aj dôvodová správa k novel e 

číslo 102/2010 Zbierky.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za slovo. 

Slovo má pán poslanec Hanulík.  
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

stále tu preferuje sa PKO. Nedá mi nezareagova ť 

a zopakova ť takú ve ľmi bežnú vec, že kolega, ktorý predo 

mňou vystupoval, pán poslanec Budaj, má klub a sú časťou 

tohto klubu sú poslanci, ktorí pred jedenástimi rok mi 

pozemky pod PKO predali.  

A teraz sa tu spomínajú súdy. Aby ste vedeli, lebo nie 

všetci vedia, o čo sa vlastne súdi? Nesúdi sa to o to, či 

predané pozemky sa vrátia spä ť, alebo nie. Sú tu dva súdne 

spory, jeden je o výšku nájomného. Tak áno, požaduj e ten 

majite ľ tých pozemkov nájomné. Môže sa sta ť, že Bratislava 

to vyhrá a nebude plati ť štyri celé tri milióna, ale bude 

len štyri celé jedna milióna, ale v žiadnom prípade  v tomto 

svete komercie, kde sme v kapitalizme, neexistuje n ie čo 

zadarmo. Zadarmo už skon čilo. Čiže, to bude taký poplatok, 

na ktorý mesto nemá. S čím po čítalo, že asi. 

A druhý spor je o tom, že či mal právo primátor vyda ť 

(gong) ešte  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, ten rozsudok, ktorý nám teda nebol doru čený v čase 

hlasovania, ja som si naozaj, tak ako pán kolega Bu daj 

povedal, nebol istý tým, že či sme náhodou neboli zavedení, 

a preto som si dal spracova ť vlastnú právnu analýzu svojmu 

právnikovi, ktorého ur čite poznáte aj vy a uznávate, Jarovi 

Pilátovi, a tá právna analýza, ona je dlhšia, samoz rejme, 

ale ten záver z tej právnej analýzy je jednozna čný. 

Odvolací krajský súd bude rozhodova ť ešte raz, avšak vecnú 

stránku, meritum veci, však dovolací súd neposudzov al, 

a teda ani nenapadol.  

To znamená, žiadne rozhodnutie nebolo zvrátené, tak  

ako proti mestu rozhodol okresný a neskôr aj krajsk ý súd, 

to stále platí a dovolací najvyšší súd vôbec neposu dzoval 

meritum ve veci, a preto je úplne zavádzajúce tvrdi ť, že 

sme nejaký spor vyhrali. No, nevyhrali sme žiaden s por.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja sa pýtam: Jak je to možné, ke ď máme 

mať bod desa ť a ideme na takéto odškoky takzvané, pretože 

mne už to leze na nervy. Dnes je sviatok a ja mám a j iné 

nejaké záujmy a zástoje, než tuto sa bavi ť o nesmrte ľnosti 

chrústa.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takto sa to odhlasovalo, pani poslanky ňa. Čiže, ja 

dodržujem to hlasovanie.  

Slovo má pani poslanky ňa Šimon či čová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Môžem? 

Mne beží čas, prepá čte. Môžem rozpráva ť? 

Ďakujem pekne. 

Chcem sa opýta ť, pán primátor, a, viacero vecí 

týkajúcich sa tohto nábrežia.  

Keďže ob čania nemôžu k tomu poveda ť ni č, ani svoj 

názor vyjadri ť asi skupinovo, ale jednotlivo asi môžu, lebo 

verejná diskusia znamená minimálne troch ľudí, ktorí spolu 

o tom diskutujú. Ja teraz hovorím sama za seba.  

Takže za to mesto nemôže by ť pokutované ako sa, ako 

moji kolegovia, poslanci schválili, že nemôžeme dis kutova ť 

o o nábreží, o tom jako bude vyzera ť. Ale dúfam, že pani 

hlavná architektka je tá, ktorá sa mohla k podobe n ábrežia 

vyjadri ť, pretože to je v náplni jej práce a ona zodpovedá 

za verejné priestory. Ona tiež netvorí skupinu, kto rá asi 

nie je zahrnutá v tej dohode, že ona sama nemôže vy jadri ť 

svoj názor, tak mám otázku na pani hlavnú architekt u, aby 
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sa vyjadrila či je to v súlade s jej predstavou, alebo sa 

postupovalo potom čo ona s tým súhlasila, alebo vyjadrila 

svoj názor.  

Po druhé. Vy ste nespomenuli cyklotrasy, pán primát or, 

to znamená, že tam cyklotrasa nebude na tom nábreží ?  

Ona je, doteraz tam bývala, áno a teraz príde po po  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) výber parkov a potom akože 

ľudia vyjdú na ulicu niekam, alebo ja neviem kade pr oste 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) sa obrátia, pôjdu naspä ť. 

Čiže, tam (poznámka: nezrozumite ľné slovo) kole čko, oto čka 

nejaká by mala by ť. 

A po ďalšie, čo je ve ľmi dôležité. Má tá spolo čnos ť, 

ktorá realizuje  

Pán Katriak, prosím vás pekne, po čúvajte to čo 

hovorím, bu ďte tak dobrý, vás sa to ur čite bude týka ť.  

Ďakujem pekne. 

Má tá spolo čnosť, ktorá tam realizuje rôzne práce, 

niektoré sú aj stavebného charakteru, či má na to stavebné 

povolenia, napríklad špeciálneho stavebného úradu n a, na 

položenie asfaltu na detské ihrisko, na nejaké ďalšie tie 

stavby spojené, pevne spojené so zemou?  

Tak tieto otázky, prosím, keby ste mi mohli odpoved ať. 

Bude tam cyklotrasa? Čo na to hovorí hlavná architektka? 

A stavebné povolenia.  
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A dúfam, že dostanem odpove ď od vás, pán primátor, 

alebo prípadne od pani hlavnej architektky.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V súvislosti s nábrežím, pán primátor, by som sa ch cel 

spýta ť na informáciu kedy bude verejnos ť aj poslanci 

informovaní o vzh ľade nového nábrežia a kedy bude umožnená 

nejaká odborná a aj laická diskusia. Je to najcenne jšie 

územie.  

Zárove ň aj to is, tú istú otázku tiež adresujem pani 

hlavnej architektke. Kedy budeme vidie ť podobu nábrežia? 

Ako budú upravené cyklotrasy, pretože ako vieme, fi rma 

Henbury tak zatlá ča budovy do verejného priestranstva, že 

cyklotrasy sú v kolízii s pešou zónou a prakticky j edna 

časť nábrežia je v tomto zmysle už pokazená, doslova 

pokazená, pretože tam hrozia úrazy a kolízie medzi chodcami 

a cyklistami.  

Potrebujeme vidie ť tú situáciu, potrebujeme ma ť právo 

hovori ť o našich verejných priestoroch.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja mám otázku a doplním teda vystúpenie mojej koleg yne 

Katky Šimon či čovej.  

Mám otázku na to, ako sa naložilo so zmenkou v hodn ote 

štyri milióny Eur, ktorá bola vlastne zárukou, aleb o 

zábezpekou vybudovania tej promenády. A to sú preds a len 

trochu iné peniaze ako jedno Euro, za čo poslanci, vrátane 

pána Hanulíka, ktorý stále tu operuje, to sú iné pe niaze 

ako jedno Euro. preto ma zaujíma ako to figuruje, a lebo ako 

sa to z ú čtovníctva dostalo von? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Podotýkam iba, kolegovia, že materiál, ktorý pán 

poslanec vyžiadal, sa volá Obnova nábrežia, hej? 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja mám dve stru čné otázky k nábrežiu.  

Jedna sa týka toho asfaltového povrchu, ktorý už je  

teda položený. Neviem či celý až po Most Lafranconi, ale 

minimálne pri pri RiverParku je. Chcem sa spýta ť, či tam 
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zostane tento povrch, lebo on tak trochu nenadväzuj e na ten 

povrch, ktorý je pod RiverParkom I. Čiže tro trochu na seba 

nenadväzujú tie tie dve časti. Čo si myslím, že minimálne 

z vizuálneho poh ľadu je škoda.  

A druhá vec. chcem sa spýta ť čo sa robí na Nábreží 

Ludvíga Svobodu, respektíve na Dvo řákovom nábreží pri 

RiverParku, lebo teda pôvodne to vyzeralo tak, že, že sa 

mení asfaltový povrch v rámci toho Predsedníctva v EÚ, 

lenže, lenže táto, táto časť pri RiverParku, tá cesta je 

sústavne rozkopaná. Vyzerá to tak, že tam idú polož i ť 

nejaké rúry pod zem. Čiže chcem sa spýta ť s čím, s čím to 

súvisí, lebo, lebo to je mestská cesta, to je mests ký 

pozemok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Tiež sa chcem spýta ť nie niektoré veci z tejto dohody, 

pretože sú, pod ľa mňa, ve ľmi dôležité pre Bratislav čanov, 

najmä pre to, že chceme preferova ť iné typy dopravy ako je 

individuálna automobilová doprava.  

Nábrežie je ve ľmi dôležitou cyklotrasou, ktorá spája 

centrum mesta s mestskými časťami na našej strane 

Bratislavy. Šíria sa fámy, dúfam, alebo, možno aj 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 235 

opodstatnené obavy, že majitelia RiverPark I. chcú zruši ť 

cyklotrasu pred svojim objektom, pretože prekáža z nejakých 

dôvodov návštevníkom promenády. Tak sa teda pýtam, 

nadväzujúc na otázku pána poslanca Grendela, či sa 

cyklotrasa je sú časťou obnovy promenády.  

A rovnako, ako pani Šimon či čová, ke ďže je polož 

položený asfalt, a vykonajúc, a ak je pravda, že sa  tam 

buduje fontána, o o čom my ni č nevieme, lebo nepoznáme ten 

projekt, tak sa pýtam, na základe akého projektu sa  

vykonávajú, alebo vykonali už, práce, ktoré sú hoto vé a na 

základe akého povolenia? A kedy bolo vydané?  

Takže pýtam sa, pán primátor, kadia ľ povedie 

cyklotrasa, ktorá spája mestské časti s centrom hlavného 

mesta? Ľudia mnohí cestujú aj do práce, aj za zábavou do 

centra mesta na bicykloch a niektorí aj z Petržalky  do 

Karlovej Vsi.  

Takže, ve ľká v ďaka za uvo ľnenie pani inžinierky 

Kratochvílovej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Konrad. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo aj za otázku.  

Musím sa vyjadri ť, že mne bolo povedané, že toto je 

vlastne provizórne riešenie, ktoré vyplýva z predme tného 

uznesenia a že vlastne sa budeme zaobera ť ke ď bude projekt 

až teda samotných stavieb, tak v súvislosti s tým t eda 

s tým definitívnym riešením.  

Tiež vám, žia ľ, neviem zodpoveda ť v tomto momente.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte doplním, nadviažem na pani Čahojovú a teraz aj 

zárove ň na pani Konrad. Ďakujem, že odpovedala, že nevie 

o tom ni č. Dobre som to pochopila.  

Ja len pripomeniem, že v tej dohode o spolupráci bo li 

dva termíny. Termíny výrazové a aj časové. Jedno sa volalo 

oprava, jedno sa volalo výmena promenády a druhé sa  volalo 

oprava promenády. V obidvoch prípadoch boli úplne t ie isté 

činnosti uvedené, asfalt, mobiliár, lampy, proste úp lne 

rovnaké. Nevieme aký je rozdiel medzi týmito dvomi.   
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Takže to prvé je len provizórne, čiže, stro, asfalt sa 

potom zase odstráni po troch rokoch a znovu sa tam dá nový 

asfalt, lavi čky sa odstránia, dajú sa tam nové lavi čky, 

lebo majú sa dáva ť lavi čky aj v jednom, aj v druhom 

prípade. Či, alebo tie lavi čky budú provizórne také, že 

vydržia tri roky a potom sa sami rozpadnú, neviem, možno 

budú papierové. Tak len. 

Ďakujem (gong) pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, milí kolegovia, 

niekedy mi pripadá, že sa bavíme o veci, ktorú mnoh í 

o nej tu rozprávajú, vôbec nevedia, vôbec aká je ta m 

situácia. Ja som ten, ktorý chodí na bicykli tam de nne, 

okrem vtedy, ke ď prší, vtedy tam nejdem, ale tie podmienky 

pre tých cyklistov sú tam úplne úžasné na tom nábre ží. Tam 

ni č nehrozí.  

A o kolízii nejak s obyvate ľmi, no, v každom ve ľkom 

meste ke ď sú cesti čky pri chodníkoch, tak môže nasta ť 

kolízia. Ale je to krásne prostredie spojené s celý m 

svetom, by som povedal. Lebo iba do Devína to nie j e 

prepojené, hej? A to je jedna vec k tej.  
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A čo sa týka, tam sa menia povrchy. Tam bol popraskaný  

asfalt kde sa nedalo ís ť s bicyklom okolo tej promenáde. 

Dneska to je všetko vymenené, alebo je to v posledn ej fáze 

výmeny. Je to nádherné podmienky. Na tom bicykli, k eď 

z Karlovky bez šlapania prejdete do Starého Mesta, tak je 

to čisté. 

A čo sa týka kolegu Budaja. Som rád, že stratil to 

právo tých dlhých prejavov, lebo tu mi kolegovia po vedali, 

že som na druhom mieste tých ukecaných za Budajom a  potom 

by som ho nikdy nemohol dobehnú ť, keby on tieto prejavy tu 

mal tridsa ť, štyridsa ťminútové. Tak by tá sú ťaž skon čila.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Štasselová.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem opýta ť, že či táto rekonštrukcia je 

dočasná, alebo je to trvalý stav? A ak je to, aha, tak  už 

mi bolo odpovedané, že do časná.  

To znamená, že aj tie bilboardy, ktoré sú tam, ktor é, 

alebo aj ten povrch je do časný, hej? Tak tomu môžem 

rozumie ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Máme tu už cyklokoordinátorku. Ja by som rád, nevie m 

či tu sedí, alebo kto má na starosti cyklotrasy, ved el 

teda, že či je to teda oprávnené to, čo sa pýtajú tuná 

kolegovia, že tam cyklotrasa nebude, lebo myslím si , že 

okruh Bratislavy  cestou na Devín a Devínsku cestu musí ís ť 

po nábreží. Takže, či to skuto čne tak je?  

Je zaujímavé, že tento bod sa volá 9A, ako keby 

osobitný zrete ľ, to je taká paralela.  

A na úvod, jak nám pán Budaj citoval porušenia záko nov 

a povinnosti riadneho hospodára a apeloval na posla ncov, 

ktorí hlasovali vtedy za predaj PKO na jed, za jedn o Euro, 

tak to iba pripomínam, že to sú dô dôležité veci a treba 

aby sa tým poslanci, ktorí sa cítia by ť zavedení v decembri 

aj zaoberali, lebo pod ľa mňa tam nejaké porušenia boli. 

A my sme vtedy o rozsudku Najvyššieho súdu v 10. de cembra 

(gong) nevedeli.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu.  
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A ešte dovo ľte odpovede na tie otázky.  

Hovoríme tam skuto čne o dvoch termínoch. Jedna je 

oprava a promenády a druhý je vybudovanie.  

A ke ďže nechceme  čaka ť, mesto nechce s verejnými 

priestranstvami čaka ť na realizáciu objektu, tak sme 

presadili investora, že sa za čne ako prvé úplne s opravou 

celej promenády. To znamená, od RiverParku I. až po  Most 

Lafranconi. To sa opraví celé, tak ako som vám to p ovedal.  

Keďže ale je sú časťou toho projektu je aj výstavba 

objektov, Planetária a tak ďalej, tak pred tými objektami, 

keď budú hotoví, hotové, sa tá promenáda vybuduje ešte  

nanovo.  

Čiže, dovtedy je v tomto zmysle provizórna. Pred tým i 

objektami, ktoré tam budú. V tej druhej časti už je 

definitívna.  

To je jedna vec.  

Druhá vec. Dvo řákovo nábrežie. Tam teraz béveeska, 

podľa informácií z oddelenia, béveeska tam realizuje ne jaké 

práce potrubné a potom nastúpi mesto a príde tam te n nový 

asfalt, tak ako ho robíme všade inde.  

Čo sa týka povolení, predpokladám, že toto všetko má  

dodávate ľ, dodávate ľ vyriešené. Ako, je to jeho 

zodpovednos ť. Akože, to, to je zodpovednos ť dodávate ľa.  

Informujeme verejnos ť pravidelne o tom. Pravidelne 

hovoríme na tla čových konferenciách o tom, ako bude vyzera ť 
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promenáda, aký je postup prác a kedy, kedy môžme čaka ť 

s jej otvorením. Opakujem, že o čakávam dodržanie toho 

termínu.  

Čo sa týka cyklotrás, tam je tá diskusia v tom, 

obrátilo sa na nás ve ľmi ve ľa subjektov, aj z cyklokomunít, 

s tým že situácia, ktorá je na nábreží je zlá, je 

konfliktná, tak ako ste povedali. Dochádza tam ku 

stretnutiam a nebezpe čným stretnutiam cyklistov, rodi čov 

s de ťmi, rodi čov s domácimi zvieratmi a takto to by ť 

nemôže. Na druhej strane je mojou prioritou, aby cy klisti 

mohli jazdi ť po nábreží, samozrejme, to je moja priorita, 

lebo však sám tam jazdím. Čiže musíme to vyrieši ť 

konsenzuálne tak, aby tam neboli ohrozené zdravie a  životy, 

ale zárove ň, aby tam bola prípustná aj cyklodoprava. Chcem 

spravi ť k tomu, a už sme sa rozhodli, že bude k tomu ve ľká 

diskusia za ú časti všetkých komunít, ktoré k tomu čo majú 

poveda ť, aby výsledok bol nejaký konsenzuálny a rozumný 

návrh.  

Takže, ešte pani Čahojová.  

Nech sa pá či. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ešte neodznela odpove ď na otázku či bolo vydané 

stavebné povolenie na túto stavbu?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hovorím, že to je vec dodávate ľa si to zohna ť.  

To sa musíte opýta ť stavebného úradu. Ja (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Opýtam sa.  

Ešte, pán primátor, myslím si, že práve cyklotrasa,  

alebo jej riadne vyzna čenie, má bráni ť takýmto kolíziám 

prípadným. Ak cyklisti používajú promenádu bez riad neho 

vyzna čenia, samozrejme, že dochádza k omnoho vážnejším 

kolíziám a vä čším rizikám.  

To, že niekto si predstavuje pro, využitie promenád y 

inak, to je problém majite ľa tej budovy, ale nie je zárove ň 

majite ľom nábrežia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Skúste, pani starostka, máte viacej detí, vysvetli ť 

trojro čnému die ťaťu, že to je cyklodráha, cyklodoprava, že 

tam nesmie vstupova ť. Skúste to spravi ť.  

Pán poslanec Grendel.  
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ešte sa chcem spýta ť na jeden úsek na tej promenáde, 

a to je medzi RiverParkom a Mostom SNP, či tam môžme 

počíta ť s nejakou obnovou promenády? Medzi Mostom SNP 

a RiverParkom?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To neviem teraz poveda ť, to nesúvisí s týmto. Na toto 

nie som pripravený.  

Ešte mám informáciu, že nás investor informoval, že  

stavebný úrad oznámil Henbury, že nemá námietky pro ti 

uskuto čneniu. Čiže, komunikácia prebehla, malo by to by ť 

všetko v poriadku.  

Pán poslanec Mrva.  

Opýtajte sa stavebného úradu. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja by som rád minútku svoju využil.  

Kratu čko. Ty teda si, pán primátor, hovoril, ide 

o promenádu medzi RiverParkom a Lafranconi, že cykl otrasa 

tade pôjde a bude diskusia o tom, kade. Ale ale pôj de tade 

cyklo.  

Cyklodoprava a cyklotrasa, to nie sú to isté?  
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Čiže, lebo obava je tu, že bude úplne vylú čená 

cyklotrasa z tej promenády, čo by bolo zlé. A už to ako 

bude vyriešená bezpe čne, či tam budú psy, deti, chodci, 

združený chodník, či tam bude pä ťkilometrová rýchlos ť, 

alebo zosadni z bicykla, ale to potrebujeme vedie ť, či tade 

cyklotrasa pôjde, lebo to je sú časť bratislavského okruhu. 

Používa sa to ako cesta do roboty, ale aj ako cesta  pre 

rekreáciu cez víkend.  

Čiže,ke len toto by som potreboval vedie ť iba. Či tade 

cyklodoprava pôjde?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Som sa vyjadril dostato čne jasne.  

Čiže, ke ďže nebolo navrhnuté k tomuto uznesenie, takže 

prechádzame k bodu ďalšiemu.  

 

 

BOD 10 INFORMÁCIA  O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVA ĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLO ČNOSTI KSP, S.R.O. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A to je desa ť a Informácia o materiáloch, ktoré budú 

prerokované na riadnom zhromaždení KSP. 
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Pán magister, nech sa pá či. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokov ané 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti KSP. Ide o riadnu ú čtovnú závierku, návrh na 

rozdelenie zisku spolo čnosti a správa dozornej rady za rok 

2015. všetko tak, ako je uvedené v materiáli.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Môžem si posunú ť poradie? Dá sa to?  

Chcem, aby najprv pán Kolek hovoril, lebo je členom 

dozornej rady, aby som neopakoval veci, ktoré on má  

presnejšie a sme nezdržiavali.  

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 246 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ste sa nedohodli na klube ako budete rozpráva ť? Za 

klub by mal rozpráva ť predseda klubu.  

Ale, pán Budaj, máte slovo. Ke ď sa ho vzdávate, tak 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Dobre, v poriadku.  

Chceme apelova ť znovu, pán primátor, nebudem hovori ť 

o situácii aká vládne v KSP, o tom bude hovori ť pán Kolek 

zrejme, chcem apelova ť znovu na to, aby ste zodpovedne 

zobrali úlohu stara ť sa o tento, naozaj, nemalý majetok. Je 

to lukratívny pozemok, sú to zaujímavé stavby.  

Tiež som tam v minulosti pôsobil v dozornej rade a 

tiež sme spolu a vy ste to rokovali ako predseda fi nančnej 

rady na vašej, za vášho vedenia, prišlo k úvahám 

o odpredaji tejto budovy. Aj vtedy sa preukázalo, ž e 

odpredaj je nepripravený, nie je známe akým spôsobo m 

zhodnoti ť ten majetok.  

Chcem apelova ť na to, aby ste urobili rozhodnutia, či 

sa trvale stabilizuje KSP ako zarábajúca inštitúcia  mesta. 

V tom prípade ur čite bude pre vás zaujímavý vypo čuť si, 

alebo venova ť pozornos ť zvyšovaniu po čtu pracovných síl 

a iným aspektom efektivity práce v KSP. Alebo sa KS P 

pripraví v doh ľadnej dobe na nejaký druh transformácie.  
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Je známe, že je tam budova ubytovne, hotela 

a reštaurácie, ktorá je nevyužívaná a ten majetok s tojí. 

A ak by ste boli venovali pozornos ť tej prvej časti môjho 

príspevku, tam som citoval zo zákona, že ste povinn ý sa 

stara ť o využívanie majetku. Ten majetok stojí a neprináš a 

mestu úžitok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Bola som v dozornej rade KSP. Prvé svinstvo urobilo  

veľké mesto vtedy, ke ď im všetky zisky a oni majú zisky, 

nie je to bohvie čo, ale dos ť, zakázalo použi ť ako 

investíciu. Pretože oni žijú prevažne s prenájmov a  neviem 

z čoho a ke ď neinvestujete, to vie každý za čínajúci 

podnikate ľ, že ke ď neinvestuješ, tak nemáš absolútne ni č. 

To bolo prvé svinstvo zo strany stra, štátu, že im to 

zastavili. 

Druhá vec je, priatelia, to je zajtra. Širšie centr um 

mesta. Preda ť to za bagate ľ, ako sa to hovorí, ľudská 

papuľa to hovorí už kade-tade, tak to preda ť, to je fakt 

asi zlo čin.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pokia ľ bude treba, prosím, o pridanie k tým štyrom 

minútam.  

Nemám skúsenosti s prácou v dozorných radách, som 

prvýkrát. V minulom volebnom období som nebol v žia dnej 

dozornej rade. Mal som svoj osobný postoj kritický voči 

členom dozorných rád, že málo prenášali problémy a v ôbec už 

sa nejakým spôsobom nepertraktovalo,  to čo dozorná rada 

vôbec v rámci svojho výkonu nap ĺňala a dosiahla v prospech 

mesta, preto hne ď na za čiatku tohto volebného obdobia, 

alebo môjho pôsobenia si dovolím teda uvies ť takú malú moju 

osobnú, osob, osobný dojem z toho, čo prebieha v rámci KSP.  

Základné imanie a tu by som možno doplnil ešte to, že 

sa mi ne ľúbi takýmto spôsobom predklada ť materiál, však ho 

máte. Naozaj, nefungujeme v tom zmysle, že všetko j e 

dopredu dohodnuté a niektoré informácie je dobré po veda ť.  

Základné imanie podniku je tri milióny 

dvestoosemdesiatšes ťtisíc stodevä ťdesiatosem. Momentálny 

majetok vy číslený na šes ť miliónov nula pä ťdesiatšes ť nula 

štrnás ť, z toho pozemky majú zaú čtovanú hodnotu milión 

sedemstodvadsa ťtritisíc nula tridsa ťsedem, čo pri cene 
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nadobúdacej dvetisíc hovorí približne o nejakých 

stopä ťdesiattisíc metrov štvorcových. 

Finan čné ú čty k 31. 12. vykazujú 

tristopä ťdesiatdvatisíc devä ťstosedemdesiat jedna, čiže, 

spolo čnos ť mala k dispozícii finan čné, finan čný kapitál 

v hodnote tristopä ťdesiatdvatisíc. Zákonný rezervný fond má 

hodnotu osemdesiatdvatisíc tristodvadsa ťdva.  

Teraz k hospodárskym výsledkom roku 2015. 

Výnosy celkové boli na úrovni 

devä ťstoosemdesiatosemtisíc devä ťstoštyridsa ť, približne 

o pä ť percent nižšie, ako rok predošlý. Náklady 

devä ťstoosemtisíc osemstopä ťdesiat jedna. Hrubý výsledok 

ziskový osemdesiattisíc nula osemdesiatdevä ť. Zase nižší, 

ako rok pred tým.  

Zaujímavá je otázka z čoho sú tvorené náklady a z čoho 

sú tvorené príjmy. Tak ako bolo povedané pani Černá bola 

členkou dozornej rady, takže má ten preh ľad. Podnik sa 

zapodieva dvoma hlavnými aktivitami. Jedna je prená jom 

pozem, prenájom priestorov. Treba si uvedomi ť, že haly majú 

približnú rozlohu sedemtisíc metrov štvorcových  a prenájom 

služieb, to jest, dodávka energií pre nájomcov, kto rí 

v rámci areálu pôsobia.  

Výnos z nájmu, a to je to zaujímavé číslo, je na 

hodnote osemsto, osemsto, osemsto, osemsto, kde to mám? 

Osemstosedemdesiattisíc. Výnos za tržby je približn e 

dvestotisíc. Výnos za predaj energií.  
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Predaj energií je vykázaná, vykázaná parciálna 

ziskovos ť na úrovni šes ťdesiattisíc, pri čom, pri čom 

parciálne tým pádom vychádza, že všetko čo sa získa, všetky 

finan čné prostriedky, ktoré sa získajú z nájmu sa v rámci  

nákladov aj spotrebujú.  

Z čoho sú tvorené? 

Mzdy a odvody, tristoosemdesiatpä ťtisíc, čiže mzdy 

a odvody zamestnancov tristoosemdesiatpä ťtisíc. 

Odpisy majetku, stoštyridsa ťštyritisíc,  

daň,  osemdesiatpä ťtisíc. Tým sa myslí da ň 

z nehnute ľnosti v hlavnom teda po čte k tejto sume. 

Služby, to sú dodávate ľské služby, 

stotridsa ťšes ťtisíc. Je tam strážna služba na úrovni 

tridsa ťšes ťtisíc, a tak ďalej.  Sprostredkovate ľské služby. 

Náklady na energiu robia stodvadsa ťsedem.  

(gong) 

Z tohoto nám vychádza, že po zdanení hospodárskeho 

zisku, je čistý hospodársky výsledok šes ťdesiat jedna tisíc 

devä ťstodevä ťdesiatdva, o ktorom máme my ako zastupite ľstvo 

rozhodova ť čo s ním, akým spôsobom s ním naložíme.  

Tak, jak kolega Budaj už povedal, existujú tu 

priestory, ktoré vôbec nie sú využívané. Sú to jedn ak tie 

veľké haly skladové. Svojho, teda k 31. boli dve 

neobsadené, nehovoriac o tej nedostavanej stavbe ub ytovne, 

či hotelovej časti, kde sa investície vo výške približne 

tristotisíc, v posledných rokoch preinvestovali, av šak 

zostávajú nevyužité, lebo neexistuje klimatizácia ,  nikto 

nemá záujem o tieto priestory.  
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Zamestnancov je dvadsa ťpäť, z toho vedúcich traja. 

Dávam do pozornosti, a teda aj ten, kto nedochádza do 

hospodárskych vz ťahov z titulu nájmu nehnute ľností, že 

pokia ľ niekto príjme z nájmu osemstotisíc a nedokáže z ni ch 

urobi ť zisk vä čší ako desa ť percent, tak je tam niekde 

chyba.  

Čiže, existuje tu jednozna čná odpove ď, 

prezamestnanos ť. Prezamestnanos ť v rámci podniku a z toho 

dôvodu by som, by som apeloval na konate ľov spolo čnosti, 

aby sa týmto zapodievali. Tak sme to urobili aj na dozornej 

rade. Hej? Dúfam, teda že v tomto budú aktívni. Sú tam 

ľudia, ktorí tam mestom boli dosadení. Predpokladám,  že aj 

v rámci teda štatutára bude záujem, aby sa KSP vysp oriadalo 

s týmto problémom.  

Prerozdelenie zisku je navrhnuté šes ťtisíc pre, pre 

konate ľov a tisícosemsto pre členov dozornej rady. My máme 

mesačné odmeny na úrovni stotridsa ťpäť Euro. zdalo sa mi 

nespravodlivé, aby som som za dva mesiace pôsobenia  ako 

člena dozornej rady získal odmenu. Nepri činil som sa 

o hospodárske výsledky šes ťsto(gong) Euro a 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som pánovi poslancovi Kolkovi položila otázku . 

Ak som dobre po čula, tak dvadsa ť zamestnancov, z toho traja 

vedúci pracovníci. Pán poslanec, traja vedúci praco vníci, 

asi dvadsa ť zamestnancov, ko ľko vy vy vychádza priemerná 

mzda zamestnanca tejto spolo čnosti?  

Mne to vy (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Poprosila by som odpove ď.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ešte pán Kolek reaguje na seba.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Vyčíslená je tesne pod tisíc Euro v hrubom, to 

znamená, devä ťstodevä ťdesiatsedem, myslím, Eur, plus k tomu 

odvody, samozrejme, a sociálne, sociálne poistenie.   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja sa hlásim do diskusie vlastne je to ako keby 

pokra čovanie toho príspevku pána poslanca Koleka, aj ke ď 

sme sa nedohodli, ale to rozdelenie zisku po po zda není mi 

pripadá také trošku nespravodlivé. Bolo by dobré ke by 

prídel do rezervného fondu bol aspo ň vo výške tých desa ť 

percent, aj ke ď v esero čke, povedzme, nemusí. Ale treba tej 

organizácii necha ť čo najviacej pe ňazí, aby mohla 

investova ť. Ve ď tu bolo spomenuté ko ľko priestory, ktoré 

chceme prenajíma ť, si vyžadujú a treba investova ť. Nie že 

my im zoberieme tretinu zisku a a ešte ani do toho 

rezervného fondu nedáme aspo ň desa ť percent.  

Takže, nebudem dáva ť žiaden návrh, ale je to na 

zváženie pánu primátorovi, pretože on bude na valno m 

zhromaždení sa vyjadrova ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som teraz súhlasil s obidvoma predre čníkmi. 

Naozaj je to asi téma, ktorej by sme sa mali venova ť, že čo 

teda, či sa investuje do toho, aby sa dokon čili niektoré 

stavby a išlo sa k prenájmu, alebo areál, ktorý má pri 
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sedemdesiatich troch tisíc metrov štvorcových  a re latívne 

lukratívnej polohe hodnotu pri dvesto Euro za meter  okolo 

pätnás ť miliónov, či je to dostatok, aby pätnás ťmiliónová 

investícia priniesla šes ťdesiattisíc zisku ro čne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré bu dú 

prerokované a schva ľované a tak ďalej, ako je to napísané.   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 11 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI ODVOZ A LIKVIDÁCIA 

ODPADU A.S 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu jedenás ť, materiály na riadnom 

valnom spolo čnosti OLO.  

Pán magister, nech sa pá či. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokov ané 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti za rok 2015, a to riadna individuálna ú čtovná 

závierka spolo čnosti OLO, a. s. a rozdelenie zisku 

spolo čnosti za rok 2015, tak ako je to uvedené v materiál i.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hanulík.  
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Áno, môžem? Á, ďakujem ve ľmi pekne. Prepá čte, 

nevšimol.  

Ja by som, je to OLO. Možno nie úplne to k tomu pat rí, 

ale patrí to k odpadu.  

Akože, my máme v Dúbravke jeden obrovský problém 

a možno sa to týka každej mestskej časti. Máme ve ľkú 

záhradkársku osadu, kde záhradkári všetok svoj odpa d, 

nemajú svoj kontajner, a všetok svoj odpad do OLO n ádob, 

ktoré vlastnia bytové spolo čenstvá, alebo súkromníci, im 

tam proste nakladajú.  

Čiže trasa medzi záhradkármi a emhádé je vždy plná 

odpadu.  

Čiže ja by som chcel, aby sme tu prijali, nechcem da ť 

návrh, chcem aby sme o tom porozmýš ľali, aby nie len že 

každá domácnos ť a každý podnikate ľ má povinnos ť nejakej tej 

odpadovej nádoby, ale aby aj záhradkári, ktorí majú  

záhradky, lebo v Dúbravke sú aj takí záhradkári, kt orí nie 

sú Dúbrav čania. A to už je úplne vrchol, aby nám nejaký 

nedúbrav čan nechával odpadky v Dúbravke.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, o čakávala som, že členovia dozornej rady 

vystúpia a povedia k spolo čnosti pár viet. Nestalo sa tak, 

tak ja som bola v dozor. V našom klube nie je nikto , kto je 

členom dozornej rady, takže o čakávala som od kolegov.  

Pán Hanulík rozpráva, hoci už ukon čil svoju rozpravu.  

Bola som členkou dozornej rady v minulom volebnom 

období a viackrát sme debatovali na tému zisku. Naj prv 

mesto zobralo dva milióny, potom tri milióny, teraz  je 

navrhnutý tri a pol milióna Eur. Ja sa chcem opýta ť, pán 

primátor, uvažujete aj o budúcnosti? Z čoho sa zaplatí nová 

spa ľovňa?  

Alebo, viackrát som navrhovala na dozornej rade, ke ď 

máme takýto vysoký zisk, pod ľa mňa, nie je cie ľom mestských 

akciových spolo čností ma ť zisk, ale zníži ť Bratislav čanom 

poplatky. Tak bu ď znížime poplatky, tak jak som to aj našla 

teraz na stole návrh, alebo budeme kumulova ť zisk na novú 

spa ľovňu. Ale to, aby mesto si privlastnilo zisk 

spolo čnosti, ktorá teda doba dobre hospodárila, to minulé  

vedenie, lebo toto je ich výsledok, nie nového vede nia, ani 

dozornej rady, ani predstavenstva.  

Očakávam vaše odpovede.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, nevlá, nesta čím sa čudova ť vašej 

terminológii. Vy vravíte, že akcionár si privlast ňuje zisk 

spolo čnosti? Ve ď to je mestská spolo čnos ť. To je výsostné 

právo akcionára rozhodova ť o tom, čo sa stane. Vy žijete 

v akom svete? Si privlast ňuje zisk? Však to je právo 

akcionára, aby.  

Vy ako mestký poslanec chcete, aby toto podvyživené  

mesto nevyužilo všetky možnosti financovania? A čo vy 

chcete potom v tomto meste robi ť?  

Pán poslanec Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Je jeden omyl, pán primátor, je v tom čo hovoríte, že 

spolo čnos ť OLO nie je v podstate štandardný podnikate ľský 

subjekt, ale to je spolo čnos ť, ktorá má organizova ť zber 

a likvidáciu odpadu na území mesta. A nemá robi ť zisk. Ona 

má vyzbera ť to ľko pe ňazí, aby vedela zorganizova ť ten zber 

a vedela zlikvidova ť ten odpad.  

A ja preto vítam návrh Mariana Greksu, ktorý príde 

v bode Rôzne, kde vás 

Pán Budaj, ďakujem, že ma po čúvate.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dáme to bod. Marian Greksa to dá v bode Rôzne.  Kde  

teda ja čakám, že vy dáte informáciu do ďalšieho 

zastupite ľstva a aby sme mohli znižova ť poplatky 

obyvate ľstva a aby sme nevytvárali zisk. Lebo mne sa tento 

zisk zdá nemorálny. Proste, potom ke ď chceme čo najvä čší 

zisk, k ľudne zdvojnásobme obyvate ľom ten poplatok za odpad 

a budeme ma ť megazisk. Bude sa, bude, bude to úplne super, 

ale to neni komer čný zisk, to je spolo čnos ť, ktorá 

organizuje a likviduje, organizuje zber odpadu a te n odpad 

likviduje. Ona v podstate nepodniká v komer čnom prostredí, 

kde by, kde by mala konkurenciu, alebo niekoho. Nie , tak 

toto (gong) neni ten typ spolo čnosti.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to spolo čnos ť založená pod ľa obchodného zákonníka. 

Pre čítajte si príslušné ustanovenia, ak chcete aby nema la 

zisk, tak spravme z nej verejnoprospešnú spolo čnos ť, 

a spravme z nej organiza čnú zložku mesta. Nemám problém.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja nebudem hovori ť to, čo hovorili moji predre čníci, 

lebo s nimi v podstate súhlasím. Ja len chcem avizo vať, ako 

už aj pani Tvrdá povedala, aj pán Borgu ľa, že v bode Rôzne 

chcem predloži ť návrh na predloženie informácie o možnosti 

zníženia sadzieb miestneho poplatku za komunálne od pady 
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a drobné stavebné odpady. Ale po čkám si na bod Rôzne, lebo 

sme sa dohodli, že také veci sa nebudú len tak šmýk ať 

bársjako.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja sa čudujem vám, nie vy mne. Ja viem, 

že akcionár si môže zobra ť zisk. Ale predsa nebudem 

Bratislav čanov. Vy chcete zni zvyšova ť dane 

z nehnute ľnosti, a vlastne, tuto máte stopercentné zvýšenie 

dane. Však ke ď to znížite, tak ľuďom aj nie čo ponúkneme.  

Očakávam od vás dve odpovede, znižovanie poplatku, 

alebo kumulácia prostriedkov na spa ľovňu.   

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Odpovede dostanete.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o materiáloch , ktoré 

budú preloko prerokované a schva ľované na riadnom valnom 

zhromaždení a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 12 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, A.S. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvanás ť, a to je to isté 

v Dopravnom podniku. 

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokov ané 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti Dopravný podnik, a.s. za rok 2015, a to riadn a 

individuálna ú čtovná závierka spolo čnosti dopra DPB, a. s. 

a rozdelenie zisku a hospodárenia spolo čnosti za rok 2015, 

ostatné tak ako je v materiáli. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Ká čer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Možno sa to úplne nehodí v tomto bode, ale súvisí t o 

s Dopravným podnikom. 

Prednedávnom Nový čas zverejnil nejaký, nejaký takú 

reportáž o tom, ako sú autobusy špinavé, že či by sme s tým 

vedeli nie čo robi ť? Lebo potom naozaj sa nedivím, že ľudia 

nám necestujú v autobusoch, ke ď fakt, to čo tam bolo 

napísané a nakreslené vyzeralo naozaj hrozne.  

Takž,e či sa v tom podniknú nejaké kroky, alebo či to 

bol, naozaj, oprávnený podnet, alebo čo mesto s tým plánuje 

urobi ť? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak sa bavíme o tej čistote a v tejto veci to čo bolo  

medializované, tak ur čite by bolo dobré poveda ť a spomenú ť 

aj to, pre čo teda vynechávajú tie linky tak často ako 
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vynechávajú. Že by nám niekto poinformoval aj o tej to 

záležitosti.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nedostatok vodi čov bol, pán námestník, ale ten už sa 

rieši.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poukáza ť na to, že v dopravnom podniku 

stále trpia fluktuáciu, v chýbaní voz vodi čov, ve ľkou 

obmenou kádrov. 

Je treba pomáha ť dopravnému podniku z pozícii mesta, 

tak aby čo najviac odstránili výpadky vodi čov. Skoro každý 

deň je tam mimoriadna udalos ť s tým, že na na linku nemajú 

vodi ča. To je naj častejší prípad. Teraz vozidlá sú v lepšom 

stave, pochopite ľne, ve ď sú, mnohé z nich sú nové, ale tie 

personálne možnosti dopravného podniku spôsobujú vý p, alebo 

nemožnosti, chýbanie vodi čov, spôsobuje, že vypadávajú 

linky úplne dobrých vozidiel, ktoré by mohli na lin ky ís ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja len krátko doplním. 

Myslím si, že som vám to aj spomínala na petržalsko m 

zastupite ľstve, že by bolo dobre iniciova ť tú legislatívnu 

zmenu, ktorú sme tak neš ťastne prijali, že tá výška veku 

toho šoféra sa zvýšila a naozaj v tom veku je ve ľmi 

komplikované nájs ť šoféra. Myslím si, že sa to z dvadsa ť 

jedna zvyšovalo na nejakých dvadsa ťštyri, a to im robí 

najvä čší problém, že už tí ľudia dvadsa ťštyriro ční sú 

etablovaní a nemôžu si vychova ť tie mladšie ro čníky.  

Čiže, to by chcelo nejakú legislatívnu úpravu. My sm e 

to prijali na odporú čanie Európskej únie. Ona to 

neprikazovala, ale my sme to proste bezhlavo prijal i 

ostatní. Myslím, že Češi to neprijali, alebo prijali, ale 

potom sa toho vzdali.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Keďže som členom dozornej rady Dopravného podniku, tak 

dovo ľte, aby som sa taktiež vyjadril k tomu materiálu, 

pretože sme to mali na rokovaní dozornej rady, kde sme sa 

veľmi bavili teda o tom, či dopravný podnik má ma ť zisk 
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a všetky tieto veci okolo toho. Myslíme si, jednozn ačne, že 

je potrebné, aby sme zlepšili údržbu, a preto je ta m aj 

nové vedenie, aby jednoducho, skuto čne tie peniaze, ktoré 

sú v obmedzenom rozsahu zo strany mesta išli tam, k am majú.  

A je potrebné aj poveda ť to, že ak by možno pán 

poslanec Budaj chodil na tie dozorné rady, tak ve ľmi dobre 

vie, že ja som inicioval práve materiály, ktoré mám e 

pravidelne a kde sa informuje, myslím, ve ľmi korektne, 

otvorene, aj oh ľadom problémov čo sa týka nedostatku 

vodi čov, respektíve výpravy vozidiel, a kde, myslím si, že 

tá problematika sa ve ľmi intenzívne rieši.  

Nedostatok vodi čov je problém, a bude ešte len 

problém, ke ď sa za čne stava ť obchvat. To treba poveda ť 

otvorene. Pretože, jednoducho, tie mzdové podmienky  sú aké 

sú. A skuto čne, ako, nie sú to lukratívne miesta ke ď máte 

ís ť za tri osemdesiatosem na hodinu vozi ť ľudí s obrovskou 

zodpovednos ťou. To si povedzme otvorene.  

Ja som ve ľmi rád, že bola prijatá nová kolektívna 

dohoda, ktorá navýšila platy, či už vodi čov elektri čiek 

o dve percentá, respektíve autobusov o pä ť a trolejbusov, 

kde máme najvä čšie problémy, o osem percent. To si treba 

jednozna čne poveda ť.  

Nie je sranda taktiež to, že máme tu prostriedky 

z Európskej únie dané na trolejbusy, kde jednozna čne 

potrebujeme, aby jazdili, ale nemáme vodi čov. Kde budeme 

spúš ťať, dúfam čo najskôr, elektri čku do Petržalky.  
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To sú všetko ve ľmi ťažké a vážne témy, ktoré je 

potrebné, jednoducho, rieši ť. Ale sa venujeme tomu na 

dozornej rade a ve ľmi intenzívne komunikujeme o tom , akým 

spôsobom posunú ť situáciu dopredu. Pretože, skuto čne, ako, 

teraz sa to robí formou nad časov. Samozrejme, uplynú tie 

normohodiny, ktoré sú zo zákona a fakt, naozaj, 

v septembri, v októbri, bude vedenie dopravného pod niku 

postavené pred to, ako tú situáciu rieši ť. Preto aj prijalo 

opatrenia čo sa týka personalistiky a iných vecí, aby 

skuto čne, tento nedostatok vodi čov, ktorý nie je len na 

dopravnom podniku v Bratislave, to aj v iných dopra vných 

podnikoch je, aby sme to vyriešili. A potom, samozr ejme, 

k spokojnosti cestujúcej verejnosti, pretože, súhla sím aj 

s pánom poslancom Ká čerom, je ve ľmi dôležité, aby vozidlá 

boli čisté, aby vozidlá došli na čas, aby sme jednoducho aj 

obnovovali vozový park. Pretože pri trolejbusoch sa  nám to 

podarilo na sto percent. Pri elektri čkách sme na polovici, 

ale najvä čší problém máme v segmente autobusov.  

Všetci vieme, že minulý týžde ň sme sa rozlú čili 

s posledným prevádzkyschopným Ikarusom, ktorý tu ja zdil 

štyristotridsa ť pä ťkou a myslím si, že máme ešte tu staré 

plynové Karosy z rokov devä ťdesiatjedna, devä ťdesiatdva, 

ktoré boli generálkované, a ktoré ve ľmi nutne potrebujeme 

obmeni ť preto, aby sme ľudí prilákali do tej emhádé, ktorú 

všade hovoríme, že nejakým spôsobom preferujeme.  

Takže, ur čite, ako, je to téma, ktorá je na stole 

každej dozornej rady, čo sa týka ako nevýpravy, respektíve 

riešenia situácie vodi čov.  
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Veď treba si pozrie ť, pán Budaj, aj program. Je 

zvolaná dozorná rada 31. mája o 10.30, pevne verím,  že tam 

budete a po ďme sa bavi ť o tom ve ľmi reálne a seriózne, akým 

spôsobom nap ĺňať tie predstavy Bratislav čanov o fungujúcej 

doprave tak, aby skuto čne tí ľudia boli spokojní.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ja sa priznám, že som riadila ve ľmi tvrdohubú 

spolo čnos ť, inšpektori ur čite nie sú žiadne  Jezuliatka 

a myslím si, že tam tá personalistika, ktorá je v d opravnom 

podniku, závisí od ovzdušia, ktoré tam je a nie som  

presved čená, že nie je zlá.  

Kým tam bol ten predchádzajúci riadite ľ, ktorého sme 

teda jaksi odvolali, dodnes neviem pre čo, tak sme o tomto 

veľa nepo čuli. A teraz, odkedy je tam ten nový, tak to máme 

na stole dos ť často.  

Takže, nezvolili sme zle? Nemali by sme tam toho 

Belfiho zavola ť spä ť?  

(poznámka:  ruch v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som rád, že tu odzneli slová člena dozornej rady, 

ktoré navodzujú optimas optimistický pocit, že nie čo sa 

bude dia ť v rámci riadenia, alebo kontroly dopravného 

podniku, lebo doteraz, žia ľbohu, sme neboli svedkami 

nejakých pozitívnych výsledkov.  

Teraz, aby sme sa pochopili, ja vám dám pár otázok 

a poprosím vás, ke ď bude možné, odpoveda ť: 

Akým spôsobom sa dozorná rada zapodievala existujúc ou 

rám, rámcovou zmluvou medzi dopravným podnikom 

a magistrátom? 

Akým spôsobom dozorná rada odsúhlasila výkony 

dopravného podniku, teda odsúhlasila objednané výko ny 

a realizované výkony? 

Akým spôsobom sa dozorná rada zapodievala nákladmi na 

nevymôžite ľné pokuty. Jedná sa to teda o náklady 

advokátskej kancelárie Kán a Chovanec.  

Na toto by som prosil odpove ď.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pokia ľ ide o dozorné rady, reagujem tým aj na pána 

Olekšáka, ale hovorím to aj verejne, rád sa na nich  budem 

zúčast ňova ť, pán Olekšák, nesmú by ť však zvolávané do 

luxusných reštaurácií, kde s, kde bola zvolaná v ro zpore so 

stanovanými OLA. Pokia ľ budete namiesto práce hodova ť, tak 

na takýchto dozorných radách ja nebudem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ale teraz sme v dopravnom podniku a v y 

ste členom dopravne, dozornej komisie dopravného podniku .  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Pán poslanec Budaj, ako, my máme štandardné dozorné  

rady na Olejkárskej v dopravnom podniku, neviem ted a odkia ľ 

máte to, že máme v nejakom, nejakom luxusnom podnik u. 

Pokia ľ je luxusný podnik to, že ako je oproti Eurovei, ta k 

ako nejakým spôsobom, neviem, to asi, aký, aký.  

A čo malo vlastne význam tento váš príspevok? Pretože 

neboli ste na dvoch dozorných radách. Teraz je v ut orok 

31., tak môžme sa tam pobavi ť.  
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A to je presne aj odpove ď na pána poslanca Koleka. 

Máte svojho člena, pána poslanca Budaja v dozornej rade 

dopravného podniku, takže jemu predovšetkým smerujt e tie 

otázky.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Prosím o celý čas.  

Pán kolega, odpovedali ste jednozna čne, nezapodievali 

ste sa tým. Lebo keby ste sa tým zapodievali, tak b y ste 

vedeli aspo ň pár slov k tomu poveda ť.  

Čiže, toto je celá funk čnos ť dozornej rady. Hej? A za 

to nemôže jeden z členov, za to môže systém ako taký. A už 

sme uznesenia, ktoré malo, ktoré malo nejakým spôso bom 

regulova ť aj zodpovednos ť členov dozorných rád, aj 

zodpovednos ť predstavenstiev v rámci podnikov, ktoré mesto 

má.  

Vážené kolegyne, kolegovia, 

dovo ľte mi pár úvodných slov, ktoré ale naozaj sa 

predmetnej veci dotýkajú. pán primátor Ivo Nesrovna l, tak 

sme narazili na ten problém, že, a teda on to párkr át sám 
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povedal, že dopravný podnik je diera, ktorá v ťahuje do seba 

všetky možné prostriedky z mestského rozpo čtu a nevediac 

o tom ako sa tieto prostriedky zužitkuvávajú.  

Mal som nádej, a preto som aj bol ochotný by ť 

námestníkom pána primátora, že vo niektorých veciac h sa 

bude da ť urobi ť náprava. Žia ľbohu, doteraz v takejto 

optimistickej konštatácii nemôžem dôjs ť, nemám k tomu 

podklady, ktoré by ma k tomu opráv ňovali. 

Pre tých čo nevedia, funk čnos ť dopravného podniku 

a mesta je zakotvená v tejto rámcovej dohode. Tá rá mcová 

dohoda rieši od základných, od základných podmienok  

fungovania finan čného až po tie konkrétne, čo sa týka 

čistoty, vypravovania a nevypravovania dopravných 

prostriedkov.  

Ten, kto by ten materiál čítal, v kontexte poznania 

tejto rámcovej zmluvy, tak by dnes tu povedal: váže ní, čo 

ste nám to tu predložili? 

A po čujete dobre, členovia dozorných rád. Vážení, čo 

ste nám to tu predložili? A už nebodaj, by nebol sp okojný 

s tým, že na dozornej rade tento materiál odsúhlasi l.  

Poviem pre čo.  

Jedna zo zásadných podmienok tejto rámcovej zmluvy je, 

že auditor sa musí vyjadri ť k ekonomicky oprávneným 

nákladom, ktoré vykazuje dopravný podnik vo či, vo či 

magistrátu ako ako objednávate ľa verejne prospešných prác, 

teda dodávok služieb. Auditor na strane.  
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Teda tento materiál, ktorý sme najskôr dostali do 

finan čnej komisie, vôbec si nejakým spôsobom neosoboval 

povinnos ť, aby nám dal túto informáciu od auditora, až na 

vyžiadanie mojej i i informácie o doplnení týchto 

informácií, sa tento materiál dodato čne dostal do 

predloženej správy.  

A teraz mi dovo ľte, aby som spochybnil výrok auditora, 

je to ten auditor, ktorý bol vysú ťažený hromadne, teda ako 

firma, pre všetky podniky mesta.  

Auditor uvádza, že na rok 2015 bol stanovený plán 

výkonov vo výške štyridsa ť miliónov šes ťstojedenás ťtisíc 

päťstošestnás ť vlakokilometrov. Auditor potvrdzuje, že 

stanovený plán bol splnený, a to hodnotou štyridsa ť 

miliónov pä ťstotridsa ťsedemtisíc pä ťstoštyridsa ťosem 

vlakokilometrov. Po čuli sme dobre, zazmluvnený výkon 

a realizovaný výkon.  

Pretože viem ako to chodilo, lebo však si pamätáte,  

mali sme tu komisiu, ktorá zis ťovala vz ťahy medzi mestom, 

ktorej som bol predsedom a boli ste tam aj vy členmi tejto 

komisie, tak som sa v rámci dvesto jedenástky dotaz oval, 

aby mi bola doru čená kópia zazmluvneného výkonu magistrátu 

s dopravným podnikom. Pre čítam vám odpove ď: 

Doklad o odsúhlasení rozsahu dopravných služieb na rok 

2015: Odsúhlasenie rozsahu dopravných služieb (gong ) medzi 

hlavným mestom Bratislava a Dopravným podnikom Brat islavy, 

a. s. na rok 2500, 2015 neprebehlo formou oficiálne ho 

zápisu. Po čujete dobre. Dopravné výkony neboli zazmluvnené.  
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Ja sa pýtam, akým spôsobom mohol dôjs ť auditor 

k tvrdeniu, že boli takéto objednané a že v takomto  výkone 

boli aj uskuto čnené.  

Z tohto dôvodu tá auditorská správa ur čite má také 

resty, ktoré ju neopráv ňujú k tomu, aby sa pod ne niekto 

zodpovedný podpísal.  

Nie len to. Ďalšia skuto čnos ť je, že vykázané v rámci 

kalkula čného vzorca sú vykázané jednotlivé položky. Pri čom 

priame náklady v kalkula čnom vzorci na ú čte motorová nafta 

hovoria o devä ť miliónov stošes ťdesiatštyritisíc, ale 

pritom z dvesto jedenástky z interných dokladov som  sa 

dozvedel, že tieto náklady sú devä ť miliónov 

tristošes ťdesiatdvatisíc pä ťsto Eur.  

Čiže v číselných hodnotách sa dve identické správy 

nedop ĺňajú, respektívne nie sú tie isté.  

Preto sa vás pýtam, ako je to možné.  

Dávam zmenu uznesenia: žiadam  primátora zabezpe či ť 

komplexný materiál na prejednanie vo finan čnej komisii, na 

prejednanie v šiestom mesiaci roku 2016. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, iba, mýliš si teraz platformu, lebo 

teraz sa bavíme o ú čtovnej závierke dopravného podniku za 

minulý rok.  
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To čo si tu hovoril, je pravda. Tento magistrát 

prvýkrát sa za čína systémovo zaujíma ť o dopravný podnik, 

s tým že sem chodí predstavenstvo, chodí sem generá lny 

riadite ľ, rokuje sa s nimi a h ľadáme aj ľudí, ktorí to 

začnú kontrolova ť. Pretože to bolo totálne podcenené, 

podvyživené, ke ď ty si bol vo finan čnej komisii vtedy. 

Teraz sa to za čína robi ť, takže sa dobíjaš do otvorených 

dverí.  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

veľakrát som od kolegu Koleka po čul: nemáme 

informácie, nemáme. Proste, nepoda.  

Oni majú zástupcu, ich klub má jedného zástupcu, pá na 

Budaja v dozornej rade dopravného podniku, nie len že sa 

tam nezú čast ňuje, dobre, nezú čas, ale on ani informácie 

neprenesie. My máme, má za to ur čité finan čné prostriedky, 

ktoré, predpokladám, nevrátil, alebo možno vrátil, to 

neviem, ale veselo si ich užíva a klub neinformuje.   

My máme takisto jedného zástupcu v dopravnom podnik u. 

Ten na každom klube nás informuje aká je situácia, 

informuje nás, že pribudli elektri čky do Dúbravky, 

informuje nás, že je nová elektri čková tra ť v Dúbravke, 

a dokonca nám pris ľúbil, že spraví všetko pre to, aby aj 
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autobusy sa za čali v Dúbravke meni ť na nové. Za čo mu ve ľmi 

ďakujeme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďaku ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Skuto čne, pán poslanec Kolek, viete ako, ja vás mám 

veľmi rád, ale je to mimo misu, jak sa hovorí, pretože  

máte, presne, svojho zástupcu v dozornej rade. Je t o pán 

poslanec Budaj. 

A my sme spolo čne absolvovali, myslím, dvakrát, ešte 

za starého vedenia aj s pánom kontrolórom, práve tú  

kontrolu čo sa týka vlastne zmluvy o výkone vo verejnom 

záujme, kde ako skuto čne, ja už som sa postavil, ke ď vy ste 

sa postavili a teda povedali a opýtali takú otázku,  že 

pre čo máme poistené vlastne ako vozidlá. Či už autobusy 

alebo trolejbusy. Tak skuto čne, ako, nemám sa s vami o čom 

bavi ť, ke ď vy sa pýtate na poistenia a porovnávate to 

s tým, že vy ste mali nejakú tú predaj ňu tých svätých kníh 

a jednoducho ste to pois ťovali a a sa vám to neoplatilo. 

Ako, porovnáva ť vozidlá, prostriedky za ťažké miliónové 

hodnoty s nejakými predaj ňami, ako, skuto čne, nemá žiadny 

význam.  
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Takže, ako, fakt by som bol rád, keby sme sa bavili  

vecne. A plne podporujem to čo hovoril pán primátor. 

Jednoducho, potrebujeme posilni ť personalistiku na 

magistráte, aby kontroloval sa dopravný podnik.  

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa len chcela spýta ť, netuším, ale chcela by 

som sa spýta ť niektorého z prítomných členov dozornej rady, 

že aká je odmena člena dozornej rady? Nepýtam sa aká je 

priemerná mzda zamestnancov dopravného podniku, leb o je 

obrovské množstvo zamestnancov, ve ľa vedúcich pracovníkov, 

tak nebolo by to ten úrad nejaký relevantný, ale od menu 

člena dozornej rady, tá by ma zaujímala. Ak nie je t ajná.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Priemerná. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Šimonči čová.  

(poznámka:  je po čuť slová „som ešte nedokon čila, či 

áno?“) 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Možno si pamätáte, minulého roku niekedy za čiatkom 

roka ke ď ste sa rozprávali jednotlivo s jednotlivými 

poslancami o tom, o, o obsadení podnikov. Tak my dv aja ke ď 

sme spolu rozprávali, tak sme sa zhodli na tom, že aj vy si 

to želáte, aj ja takisto, aby sme dostávali informá cie 

z každej dozornej rady, aby zástupcovia mesta a mes tského 

zastupite ľstva v dozorných radách informovali na 

zastupite ľstvách čo sa deje. Preto by som poprosila aj pána 

Olek a nestavá sa to. A preto ke ď tu niekto, mimo dozornej 

rady, informuje o tom. A členovia dozornej rady v dopravnom 

podniku ani nepo čúvajú. A ešte ho zosmieš ňujú a tvrdia, že 

nie je to pre zastupite ľstvo, iba je to úzky okruh členov 

dozornej rady,  ktorý je uzatvorená spolo čnos ť a len tá má 

o tom rozpráva ť, tak to sa mi vôbec nepá či.  

Pán Olekšák, všetci to chceme vedie ť čo sa deje na 

dozorných radách, nie len vášho podniku. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Reagujem na to, čo tu odznelo.  

Pravdepodobne, tá funk čnos ť dozornej rady, naozaj, nie 

je taká, aká by mala by ť. Za to je zodpovedný predseda 

v prvom rade. Hej? Pokia ľ sa tu dá, nejakým spôsobom, 

hovori ť o zodpovednosti niekoho, tak to je v prvom rade on , 

ktorý by mal prís ť s nie čím čo sa rieši. Vy ste tak dobre 

na, možno, jadrový štít, ktorý by chránil všetkých,  kto 

koho chcete chráni ť, lebo vy dokážete, akože, zastavi ť na 

sebe všetko.  

Dnes ste sa predo mnou, ale, diskvalifikovali za to , 

akým spôsobom hovoríte o tom čo je v ekonomickom 

opodstatnení mesta a čo je v nutnej náplni dozornej rady, 

aby kontrolovala. Vy pravdepodobne nemáte šajn o to m, čo to 

je tá, tá tá zmluva, ktorá medzi magistrátom a mest om 

a dopravným podnikom zabezpe čuje. Hej? Ve ď sa (gong), 

troška sa akože zro 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 
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Končím diskusiu.  

Ešte závere čné, závere čné poznámky.  

Čo sa týka. Teda takto. Ten ma, tento magistrát sa 

snaží systematicky pracova ť so všetkými podnikmi, tak ako 

som to povedal na za čiatku. Predstavenstvá chodia 

pravidelne, informujú o plánoch, chodia generálny 

riaditelia, informujú o plánoch. A diskutujeme spol u, 

a rozprávame spolu. To sa tu pred tým nebolo. Snaží me sa 

posilni ť aj to príslušné ú čtovné finan čné oddelenie 

magistrátu, aby sa kontrolovala tá zmluva. Lebo to sa tiež 

doteraz nerobilo.  

Mrzí ma, že teda niektorí kolegovia nemajú informác ie 

z dozornej rady, ale zrovna ste to vy, ktorí tam má te 

svojho zástupcu, ktorý, ako sme po čuli, tam nechodí.  

Tiež ma mrzí, že teda sa do novín dostali informáci e 

o čistote, respektíve ne čistote v autobusoch, pretože sa 

snažíme zabezpe či ť kvalitu verejnej dopravy. Je to 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) aj záverov z toho auditu, 

ktorý robil Deloite na všetkých, všetky, všetky fir my,  že 

musíme preveri ť tie zmluvy a my ich teda budeme musie ť, 

respektíve manažmenty tých firiem budú chcie ť tieto závery 

plni ť.  

Čo sa týka vodi čov, bol tam nedostatok. To súviselo aj 

s nevýpravou. Ale ako ste si všimli, my sme informo vali 

verejnos ť s pánom generálnym riadite ľom aj o tom , že 

bratislavský podnik dopravný sa inšpiroval brnenský m 

a robí, napríklad, nábor vodi čov aj medzi študentami. A je 
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to opatrenie, ktoré je pomerne populárne. A už sú t am, sú 

tam nejakí chlapci, ktorí, ktorí sa prihlásili. 

A pochopite ľne, ďalší z opatrení, ktorí sa prihlásili, je 

aj zvýšenie miezd, taríf, tam sa podarilo dorokova ť 

sociálny zmier a spokojnos ť.  

Čiže, to ľkoto krátko k tomu. Ak má ešte niekto pocit, 

že som nedostato čne povedal.  

Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nebudem už donekone čna komentova ť tenden čné ta ľafatky, 

ktoré tu znejú.  

Znovu vyzývam, umožnite poslancom robi ť poslanecké 

prieskumy, tak ako navrhoval poslanec Vetrák. Kedyk oľvek 

znovu predložíme návrh zmeny rokovacieho poriadku, tak ako 

je to štandardná možnos ť každého poslanca v každom 

parlamente a uvidíte, že sa tu zjaví dostatok infor mácií 

o defektoch a problémoch dopravného podniku. 

Nakoniec kolega Kolek upozornil na otázky, na ktoré  

nikto nechce odpoveda ť. A na tie nemôže odpoveda ť radový 

poslanec, či už je v dozornej rade, alebo nie je. Na tie 

musí odpoveda ť vedenie, exekutíva jednak dopravného podniku 

a jednak štatutár, ktorý je za to zodpovedný.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Myslím, že na za čiatok by sta čilo, pán poslanec, keby 

ste si plnili svoje povinnosti a robili za tých pä ťsto Euro 

čo tam dostáva, tak aspo ň tam raz išli.  

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som chcel plne podpori ť, teda pán primátor, čo 

si povedal,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

neviem teraz ako, 

čo si povedal, pán primátor, o tom, že jednozna čne ako 

nové vedenie kontroluje dopravný podnik, je tu komu nikácia, 

a tak isto je to aj v prípade dozornej rady.  

Ja absolútne nechápem tú diskusiu. Ako teraz keby 

predseda dozornej rady, respektíve podpredseda aleb o 

členovia, ktorí tam chodia, ktorí sa zú čast ňujú, ktorí sú 

aktívni. Ve ď posledná dozorná rada, na ktorej ste vy, pán 

Budaj, neboli, trvala vyše štyri hodiny. A my sme t am 

riešili a diskutovali tie problémy a snažili sme sa  h ľadať 

nejaké východiská. Iniciatívne sme predkladali mate riály. 
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Takže fakt by som bol rád, aby ste neobvi ňovali nás, 

ktorí chodíme a ktorí sa zú čast ňujeme. 

A pýtate sa na odmeny. Ve ď sme schválili nejaký 

všeobecný dokument, ktorý je jasne známy každému 

poslancovi. Takže ja už potom neviem, či niekto má tu 

krátku pamä ť, alebo si nepamätá čo schva ľuje. Ve ď sme 

schva ľovali pravidlá odme ňovania členov dozorných rád a tam 

to máte, pani poslanky ňa Čahojová.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za  slovo.  

Ono asi ťažko sa skúmajú materiály na dozornej rade, 

keď sa rokuje v reštaurácii UFO, s ktorou majú viacerí  títo 

poslanci zrejme dobré vz ťahy pod ľa dnešného hlasovania.  

Ja by som upozornila na to, že pán poslanec Budaj 

chcel poveda ť, že nepoberá odmeny za členstvo v dozornej 

rade dopra, dozornej rade dopravného podniku. Takže , 

vyvádzam kolegov z omylu.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali jeden návrh na nové zneni e 

uznesenia o d pána poslanca Koleka a síce píše: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť 

komplexný materiál na prejednanie vo finan čnej komisii, na 

prejednanie v šiestom mesiaci 2016. 

Čítala som ako bolo písané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nebolo prijaté. 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

nám bolo písomne predložené: mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 

o materiáloch, ktoré budú prerokované a schva ľované na 

riadnom zhromažení. A tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 13 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu trinás ť, a to je to isté 

v obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava, s. r. o. 

Pán riadite ľ, pán magister. 

 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Ide info, ide o informáciu o materiáloch, ktoré bud ú 

prerokované a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spolo čnosti METRO a.s. 

Ide o riadnu individuálnu ú čtovnú závierku za rok 

2015, ako i návrh na vysporiadanie hospodárskeho vý sledku 

za rok 2015. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak si niekto pre čítal tento materiál, zistil, že METRO 

za rok 2015 bolo v strate stosedemdesiatštyritisíc Eur.  

Určite sa pamätáte, pán primátor, že ke ď sme mali 

nieko ľko sedení výberovej komisii na generálnych riadite ľov 

a predsedov predstavenstiev akciových spolo čností, som sa 

vás pýtala, čo zamýš ľate z METROM? Na čo tam budeme 

inštalova ť riadite ľa? Na čo nám je METRO? Viete už po roku? 

takmer rok bude, že či ste sa dopracovali k tejto odpovedi?  

Strata stosedemdesiatštyritisíc. Čo vlastne tí ľudia 

tam robia a aké sú vízie?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zaujímavé, že vy ako členka dopravnej komisie neviete 

čo robí METRO? Ale prosím, vysvetlím vám to rád.  
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Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som poprosi ť pána Katriaka, ktorý ako člen 

dozornej rady nech nám podá informácie, ako člen dozornej 

rady trošku viacej ako tu v tom úvodnom slove.  

Keďže je to také zvláštne, že v dozornej rade sú 

vlastne tí hlavní vrcholoví šéfovia sekcií magistrá tu. Tak 

zrejme to o nie čom sved čí. Či sa pripravuje nie čo ako 

likvidácia OLA, lebo, lebo tam je proste správa maj etku, 

finan čný, právny zástupca v predstavenstve. Tiež vrcholov á 

zástupky ňa magistrátu. 

Tak, pán Katriak, zaujímalo by ma čo sa s tým METROM 

pripravuje, alebo aké sú zámery?. Bu ďte taký dobrý ako člen 

dozornej rady. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá ešte. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja som členka dozone, pardon, členka 

dopravnej komisii, chodím na každú dopravnú komisiu . Ja 
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pána riadite ľa spolo čnosti METRO nepoznám. To znamená, že 

ešte ani raz nebol.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

K, ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Tak možno vás teda pozývam týmto na dopravnú komisi u 

6. 6., kde s pánom predsedom Uhlerom sme sa dohodli  práve 

kvôli otázke METRA, lebo zaznelo to aj na finan čnej 

komisii, kde sme si pozvali aj pána Micháleka, aby sme si 

povedali o nejakej tej náplni, víziách, poslaní spo lo čnosti 

METRO, a. s., pretože samozrejme, všetci vieme aký je tam 

problém v súvislosti z, z Mostom Apollo, respektíve  vieme, 

že tam nie je len akcionárom mesto, ale je tam akci onár 

vlastne štát. A jednozna čne je tam napísaný ú čel, za akým 

účelom vlastne táto spolo čnos ť bola založená.  

Ten Nosný dopravný systém. Myslím si, že máme teraz  

druhú etapu. Idú sa rieši ť elektri čkové radiály a máme 

veľmi ve ľa problémov v doprave a myslím si, že treba využi ť 

túto  spolo čnos ť pokia ľ máme kapacity na to, aby sme 

skuto čne riešili dopravné stavby. Preto je nové vedenie, 

aby jednoducho sme dali nový impulz, nový zmysel, n ovú 

nápl ň tejto spolo čnosti, aby sa reálne vykonávali, aby sme 
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sa nevytešovali, že robíme nejaké parkovisko, ale a by sme 

pri tých objemoch, ktoré sú, jednoducho efektívnym spôsobom 

sa snažili posúva ť problémy v doprave dopredu.  

Ja som, ja by som bol ve ľmi rád, keby sme mali takú 

finan čnú silu a kapacitu na to, aby sme mohli stava ť také 

tunely ako, ako robí Praha. Tunel Blanka, hoci je 

predražený a všetko, ale my sme tu mali ma ť pä ť takýchto 

tunelov, ktoré mal zafinancova ť magistrát, len bohužia ľ, 

sme podvyživení.  

A práve toto moh, mohla robi ť spolo čnos ť METRO, lebo 

jedna vec je obchvat, ktorý robí štát, ale druhá ve c sú sú 

dopravné stavby ako Galvaniho, tunel pod Ra ču a spojenie 

s Lama čom a podobne. Ve ď ukazoval mi to aj pán starosta 

Pilinský. A všetky tieto veci, ktoré máme v rezerve , ktoré 

sú naplánované už dvadsa ť – tridsa ť rokov dozadu a neze 

nerealizujú sa preto, pretože nie sú finan čné prostriedky.  

A to je práve ten problém, ktorý máme potom aj či už 

s tranzitnou dopravou, respektíve s našou vnútromes tskou 

dopravou, pretože skuto čne ako, za moderného režimu, ke ď to 

takto poviem, sa urobilo ve ľmi málo dopravných stavieb zo 

strany mesta.  

A to by ste možno vy, ako šéfka GIB-u, ktorá ste tu  

boli štyri roky, ktorá ste investovala do Zimného š tadióna 

predraženého, mohli troška vedie ť.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

V podstate len potvrdím slová svojho predre čníka, 

ktorý tu bol a na ňho reagujem.  

Áno, METRO bolo založené na za ú čelom druh etapy, 

druhej etapy, teda prvej a druhej etapy Nosného sys tému, to 

znamená, to je jeho ú čelové ur čenie do budúcna. Takisto, 

opravy radiál a tam vidíme priestor na jeho využiti e. 

A za druhé. Riaditelia boli inštalovaní niekde v de sia 

v deviatom, desiatom, jedenástom mesiaci minulého r oka, 

podľa, samozrejme, konania valných hromád jednotlivých.  

Z toho vyplýva ten ú čtovná uzávierka, ktorá je tu 

predložená. Je skôr, či neskôr a vo vä čšej miere odrazom 

hospodárenia predchodcov v každom jednom podniku. T o neni 

zásluha ešte týchto nových vedúcich, či sa jedná o OLO, 

dopravný podnik, alebo METRO, takže relevantne bude me môcť 

poveda ť o tých nových riadite ľoch až za dvanás ť mesiacov, 

či sa osved čili v tých prax, v tej praxi, na ktorú boli 

vybratí. A či to bolo ú činné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Veľmi krátko vás chcem poprosi ť, členov dozornej rady, 

máme tam problém. Obyvatelia sa s ťažujú práve na pozemkoch, 

ktoré patria METRU, že sa nekosí. Tak vás len tak p oprosím, 

aby ste na to dohliadli.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Som člen dozornej rady. Myslím, že to kosenie, to je 

iba taký najmenší problém.  

S pánom riadite ľom sme sedeli a naozaj, má snahu, aby 

vytvoril podmienky pre prácu METRA dlhodobejšie.  

Ako tu spomenul pán viceprimátor Černý, Nosný systém, 

ktorý je zapracovaný v územnom pláne a ktorý v pods tate bol 

nahradený elektri čkou, to by mala by ť nosná téma METRA, nie 

len rekonštrukcie existujúcich radiál, ale aj pláno vané 

pred ĺženia, ako je pred ĺženie Ružinovskej radiály smerom na 

letisko, pred ĺženie radiály smerom na Vajnory a tak ďalej, 

a tak ďalej.  A tieto veci, ktoré sú zakomponované 

v územnom pláne, by mali ma ť tú prípravnú prácu a to je 

príležitos ť pre METRO, aby inžinierig a potom aj reálne 

(gong) stavby zreali 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Z predloženého materiálu je jasné, že jeho príjmy b oli 

tvorené len z rozpo čtu mesta. Áno, využíval s, využíval sa 

podnik METRO len na duplicitné fungovanie v rámci 

autorského, v rámci stavebného dozoru, respektívne na 

zosúla ďovanie prác v rámci Nosného systému.  

To, čo tu odznelo, je naozaj pravda, ťažiskovým bodom, 

ktorý nejakým spôsobom ten vz ťah medzi mestom a METROM 

udržiava, sú obstarané, obstaraný majetok, ktorý ne bolo 

možné, v úvodzovkách, nebolo možné doteraz vyfaktur ova ť, 

lebo DPH.  

Ja pre všetkých dávam tú informáciu, je to vo výkaz och 

štyridsa ťdva miliónov tristotridsa ťtritisíc 

štyristodevä ťdesiatdva. To sú, to sú náklady, ktoré ležia 

ako obstaranie majetku, ktoré nemajú odpisy, ktoré zaťažujú 

svojim spôsobom dopr, METRO a chránia, chránia mest o, 

chránia magistrát, aby sa vysporiadalo s tým, že do teraz 

Most Apollo je len v skúšobnom, alebo do časnom užívaní, 

hej? A toto je ten problém, pred ktorými si nebudem e môc ť 

asi zatvára ť o či a čím skôr sa vyrieši, tým lepšie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja by som doplnila. Pre túto organizáciu a to dávam  do 

pozornosti členom dozornej rady, treba nastavi ť podmienky 

tak, aby bola schopná obstá ť vo verejnom obstarávaní. Lebo 

v minulosti, ke ď sa robilo verejné obstarávanie na Nosný 

dopravný systém, myslím že to bol inžiniersky dozor , tak 

táto organizácia, stavebný dozor, táto organizácia 

neobstála v tej sú ťaži. Dokonca tam došlo aj k nejakým 

pochybeniam. Tak vás teda upozor ňujem, aby ste na to 

dohliadli.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Zareagujem na svojho predre čníka, kolegu Koleka.  

METRO zabezpečuje inžiniering. Inžiniering, to je 

príprava podkladov, kontrola projektových dokumentá cií, 

postupov za mesto vo vz ťahu k externým, k externým štátnym 

organizáciám, to znamená, pri kolaudácii, pri stave bných 
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povoleniach a tak ďalej. Z toho vyplýva, že neni a jeho 

fungovanie neni nejaké duplicitné s magistrátom, pr etože sa 

opiera o odborné spôsobilosti jednotlivých inžinier ov, 

ktoré majú a ktoré sú potvrdzované gu ľatými razítkami 

v jednotlivých, v jednotlivých profesiách, ktoré ta m sú.  

To neni spolo čnos ť, ktorú môžme zahodi ť a že tu nejaký 

úradník to nahradí. Z tohto len aby to bolo jasné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu.  

Opäť ešte informácia.  

Samozrejme, mesto po číta s činnos ťou METRA ako 

stavebného dozoru, tak ako robil doteraz pri moste.  Aj 

v koordinácii s METROM sa nám podaril ten most rých lo 

dokon či ť a podobne po čítame s ním na druhú etapu elektri čky 

a ďalšie radiály, ktoré sú v meste.  

Pán Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len reagoval na to, čo tu odznelo.  

Ja som netvrdil, že METRO môžme šmahom ruky. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusia je ukon čená. Teraz môžeš reagova ť na m ňa.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Prosím? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Že diskusia je skon čená, teraz môžeš reagova ť na m ňa.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja nediskutujem. Ja odpovedám, lebo on faktickou 

reagoval na môj príspevok, 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Hej?  

Čiže, ja som naozaj netvrdil, že METRO môžme šmahom 

ruky zo sveta nejakým spôsobom s sprov sprováskova ť, či 

sprovodi ť, hej? Ja len som chcel poveda ť, že všetky 

financie išli z mesta a nebudeme si Milan hovori ť o tom, čo 

zabezpe čovalo METRO, sedel som na tých poradách, viem akým 

spôsobom bola jeho funk čnos ť nap ĺňaná.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Návrhová komisia, prosím, návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré bu dú 

prerokovávané a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 14 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI HALBART – SLOVAKIA A.S. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štrnás ť, Halbart Slovakia. 

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Ide o informáciu o materiáli, ktoré budú prerokovan é a 

schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti Halbart. Ide o riadnu individuálnu ú čtovnú 

závierku spolo čnosti za rok 2015, ako i návrh na 

vysporiadanie hospodárskeho výsledku spolo čnosti, tiež za 

rok 2015. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len rád po čul odborné stanovisko magistrátu 

k tejto uzávierke, lebo ke ď tam čítam, že za da ňové 

priznanie, respektívne ekonomickú činnos ť zaplatila 

spolo čnos ť dvetisíc pri nulovom obrate, nulovom pohybe jak 

na príjme, tak na výstupe, tak sa mi to zdá prehnan á 

položka. Akým spôsobom by sme mohli v tomto smere u robi ť 

nápravu?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu. 

Viete sa k tomu vyjadri ť teraz?  

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

V minulom roku sme sa stretli, v roku 2015 sme sa 

stretli s ďalším spolo čníkom pä ťdesiatpercentným pánom 

Halbartom, kde vlastne došlo k návrhu vysporiadania  tejto 

spolo čnosti tým, samozrejme, má nejaký majetok, tento 

majetok nejak nejakým spôsobom zhodnoti ť, alebo nejako inak 

sa s tým vysporiada ť. Evidujeme, že spolo čnos ť má takéto, 

má aj nejaké poh ľadávky, a teda nemá príjmy, má aj takéto 

náklady, s tým že budeme sa s tým zapodieva ť ke ď vlastne 

pán Halbart dôjde, máme nachystanú k nemu aj nejakú  správu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 300 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Znova poviem, že služby ú čtovná skupina sú dvetisícdva 

Eur. Pýtam sa, či mesto, ako partner teda ďalšieho 

vlastníka tohto podniku, nejakým spôsobom oponoval túto 

sumu, alebo pripomienkoval, alebo nie?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak ešte raz. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Zatia ľ nebolo čo oponova ť. 

Máme nachystané jednotlivé body, s ktorými chceme 

komunikova ť s pánom Halbartom. Pán Halbart je teda letitý 

muž, ktorý vlastne má nejaké svoje zdravotné problé my. Ke ď 

dôjde, tak následne to všetko popreberáme, s tým že  

posledný, posledná správa, ktorá bola z valného 

zhromaždenia, ktoré sa udialo je, nájs ť možného investora 
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na odkúp pozemku, vysporiadanie sa s pozemkom, ktor ý 

vlastne je tam v základnom imaní spolo čnosti.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Návrhová komisia, prosím, návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu berie na vedomie Informáciu o materiáloch  a tak 

ďalej, ako je to napísané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 15 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, A.S 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pätnás ť. To je to isté, bévées.  

Pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokov ané 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a.s. Ide 

o riadnu individuálnu ú čtovnú závierku spolo čnosti za rok 

2015, ako aj návrh na naloženie s hospodárskym výsl edkom za 

rok 2015, tak ako je uvedené v materiále.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  
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Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vzhľadom na to, že som členkou dozornej rady, dovo ľte 

mi pár slov.  

Pán primátor, mám nieko ľko otázok, bola by som rada, 

keby ste mi na ne odpovedali.  

Vrabce čvirikajú, že Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť si chce zobra ť úver tridsa ť miliónov Eur. Som 

členka dozornej rady, ni č také sa na dozornej rade 

neprerokovávalo, preto sa vás chcem spýta ť, či vy o tom 

viete, alebo prípadne ke ď na valnom zhromaždení taký návrh, 

ani na mestskom zastupite ľstve sme to neprerokovali, ke ď 

taký návrh padne, ako budete vy ako vä čšinový akcionár 

hlasova ť?  

V materiáli sa môžme do číta ť, že zisk spolo čnosti bol 

dva milióny dvestotisíc, tak jak povedal námestník Černý, 

je to ur čite zásluha predchádzajúceho vedenia, z toho pre 

hlavné mesto pripadá milión tristotisíc Eur. Čiže ďalšie 

peniaze čo vlastne Bratislav čania vyprodukovali.  

V médiách minulý týžde ň sme sa mohli do číta ť, že 

pracovníci Národnej dia ľni čnej spolo čnosti upozor ňovali na 

šafárenie Národnej dia ľni čnej spolo čnosti a tieto podklady 

prešetruje minister dopravy. Ur čite kolegovia, vy všetci 

ste dostali dva dni dozadu mail tiež anonymný 
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z Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, dokonca dva maily, 

kde sa rozpráva, alebo píše o niektorých náležitost iach, 

preto sa pýtam pána primátora, či o tom vie? A či to dá 

prešetri ť tak, ako minister dopravy? Hlavne ma tam zaujalo, 

že riadite ľ jednej, jedného úseku a zárove ň člen 

predstavenstva, ktorý, pán primátor, poberá plat a odmenu 

vyššiu ako váš plat, nechodí vôbec do práce, že ho 

zamestnanci ani nepoznajú, hoci ustanovujúce valné 

zhromaždenie bolo 4. decembra 2015. 

Zárove ň sa chcem spýta ť, pán primátor, či máte 

vedomosť, že aj naša dozorná rada zasadala po tri a pol 

mesiacoch? Tiež si nemyslím, že je to správne.  

V minulom volebnom období, alebo ešte v minulom rok u, 

keď bolo staré vedenie, tak predstavenstvo sa schádzal o, 

pretože to považovalo za dôležité, raz za týžde ň. Dnes je 

to raz za mesiac.  

Dozorná rada sa stretávala raz mesa čne, my sme teraz 

mali tri a pol mesa čné hluché obdobie.  

Ja neviem či toto je to, čo sme chceli, alebo vy, pán 

primátor.  

Ďakujem za odpovede.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja ešte doplním ako. Tiež k dozornej rade, ako člen by 

som chcela upozorni ť, ke ďže boli tu viacerí poslanci, ktorí 

by chceli by ť informovaní, čo sa vlastne na dozornej rade 

riešilo. My sme schva ľovali audit a hospodárenie. Boli tam 

viaceré pripomienky a otázky na to, že ako mesto vy užije 

tieto financie? Či to bude nejak viazané, alebo to bude na, 

na rozdelení momentálnom, či to bude viazané na nejaké, 

nejaké konkrétne opatrenie, že by sme boli radi keb y sme to 

vedeli. Ale to skôr ako poslanci. 

Ale taká dos ť smutná vec. v Hradišti pod vá Vrátnom 

sme mali vodný zdroj, ktorý bol úmyselne zne čistený, vedome 

tam bol vlastne od odpálený poklop a voda bola zne čistená. 

Čiže tento zdroj riešili, riešila polícia a požiarni ci. 

Pravdepodobne tam dôjde k od čerpaniu. Žia ľ, máme ve ľmi zlú 

skúsenos ť s tým ako pomaly reagujú štátne orgány práve 

na takéto, na takúto haváriu. A teda sme sa snažili  nejakým 

spôsobom to urýchli ť, pravdepodobne to bude nejaká miestna 

pozemková mafia, ktorá tam má dlhodobé konflikty 

s Bratislavskou vodárenskou.  

A druhá vec, ktorú sme riešili na dozornej rade to už 

spomínal pán Borgu ľa, to je to zverej ňovanie faktúr a zmlúv 

podľa nášho uznesenia, ktoré sa vôbec nerešpektuje vede ním. 

Takže by som vás chcela poprosi ť, pán primátor, keby ste 

nejakým spôsobom na to upozornili, lebo dozorná rad a si 

vy čerpala všetky svoje možnosti.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja som o čakával od členky dozornej rady, že teda sa 

chytí nejak témy ako takej. Ja tieto diel čie nechcem 

nejakým spôsobom znevažova ť, ale rád by som po čul naozaj 

to, čo tu odznelo aj v súvislosti s iným podnikom. 

Tri a pol mesa čná pauza v zasadaní dozornej rady, akým 

spôsobom je to možné? A pri tej príležitosti tu nao zaj by 

bolo dobré poveda ť aké sú mesa čné odmeny členov dozornej 

rady? A pokia ľ je rozdiel medzi odmenou člena a predsedu, 

aby sa to rozlíšilo. Lebo, pokia ľ sa zase hovorí o tom, že 

to je cez tisíctristo Euro, tak sa mi to zdá nehorá znos ť, 

aby predseda, predseda dozornej rady bral odmenu tr i 

a tisíctristo Euro za mesiac a nemal ani v rámci, v  rámci 

svojich povinností povinnos ť raz za mesiac zvola ť dozornú 

radu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

(gong) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som ešte upresnil, že teda z toho anonymného 

mailu, ktorý prišiel všetkým poslancom a ktorý je p odpísaný 

ako zamestnanec Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, 

nevyplýva, že by doty čný člen predstavenstva mal vyšší plat 

ako pán primátor, lebo sa tu uvádza, že to je štyri tisíc 

Eur. Pán primátor má štyritisícpä ťsto. To len na 

upresnenie.  

No, čo sa týka platov, s tým má magistrát, samozrejme, 

veľký problém. Ke ď som sa snažil v zmysle infozákona si 

vypýta ť ko ľko vedúci zamestnanci zarábajú, tak je to pod ľa 

nich ve ľmi pracné. Aj za jeden mesiac vám to nevedia da ť, 

lebo je tu to ľko vedúcich pracovníkov, že vám to nevedia 

vytiahnu ť takýto údaj. Je to nadmerne pracné, preto 

dvestojedenástku v tomto zmysle zamietli.  

Určite to bude ve ľmi zaujímavé pre médiá, lebo 

niektoré mestské časti to vedia spracova ť, iné mestské 

časti je to pre nich rovnako pracné ako pre magistrá t, 

a niektoré mestské časti sa ohá ňajú tým, že platy vedúcich 

pracovníkov sú v zmysle zákona osobným údajom, i ke ď sú tam 

teda napísané v tom infozákone, že sa to na to nevz ťahujú.  

Čo sa týkalo otázok odmien členov dozorných rád 

a predsedov dozorných rád, tak neviem, opätovne ak si 

všetci všimli, tak sa tu o tom strašne ml čí. Ja by som rád 

podotkol, samozrejme, je to ve ľmi nepopulárne, lebo ke ď 

navonok poviete, že naozaj, ko ľko berieta a tri a pol 

mesiaca ste ni č neurobili, tak to každého asi nahnevá.  
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Na druhej strane síce si treba uvedomi ť, a ono to 

možno neni až tak vidie ť, že, či sa to niekomu pá či alebo 

nepáči, v komer čnej sfére by tie platy boli ďaleko vyššie. 

Problém je, že sa tu možno, a teda na niektorí za t ie platy 

tu prácu nepodávajú adekvátnu ako v komer čnej sfére, ale 

niektorí možno áno. Čiže, je to také dvojse čné. Na jednej 

strane tomu rozumiem, na druhej, každý kto išiel do  

verejnej funkcie by si mal uvedomi ť, že takémuto 

drobnoh ľadu bude podrobený a vzh ľadom k tomu, že sú to 

mestské organizácie, dopravný podnik stopercentná, OLO 

stopercentná, béveeska vä čšinová, tak to, že sú, to že to 

tu nikto nepovie, to ma trošku udivuje. I ke ď hovorím, 

chápem, že ke ď tu niekde zaznie, že niekto zoberie 

tisíctristo Eur, ak je to pravda, a tri a pol mesia ca 

nezasadala dozorná rada, tak to nevyzerá zrovna naj lepšie.  

Ja by som, samozrejme, tiež poprosil tie veci, ktor é 

sú v tom maily napísané, nebudem ho tu číta ť, ale poprosil 

by som aspo ň nejaké vyjadrenia k tomu. Lebo tie obvinenia 

sú tam dostato čne vážne.  

A ke ď nám obdobne podobný anonymný mail prišiel 

v minulom volebnom období, ak si dobre spomínam, ta k sa, tu 

bol návrh, zhodou okolností aj niektorí ľudia, ktorí sú tu 

spomenutí v tom maily, tak v tom čase boli zrovna 

iniciátori toho, že išli rovno odvola ť celé predstavenstvo, 

išli vymenova ť kontrolu, išli tieto veci preveri ť.  

Preto som taký vcelku prekvapený, že po obdobnom 

maily, ke ď sa to už týka ich, takúto iniciatívu nemajú a už 

ten meter opätovne neni rovnaký. Čiže, ke ď tam boli tí zlí 
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cudzí, tak tých trebalo rýchlo skontrolova ť a ke ď sa to 

týka nás. 

A teraz netvrdím, že tie obvinenia sú pravdivé, 

naozaj, však sa s tým stretávame pravidelne, ale as poň 

o nejaké vysvetlenie, alebo aspo ň niektoré, nejaké 

vyjadrenie k tomu, či sa dá skontrolova ť či naozaj doty čný 

pán, ktorý tam je spomenutý, či chodí do práce a podobne, 

lebo predpokladal by som, že v spolo čnosti ako Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť by teda aspo ň mohlo existova ť nejaká 

dochádzka a aby bolo jasné, či doty čná osoba poberá plat 

za, za to, že teda sa tu politicky nejakým spôsobom  vä čšina 

sformulovala a dohodla, alebo preto že má krásne mo dré o či, 

ale naozaj, toto sú, pod ľa mňa, vážne veci a bavíme sa tu 

rádovo naozaj o štyritisíc Eur mesa čne ku konkrétnej osobe, 

ktorá, ktorá tu je spomenutá. Vynásobte si to dvaná stimi, 

plus odvody, plus ostatné veci, tak to naozaj nie j e moc 

príjemné. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík, predseda dozornej rady.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa nestihol prihlási ť k riadnemu príspevku.  
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Odmenu mám presne takú istú. Áno. Tiež. Nehlasoval som 

za to. (poznámka:  so smiechom) 

Odmenu, odmenu mám presne takú istú ako všetci 

ostatní, čiže ani o cent vyššiu, to je v prvom rade. 

V druhom rade, odmietam reagova ť na nejaký anonymný 

mail, ktorý je znôškou klebiet, by som povedal. A h lavne 

vznikol pravdepodobne kvôli tomu, že sme tam prišli  na, na 

rôzne preš ľapy a vážne preš ľapy a je ide o, až ke ď to bude 

kompletne na papiere, tak to done, na papieri, done siem to 

do dozornej rady.  

A chémia, ktorá sa akože nenakupuje, sa nakupuje. 

Nakupuje sa čiastkovo. A práve preto, že bola tak 

predražená tá chémia, že to ľko nemáme ani exkerimentov 

v tý, v tej béveeske, to ľko chceli nakúpi ť chémie.  

Potom, čo tam bolo? 

Neviem.  

Jaj, (gong) raz za štvr ťrok 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Ten anonym zrejme nemá také vedomosti ako ja. Plat 

toho doty čného sa skladá z platu a ešte odmeny za člena 

predstavenstva. Takže ke ď sa tieto dve sumy s čítajú, tak je 

to viac ako plat pána primátora. Čiže ke ď to poviem, tak to 

mám overené. Ten pán anonym hovoril iba o jednej čiastke 

toho príjmu.  

Takže takto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Keďže tu bola taká priama otázka, tak na priamu otázku  

priama odpove ď.  

Mne id, mne chodí ako riadnemu členovi dozornej rady, 

teda predpokladám, že aj predsedovi, okolo štyristo dvadsa ť 

Euro na ú čet. To sa týka platu jedného člena dozornej rady. 

A práca, ktorá tu bola vykonaná, myslím si, že ja b y 

som chcela po ďakova ť ostatným členom dozornej rady, pretože 

práve táto dozorná rada zabránila vstupu súkromného  

investora do Bratislavskej vodáren, vodárenskej, sv ojim 

hlasovaním zabránila zmene stanov, ktoré by sa zmen ili 

práve v prospech toho, že by sa mohli akcie Bratisl avskej 
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vodárenskej predáva ť aj súkromným spolo čnostiam, alebo 

fyzickým osobám.  

A tak isto sa zabránilo aj zníženiu kompetencií 

dozornej rady, ktorá by (gong) rozhodovala 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo.  

Takisto si myslím, že je potrebné sa k tomu mailu 

vyjadri ť.  

Ak by sa čoko ľvek z toho mailu potvrdilo, však koniec 

koncov Bratislavská vodárenská spolo čnos ť má svoj 

kontroling, kontrolingové oddelenie, tak dávam čestné slovo 

tomuto zastupite ľstvu, že budem prvý, kto bude hlasova ť  za 

odvolanie ktoréhoko ľvek člena, nie len vo vodár ňach, alebo 

teda, budem ho rovno iniciova ť. Ak by sa akáko ľvek z týchto 

vecí, ktoré tam boli, bohužia ľ, tam nebolo ni č konkrétne, 

to bolo všetko akože, možno, niekto, nejakých, takž e, 

nepovažujem to naozaj za relevantné.  

Pani Tvrdej len to ľko by som chcel zareagova ť čo sa 

týka platov, že tie platy sa nijako nezvyšovali, sú  tie 

platy také, aké boli aj v minulom volebnom období. 
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A neviem, koniec koncov pani Tvrdá je so mnou 

v dozornej rade. nemáme šancu odsledova ť či niekto naozaj 

chodí do práce, ko ľko je v práci, tak k tomuto sa naozaj 

nevieme nejak relevantne vyjadri ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník.  

(gong) 

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja som sa prihlásil? Pardon. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Väčšinu z tých odpovedí, ktorú pán Jen čík povedal, 

považujem pre m ňa za dostato čné. Jediné čo by som naozaj 

chcel ešte a mrzí ma, že v rám, v zmysle rokovacieh o 

poriadku nemôže odpoveda ť, je preverenie nejakým spôsobom 

tej dochádzky. Lebo tá dochádzka by sa asi mala da ť 
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preveri ť a i ke ď teda netvrdím, že že člen predstavenstva 

musí sedie ť osem hodín presne od od ôsmej do šestnástej, na 

druhej strane asi nejakým spôsobom by jeho práca ma la by ť 

preukázate ľná, vykázate ľná, pretože tie prostriedky sú 

a mali by by ť, sú sú čiasto čne aj z verejných zdrojov, teda 

z vä čšinových, ke ďže idú, ke ďže je to kvázi monopol, tak by 

asi nebolo od veci aspo ň toto zisti ť. Tak neviem, je tam 

nejaký karti čkový systém, dochádzkový systém? Lebo to je 

jedna z vecí, ktorá sa konkrétne dá preveri ť. Ako, tie 

ostatné obvinenia beriem, že, že môžu by ť rôzne, ale toto 

je konkrétna vec, ktorá by sa mala da ť preveri ť a asi 

nejaké stanovisko.  

Hovorím, keby ste sa ma spýtali na ktoréhoko ľvek 

zamestnanca úradu, tak vám za tridsa ť sekúnd poviem jeho 

dochádzku za posledných dvanás ť mesiacov dozadu.  

A to je podstatne (gong) menší  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu.  

Ešte pár odpovedí na otázky.  

V prvom rade si uvedomme, že Bratislava má v bévees ke 

iba asi pä ťdesiatdevä ť percent, to znamená, že ten režim 

zvolávania, manažérskej kontroly, správania a získa vania 

informácií je trošku dlhší.  
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O úvere tridsa ť miliónov neviem, takže neviem o čom by 

som mal hlasova ť. Ale viem, pani poslanky ňa, o vašom 

hlasovaní na dozornej rade, kedy ste hlasovali prot i 

výplate dividend Bratislave, z čoho som šokovaný. Vy, ktorá 

požadujete, aby mesto si plnilo svoje záväzky vo či BKIS, 

aby sa navyšovali rozpo čty všade, vy hlasujete proti mestu, 

ktorého ste mestským poslancom. To som zvedavý, ako  budete 

vysvet ľova ť.  

Anonymom sa, samozrejme, ja nezaoberám hlúpos ťami, 

prepá čte, akože,  na toto tu nie sme.  

A to je všetko.  

Takže ešte pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, vy si ve ľmi dobre pamätáte ako boli 

a neboli rozde ľované zisky v Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti a ve ľmi dobre viete v akom stave je sie ť, do 

ktorej treba investova ť ve ľké peniaze, takže ja by som si 

vedela predstavi ť iný, iné rozdelenie zisku. Nie že mesto 

iba si zoberie peniaze, ale aj investuje do svojej siete.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Mrzí ma, že zabúdate v akom stave je Bratislava. 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa udivuje, že sa nezaoberáme anonymmi, pretože ke ď 

pán primátor bol poslancom a predsedom najvä čšieho 

poslaneckého klubu a prišlo to obvinenie za predraž ené ná, 

pre predražený nákup informa čných systémov, tak sem člen 

predstavenstva, ktorý bol za to zodpovedný, prišiel  a musel 

odpoveda ť na otázky. A to bol tiež, pokia ľ sa nemýlim, 

anonymné podanie a zaoberalo sa s tým zastupite ľstvo, 

zaoberalo sa tým tri alebo štyri hodiny a jednoduch o sa tie 

veci preverovali, lebo boli vážneho charakteru.  

Čiže, ja súhlasím s tým, že anonymné neni moc pekné,  

ale na druhej strane sú veci, ktoré sa naozaj dajú 

verifikova ť. A (poznámka: nezrozumite ľné slovo) to tým 

spôsobom, že pokia ľ sa pod to niekto nepodpíše, tak to 

nebudeme rieši ť, mi zrovna nepríde úplne najlepšie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia: mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáci u 

o materiáloch, ktoré budú prerokovávané a schva ľované na 
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riadnom valnom zhromaždení obchodnej spolo čnosti bévees 

a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných,  

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 15A VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 HOD 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dámy a páni, prišla, podarilo sa nám skoro v čas 

ukon či ť diskusiu tak, aby sme o šestnástej hodine mohli da ť 

slovo ob čanom, ktorí, vidím, že sa tu aktívne zhromaždili 

a majú nám čo poveda ť. 

Poprosím ale organizátorov, aby zabezpe čili, aby tu 

bol klud, pretože nepo čujeme vôbec čo hovoria poslanci. 

Čiže, bu ď sa zatvoria dvere, alebo sa utíšia tí ľudia 

vonku, lebo nie je tu po čuť vlastného slova.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Na vystúpenie ob čanov je ur čených pod ľa rokovacieho 

poriadku pol hodiny, čiže, 16.33. 

Ako prvý sa prihlásil pán Karel 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Šlesár?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Občan   Karol   Š l e s á r :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážení poslanecký zbor.  

Ďakujem za možnos ť vystúpenia a vyslovi ť vecnú 

občiansku pripomienku k niektorým, možno z vášho poh ľadu 

nepodstatným, predpokladám však, že sa stotožníte 

s opodstatneným problémom.  

Po prvé. Zdvorilo žiadam o prijatie ú činnejších 

opatrení pre zabezpe čenie komunálnej hygieny, najmä na 

zberných miestach, na stanovištiach (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) odpadu, aby sa neopakoval dlhodobo 

pretrvávajúci stav na dvoch takýchto miestach na ul ici 

Vlárska nad zástavkou emhádé Klenová, pred posledno u 

odbočkou na Onkologický ústav smerom k ulici na Revíne.  
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V prípade záujmu môžem vydokladova ť a odovzdám, lebo 

trebárs takýto jeden záber. Dobre? 

Po druhé. D ňa dvadsiateho dvadsa ťtretieho mája sa 

v roku 1992, čiže na budúci rok tomu bude dvadsa ťpäť rokov, 

sa zverili do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

niektoré komunikácie tretej a štvrtej triedy. Nako ľko 

v priebehu ďalších rokov sa i tieto reago, sa i tieto 

opravovali, respektíve sa vybudovali nové komunikác ie, 

vznikol nesúlad so skuto čným právnym stavom komunikácií 

a pôvodným protokolom. Na základe listu pána staros tu 

miestnej časti Bratislava-Nové Mesto zo d ňa 19. júna 2014, 

v ktorom bolo podrobne uvedené nie len v čom je nesúlad, 

ale i návrh postupu ako nesúlad odstráni ť, bolo d ňa 5. mája 

tohto roku uskuto čnené stretnutie magistrátu a mestskej 

časti Nové Mesto. Na tomto stretnutí však zo strany 

magistrátu nebol na zahliadnutí jej pracovníkov mes tskej 

časti predložený originál protokolu a tým, pod ľa môjho 

názoru, pracovné stretnutie nesplnilo svoj pôvodný účel.  

O tieto skuto čnosti, ako i opätovným návrhom, postupom 

v troch etapách zo d ňa 7. mája 2015 zaslaný list pánovi 

riadite ľovi magistrátu. Pod ľa informácie z miestneho úradu 

Bratislava-Nové Mesto z 24. 5. 2015, to je zhruba p red 

dvoma d ňami zodpovedajúca odpove ď na premenný predmetný 

list miestny úrad do dnešné do tohto d ňa nedostal.  

Týmto zdvorilo žiadam, aby neodkladne bolo 

zorganizované nové stretnutie, na ktorom zo strany 

magistrátu budú robené, nebudú robené obdobné žiadn e 

prie ťahy v konaní.  
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S prihliadnutí, mám to vydokladované to, že dôvod j e 

ten, že sa komunikácie neudržujú v stave, aby tam b ola 

dopravná bezpe čnos ť. Ďalší je v prílohe. 

S prihliadnutím na to, že Bratislava od 1. 8. 2016 

bude hlavným mestom Európskej únie, dovo ľujem si da ť do 

pozornosti, že pred viacerými budovami v meste  bol a i dnes 

vlajková výzdoba, to znamená, firemné vlajky, vlajk a 

Slovenskej republiky, vlajka Európskej únie, popríp ade iné 

vlajky (gong) v hrubom nesúlade s rozporom s príslu šnými 

ustanoveniami.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme za vystúpenie pán Šlesár.  

Bude pokra čova ť druhý v poradí prihlásený a to je pán 

Jozef Matúšek.  

Poprosím ctených návštevníkov, ktorí sa nachádzajú 

v predsálí, aby sa uk ľudnili, je tu ve ľmi ťažké 

zrozumite ľné potom po čúva ť, zrozumite ľne po čúva ť 

vystupujúcich.  

Takže, nech sa pá či, vystupuje pán Matúšek.  

Občan   Jozef   M a t ú š e k :  

Dámy, páni, dobrý de ň, 

osobitne vítam ob čanov, ktorí došli vyslovi ť protest 

s nesúhlasom čo sa deje v Ružinove. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 321 

Na za čiatok by som chcel pred vami všetkými pochváli ť 

zástupky ňu mesta Bratislava, ktorá dneskaj hájila záujmy 

hlavného mesta na pojednávaní na Okresnom súde Brat islava 

II a mala navrch proti konkurentke, ktorá zastupova la 

univerzitu Bratislava. Žia ľ, rozhodnutie nepadlo, preložilo 

sa to 4. október 2016 o desiatej hodine. Ale tú poc hvalu si 

zaslúži. Bola ve ľmi srdnatá a bojovnatá.  

Ak dovolíte, mojim predmetom diskusným (poznámka:  

odkaš ľanie) pardon, dneska je 26. mája 2016 a práve pred 

mesiacom sme sa zobudili do šokujúceho rána. Vo vnú trobloku  

medzi Líš čimi Nivami, Záhradníckou, Palkovi čovou, Jégeho, 

Prešovskou, Stromovou bola paralizovaná nie len sta tická, 

ale aj dynamická doprava. Môžeme za to po ďakova ť 

developerovi spolo čnosti Zelenka, ktorá nám uzatvorila 

verejné parkovisko len v ďaka tomu, že stavebný úrad im dal 

povolenie bez námietok na oplotenie pozemku, nie st avby, 

nie spevnených plôch. 

Nech (poznámka:  odkaš ľanie), pardon, nech boh dá, aby 

ste moje slová pochopili správne a za čali rieši ť tento 

problém, pretože táto situácia je neúnosná a najmä 

potrebná, lebo stodvadsa ťsedem parkovacích miest pre tak 

veľké sídlisko chýba.  

Trošku to od ľahčím. Ces pracovní čky materskej školy 

keď skon čili svoju pracovnú činnos ť, tak sa pýta jedna, 

druhá, tretia, ke ď h ľadali auto, kde sme to zaparkovali, 

každý de ň krúžia a každý de ň majú iné miesto, tak im trvalo 

dos ť dlho než si to svoje auto vôbec našli. Taký zhon t am 

je.  
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Nastal čas, aby ste za čali  rieši ť to čo je nezákonné 

a to čo bolo vybudované za socializmu a to čo je zapísané 

na katastri a nie je to vinou nás ľudí, ktorí tam žijeme 

tridsa ť rokov (gong)  

Môžem, s dovolením, ešte?  

Dobre, ďakujem, pán primátor. 

Veľmi v rýchlosti poviem, fakt je jeden, za socializmu  

tento majetok, táto stavba bola postavená so súhlas om 

okresného (gong) národného výboru a žiadate ľom bola 

véhaemka, takže správcom je miestna časť a majite ľom tejto 

stavby je žiadate ľ véhaemka v dnešnej dobe GIB-ka a to 

znamená, mesto, hlavné mesto Bratislava.  

(gong) 

Požiadavku, ktorú od vás máme, bolo by potrebné, ab y 

ste si to uvedomili a za čali rieši ť vecné bremeno zápisom 

na katastri, pretože tam je ten neporiadok. Tí ľudia 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán inžinier, prosím, dokon čite už vetu, dokon čite.  

Občan   Jozef   M a t ú š e k :  

si zaslúžia. 

Poslednú vec, ktorú poviem: Je tu pán mestský 

kontrolór, (gong) ktorý, inžinier Peter Šimá Šinály , 
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pardon, ktorý pozná celú genézu a ktorému boli nesk uto čne 

desiatky listov podnetov s ťažností v minulosti poslané, ni č 

sa nedeje.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán inžinier, aj ostatní ob čania čakajú (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo). 

Občan   Jozef   M a t ú š e k :  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. Ďakujeme pekne.  

Nasleduje pani Gelingerová. 

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália pokra čuje) 

Občianka   Dagmar    G e l i n g e r o v á :  

Dobrý de ň, moje meno je Dagmar Gelingerová a som 

poslanky ňa mestskej časti Ra ča a v podstate budem hovori ť 

nie čo podobné, čo môj predre čník.  
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Jedná sa o parkoviská, sídlisko Šajby. Celú genézu 

tohoto ťažkého problému, ale v podstate je totožný 

s problémom, ktorý predre čník rozobral čiasto čne.  

Odkúpili sa pozemky do súkromných rúk. Ale stavby s ú 

magistrátne. Štyria a pol roka je dos ť dlhá doba na to, aby 

sa nie čo vyriešilo. Sme na pol ceste. Pán Matúšek, môj 

kolega z mestskej časti Ružinov, je na za čiatku. Dokedy 

budú obyvatelia čaka ť až sa toto vyrieši? Ve ď naši rodi čia, 

naši dedovia nie čo budovali. Malo by to by ť zapísané ako 

vecné bremeno. Paragraf štyri šes ťdesiatšes ť z roku 2009 

stavebného zákona, vecné bremená zo zákona. Toto sa  

neustále dožadujeme. Vznikajú obrovské problémy pre  ľudí, 

pre celé sídliská.  

Pán Nesrovnal, aj vy páni poslanci, každý mesiac 

počúvam ako magistrát nemá peniaze. Tu peniaze ležia ľadom. 

Len na našom sídlisku je hodnota tristopä ťdesiattisíc Eur.  

Dokedy? Preboha, dokedy? 

Musíte to, kone čne, za čať rieši ť.  Toto nie je cesta. 

Len čaka ť a vy čkáva ť.  

Ja som síce už na pol ceste k ví ťazstvu, môj kolega 

len za čína, ale ja verím, že tento problém majú aj iné 

mestské časti: Lama č, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, 

všade viem o takýchto drobných stavbách, kde stavba  

a pozemok, alebo teda, majetok mesta a pozemok sú d ve 

rozdielne veci.  

Budem veri ť, že dneskajší apel bude vyslyšaný.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Keby to bolo 

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália) 

Keby to bolo také jednoduché, tak by to už dávno ta kto  

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália pokra čuje) 

Hovorím, že, bohužia ľ, také jednoduché to nie je. 

Pán Horák, máte slovo. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci,  

v tejto napätej atmosfére by som chcel za čať 

s od ľahčenou epizódou z antických dejín, ke ď senátor Marcus 

Porcius Cato na každom zasadnutí senátu kon čil slovami: „A 

Kartágo musí by ť zni čené!“ Ja, na rozdiel od neho, na 

každom zasadnutí, prakticky, tohoto mestského 

zastupite ľstva kon čím svoju re č: Zákon 260 musí by ť 

zmenený! 

Je to práve zákon 260, ktorý sem dnes pri priviedol  

hromadu ľudí, ob čanov, aktivistov a je to zákon, ktorý 
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nesmierne komplikuje život trom zložkám. Komplikuje  ve ľmi 

život nám a vyhá ňa nás z našich domovov, pretože sa musíme 

pres ťahova ť na nútené miesta, ktoré si nebudeme môc ť ur či ť. 

Nesmierne komplikuje život aj magistrátu, pretože h o núti 

podľa tohto zákona, pod ľa ve ľmi komplikovaných podmienok, 

stava ť pre nás náhradné byty.  

A ďalšia vec je, že výstavba týchto náhradných bytov 

sa stretáva s dos ť ve ľkou negatívnou odozvou medzi ob čanmi 

jednotlivých mestských častí.  

Je to práve zákon 260, ktorý je, skuto čne, mimoriadne 

zlý a mimoriadne pre nás diskrimina čný. Práve preto my od 

samého za čiatku vystupujeme proti tomu zákonu a dokonca 

v za čiatkoch my sme podali osemnás ť pripomienok proti 

tomuto zákonu, ktoré, žia ľ, neboli absolútne prijaté. Po 

celý čas od roku 2011 my tento zákon kritizujeme a žiadam e 

o jeho novelizáciu. Žia ľ, nenašla sa politická sila  za 

celé štyri roky, prakticky za pä ť rokov, že by niekto bol 

ochotný s nami rokova ť a podpori ť novelizáciu tohto zákona. 

Sme radi, že v sú časnej dobe máme pochopenie u mestského 

zastupite ľstva a zárove ň máme pochopenie aj na magistráte, 

tak že veríme, že tento zákon sa nám, sná ď, podarí, podarí 

zmeni ť.  

Je nám nesmierne ľúto, že kvôli nám vznikajú problémy, 

ospravedl ňujem sa aj nájomníkom, teda pardon, obyvate ľom 

z mestských častí, ktorí tu dnes protestujú, ale žia ľ, nie 

je to naša chyba, že musíme vys ťahova ť z našich domovov. Je 

to pre nás nesmierne bolestivé.  
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A tak isto to nie je ani chyba magistrátu, magistrá t 

si plní zákonnú povinnos ť jedného ve ľmi nezmyselného 

zákona, a je to zákon 260. Pretože ja, ako vo ľakedy 

budcoval senátor Cato proti Kartágu, ja dneska stál e 

burcujem proti zákonu 260. Skuto čne, ten zákon je potrebné 

zmeni ť. A je, najprv tre, potrebujeme dosiahnu ť politickú 

vôľu, a ke ď dosiahneme tú politickú vô ľu, je treba vies ť 

konkrétne (gong) rokovania.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem, pán Horák. 

Nasleduje pán Patlevi č.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, 

tak ako každý mesiac, som tu opä ť. Tentokrát sme tu 

v ove ľa hojnejšom po čte. Ani nie, že my by sme tu boli 

v ove ľa hojnejšom po čte, ale zákon 260 sa za čína dotýka ť 

stále vä čšej skupiny ľudí.  

Doteraz to bolo možno tritisíc ľudí, vytipuvávajú sa 

lokality, čím chcem pochváli ť magistrát, že naozaj ve ľmi 

intenzívne na tejto veci pracuje, rieši, ale práve toto 

riešenie vyvoláva to, že ob čania z jednotlivých lokalít kde 

majú by ť vystavané náhradné nájomné byty, v prípade že sa 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 328 

budú stava ť, majú prís ť touto výstavbou o zele ň, 

o parkoviská, zahustenie dopravy a všetky ďalšie neduhy 

a vyzerá to tak , že práve my sme nosite ľmi tohto príkoria, 

ktoré ide na nich by ť páchané, ktoré navyše výstabou bude 

nezvratné. A obávajú sa toho.  

A ke ď som sa nad tým zamyslel, v podstate my by sme sa 

mali toho obáva ť tiež, lebo v kone čnom dôsledku sa môže 

sta ť, že aj my tam nakoniec budeme býva ť v tom trvale 

zdevastovanom prostredí.  

Ako tu vidíte aj na plagátoch, má sa tam vyrúbava ť 

zele ň na Astronomickej, v Dúbravke zatia ľ sa hovorí 

o nejakej, že všeli čo je tam pod tou zemou, tam môže by ť 

všeli čo ekologické. Prídu o parkovanie, lebo v rámci 

výstavby náhradných nájomných bytov sa nemôžu stava ť 

podzemné garáže. Takisto zele ň.  

Čo to, čo lokalita, to lokalita problémová. Je to 

spôsobené tým, že mesto nemá iné lokality a musí to  takto 

rieši ť. To chápeme, tam iná cesta nie je.  

Ja sa ale pýtam, ten zákon, nám je stále hovorené 

z ministerstva výstavby, že je to to najlepšie rieš enie, tá 

najlepšie varianta z tých šiestich, ktorá mohla by ť 

vybratá, ale dodnes sme nedostali jasnú odpove ď, o ktorú by 

sme sa mohli oprie ť, že pre čo a pre koho je to najlepšie 

riešenie? Ak to povedali vám, budeme radi, ke ď nám to 

poviete, lebo nám to zatia ľ nepovedali.  

Každopádne, toto dnešné stretnutie nemá by ť bojom 

proti magistrátu, lebo všetci sme asi pochopili, že  sme 
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všetci Bratislav čania, všetci sme na jednej lodi, cie ľom 

tohto dnešného zhromaždenia a týchto vystúpení, kto ré ešte 

aj po mne budú nasledova ť, je čo najširší a najsilnejší 

mandát pre pána primátora na vyjednávanie s vládou,  aby sa 

podarilo tento zákon, ktorý my považujeme za zlý, z meni ť, 

nájs ť iné alternatívne riešenia, ktoré budú spravodlivé 

a oh ľaduplné všetkým zú častneným skupinám, aby žiadna 

z nich nemusela trpie ť.  

Momentálne tento zákon druhú krivdu nahrádza tre ťou 

krivdou, lebo výstavbou náhradných nájomných bytov,  krivda, 

ktorá nám bola spáchaná, odstránená nebude. Bude to  nejaký 

prechodný krok, ktorý nás niekam umiestni, aby sme neostali 

na ulici, to je zmysel tohto zákona a tá tretia kri vda 

vznikne, druhá sa neodstráni.  

Takže, pán primátor, dávame (gong) vám do rúk 

najvä čšiu silu, akú vieme. Prídeme vás podpori ť za váš boj 

kamkoľvek.  

Ďakujem. 

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Patlevi č.  

(poznámka:  piskot a potlesk z predsália pokra čuje) 

Nasleduje pán Pätoprstý, Patoprstý. 
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Občan   Martin   P a t o p r s t ý :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, 

moje meno je Martin Patoprstý a ja nadviažem na môj ho 

predre čníka, pána Patlevi ča.  

Možno práve v historickej chvíli, kedy sa za čali 

spája ť obyvatelia z Bratislavy, pretože spolu tu 

vystupujeme v jednom šíku obyvatelia Starého Mesta,  ktorí 

sú v tých reštituovaných bytoch, možno naši budúci susedia, 

ktorí nechcú by ť naši susedia, vystupujeme tu my, 

obyvatelia Ružinova, ktorým chce niekto pred oknami  bra ť 

posledné kúsky zelene a stava ť náhradné nájomné byty, 

o ktorých nás nikto neinformoval.  

Kým sme my, obyvatelia, sa do toho neza čali stara ť, 

tak hlavné mesto, ani mestská časť nemala tú potrebu to 

medializova ť. Zrazu je z toho ve ľká mediálna kampa ň, ve ľký 

boom, hovorí sa o tom všade, ale keby že my do toho  

neza čali, takpovediac, rýpa ť, tak možno doteraz sa to drží 

pod pokli čkou a postupne sa pripravujú plány.  

Takisto sú tu aj obyvatelia z Dúbravky, ktorí 

nesúhlasia s výstavbou, ktorí sa takisto ku nám pri pojili. 

Pred tým, ako sme sem prišli, mali sme verejné zhro maždenie 

tuto na námestí. Boli tam roztiahnuté transparenty,  boli 

tam médiá, predniesli sme tam prejavy, ako Staré Me sto, tak 

Ružinov, tak Dúbravka. 
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Ale aby sme neboli iba kritickí, a aby sme neboli t akí 

tí typickí aktivisti, ktorí iba kritizujú a neponúk ajú 

riešenia, tak my sme si pripravili, po dohode s pán om 

primátorom, lebo v tomto musím pána primátora vyzdv ihnú ť, 

že ako sme sa na ňho obrátili, tak mal snahu sa stretnú ť, 

stretol sa nieko ľkokrát, dokonca m ňa osobne vyzval na 

stretnutie. Na tomto stretnutí sme si povedali ďalšie veci, 

prijal obyvate ľov z Astronomickej a tak, ako sme dohodli, 

my naše slovo držíme, pripravili sme list pre minis tra 

dopravy, kde vyjadrujeme plnú podporu pánovi primát orovi, 

kde vyjadrujeme našu sú činnos ť s ním a kde mu dávame mandát 

obyvate ľov Dúbravky, Ružinova a obyvate ľov nájomných bytov 

v Starom Meste, ktorí sa majú s ťahova ť, že žiadame 

ministra, aby prehodnotil toto riešenie, aby prehod notil 

zákon, aby sa h ľadali iné alternatívy, ktoré budú vyhovova ť 

všetkým.  

Momentálne sme sa dostali do takej patovej situácie , 

kedy obyvatelia v dotknutých lokalitách nechcú, aby  sa tam 

noví nájomcovia s ťahovali, nájomcovia z reštituovaných 

bytov sa nechcú s ťahova ť do týchto lokalít, pretože ako 

povedal môj predre čník, krivda by sa nahrádzala opä ť iba 

krivdou, a tak isto, hlavné mesto nechce tieto, tie to byty 

stava ť na týchto pozemkoch, ale zákon ich núti.  

Preto ja tu odovzdám pánovi primátorovi list, ktorý  

dnes pôjde k pánovi ministrovi a pán primátor sa na  nás 

môže odvola ť. Zárove ň sme v podate ľni odovzdali petíciu 

s vyše dvetisícšes ťsto podpismi. Zbierame podpisy ďalej. 

Tie podpisy boli zohnané v extrémne krátkom čase, verím 

tomu, že možno do ďalšieho zastupite ľstva to bude tých 

tritisíc, aby sme sa tu opä ť stretli, aby to bolo 
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prerokované opä ť ako riadny bod, pretože toto je tak 

závažný zásah do zelene nie len v Ružinove, ale v c elom 

meste. A tak závažná situácia, kedy vyslovene zákon  núti 

samosprávu, aby išla proti svojim obyvate ľom a samospráva 

nemá možnos ť sa bráni ť, len musí zákon vyslyša ť. Preto 

apelujem aj na vás, na (gong) ostatných poslancov, aby ste 

nás podporili a aby ste h ľadali iné alternatívne riešenia, 

a aby ste podporili aj pána primátora a tým hlavné mesto 

a nás všetkých, aby sme ťahali za jeden povraz, a aby sme 

kone čne dali hašterenie bokom a držali ako Bratislav čania 

pre Bratislav čanov.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Normálne to nekomentujem, ale musím vám po ďakova ť, pán 

poslanec, aj pánovi Patlovi čovi, lebo som ve ľmi rád, že ste 

sa takto, že sme sa takto dostali do tejto spolo čnej 

skupiny, pretože bolo našim cie ľom a som rád, že sa nám to 

podarilo presta ť by ť v tej konfrontácii, do ktorej nás dáva 

tento hlúpy zákon, ale spojili sme sa.  

Bolo to mojou snahou aj energiou, aby sme sa postav ili 

vlastne na jednu lo ď a spolo čne sa snažili rieši ť tento, 

ako ste povedali, túto nespravodlivos ť, ktorá vznikla inou 

nespravodlivos ťou. A nahrádza ť jednu krivdu druhou krivdou, 

skuto čne nemá zmysel. Tomuto sa chceme vyhnú ť a som vám 
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vďačný za to, že dokážete vystupova ť takto kultivovane 

v mene ob čanov.  

Jedna skupina, druhá skupina, tretia skupina, všetc i 

a mesto, všetci máme spolo čný záujem, my chránime každé 

skupinu obyvate ľov, či tých nájomcov z reštituovaných 

domov, alebo ľudí, ktorí nesúhlasia s tou výstavbou, 

pretože všetci ste Bratislav čania, ja som primátorom 

všetkých Bratislav čanov. Zárove ň musíme chráni ť mestský 

rozpo čet, lebo nám hrozí výpadok štyroch miliónov. Toto s ú 

všetko ve ľmi pádne dôvody a argumenty, na to, aby sme sa 

spojili a žiadali to riešenie tam, kde je jedine mo žné, 

a to je v národnej rade, prostredníctvom ministerst va 

dopravy. A to budeme robi ť.  

Veľmi pekne vám za to ďakujem. A teším sa. Dúfam, že 

sa nám to spolo čne podarí.  

Ďakujem. 

Nasle 

(poznámka:  potlesk) 

Občianka    Viera   D r ž k o v á :  

Dobrý de ň, vážený pán primátor, 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nasleduje pani Držková? 
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Občianka    Viera   D r ž k o v á :  

Áno. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či, pani Držková.  

Občianka    Viera   D r ž k o v á :  

Dobrý de ň, vážený pán primátor, vážený poslanecký 

zbor,  

Moje meno je Viera Držková. 

A v podstate mohla by som hovori ť všetko čo povedali 

moji tu kolegovia predo mnou, takže to vynechám, pr etože 

záchrana zelene je prvoradá, zákony sú jasné všetký m.  

Dovoľte sa vyjadri ť mi za ú častníkov lokality Pri 

kríži v mestskej časti Dúbravka, kde sa plánuje výstavba 

náhradných nájomných bytov, ako sme tu už po čuli.  

Tento projekt plánovaného bytového domu rieši len 

konkrétny stavebný zámer na pozemku mesta bez oh ľadu na 

pomery a charakteristiku lokality, v ktorej sa poze mok 

nachádza.  

Preto ja si dovolím aj nieko ľko faktov, a to sú:  

po prvé, fakty týkajúce sa parkovania. 

V lokalite, ktorú spomínam, je parkovanie už teraz 

v neúnosnom stave. tristošes ťdesiatštyri bytov je bez 

podzemných garáží. Je tu stotridsa ťosem oficiálnych 
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parkovacích miest. Reálna potreba na takýto po čet bytov je 

minimálne štyristopä ťdesiatpä ť miest.  

Okrem iného sa tu nachádza stoštyridsa ťtri 

neoficiálnych parkovacích miest a z toho cirka sto miest 

zanikne z dôvodu výstavby spomínaného nájomného dom u.  

Už teraz v podstate chýba najmenej stosedemdesiatšt yri 

parkovacích miest. Pribudnutím obytných domov ďalšieho 

objektu vzadu Pekná vyhliadka, ten je takisto v blí zkosti, 

dopyt po parkovacích miestach ur čite vzrastie.  

Ďalej sú to okolnosti, ktoré sa týkajú životného 

prostredia. Ob čania Dúbravky, lokality Pri kríži, sa 

pýtajú, pre čo sa nezmenil pôvod, pre čo sa zmenil, prepá čte, 

pôvodný projekt nájomného domu, ktorý bol plánovaný  

s podzemnými garážami, na projekt bez podzemných ga ráží? 

Pre čo je vlastne nevyhnutné postavi ť dom bez podzemných 

garáží v tejto lokalite, ke ď už tu teraz parkuje viac ako 

tristo áut, ke ď tu chýbajú parkovacie miesta?  

S tým vlastne súvisí všetko to, čo bolo o zeleni 

predtým povedané. A ke ď už teraz v letných mesiacoch všetky 

betónové plochy, všetky parkovacie autá sálajú hroz né teplo 

a vlastne do budúcnosti nás čaká globálne otep ľovanie, čo 

nemusím nejako rozvádza ť.  

Ak sa budovaním ďalších parkovacích miest úplne 

znehodnotí lokalita, týmto krokom pôjde o kompletnú  

devastáciu životného prostredia.  
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Potom je tu ďalej strašne ve ľa ďalších faktorov 

týkajúcich sa výs, výstavby tohto bytového domu, al e 

spomeniem ve ľmi závažnú vec, že v oblasti bytového domu 

Karpatia, ktorá je vlastne potom následne najbližší m 

susediacim domom spomínaného nájomného domu (gong) 

Ešte chví ľočku, prosím.  

V prípade sú časných silnejších daž ďov nestíha 

kanalizácia odvádza ť vodu. Výstavbou a spevnením ďalších 

plôch v bezprostrednej blízkosti sa tento problém z horší, 

pretože doteraz prevažnú vä čšinu daž ďovej vody zadržiavala 

lúka, na ktorej sa má vlastne ten nájomný dom stava ť.  

(gong) 

Chceli by sme sa spýta ť ako je toto ošetrené 

v projekte budúceho nájomného domu? Pretože už z la ického 

pohľadu je evidentné, že v lokalite je závažný problém zo 

spodnou vodou. Máme oprávnené pochybnosti, 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Držková, prosím vás, aby ste dokon čili svoj 

príspevok 

Občianka    Viera   D r ž k o v á :  

že voda môže zníži ť kvalitu budúceho domu (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bola verejná prezentácia k tomuto, kde ste mali 

možnosť 

Občianka    Viera   D r ž k o v á :  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

položi ť všetky tieto otázky.  

(gong) 

Nasleduje pán Herceg. 

Občan   Peter   H e r c e g :  

Dobrý de ň vážený pán primátor, vážení pani poslankyne, 

poslanci, milí ob čania vo vestibule, 

volám sa Peter Herceg a som jedným z ob čianskych 

aktivistov v Ružinove a riešime pál čivé problémy, 

momentálne už nie len teda Ružinova, ale celého mes ta.  

Tak ako sme sa na rokovaní s pánom primátorom dohod li, 

my sme náš s ľub dodržali. H ľadáme aj iné riešenia, píšeme 

na ministerstvo, zbierame podpisy na petícii a teda  ja vám 

tiež odovzdám oficiálne mne prijatú petíciu z vaš, z vašej 

podate ľne, kde tých požiadaviek je viac a ku nim sa ešte 

vrátim.  
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Takže, problém, ktorý máme v Ružinove, a týka nie l en 

tejto mestskej časti je, že ľudia sa búria proti výstavbe 

na zelených plochách, na parkoch.  

A aby ste chápali pre čo tu aj pred Primaciálnym 

palácom, aj teraz tu vo vestibule je to ľko ľudí 

zhromaždených. Pred desiatimi rokmi v roku 2006 si pamätám 

urbanistickú štúdiu Ružinovskej ulice, kde ľuďom bolo s ľú, 

bol s ľúbený zelený bulvár. Dnes ke ď sa prejdete po 

východnej časti Ružinovskej ulice, tak vidíte betónový 

bulvár s dvoma poslednými zelenými plochami. Jedna na 

južnej strane, to je Čmelíková ulica, kde má vyrás ť nájomný 

dom a ďalšia na severnej strane Astronomická, kde má by ma l 

vyrás ť nájomný dom. Sú to pozemky vo vlastníctve mesta, 

čiže sú to naše pozemky.  

My všetci sme spolupodielníkmi týchto pozemkov, a r adi 

by sme preto vyzvali aj pána primátora, aj vás páni  

poslanci, aby ste okrem riešenia nájomných domov, k toré 

potrebujú bu ď zmenu zákona, alebo nájdenie inej vhodnejšej 

lokality, takisto iniciovali zmenu územného plánu m esta 

zmenami a doplnkami, ktoré môžu by ť rýchle. Hovorí sa, že 

to trvá roky, tak ako štvorky, ale vieme pre čo Zmeny 

a doplnky štvorky trvajú tak dlho. Zmeny a doplnky päťky 

ich predbehli ve ľmi rýchlo, lebo išlo o R7. Myslím si, že 

aj tuná, ak by išlo o zmenu na prospech ob čanov ako jeden 

účelový balík zmeny na zele ň, mohlo by to ís ť ve ľmi rýchlo.  

Preto vás chcem vyzva ť, aby ste si tento návrh ozvoji, 

osvojili a pracovali na ňom, aj ke ď už by sa tu 

prerokovával možno  o mesiac, možno o dva, oficiáln e 

petícia.  
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Takisto chceme vyzva ť pána primátora, aby okrem 

riešenia A, čo je zmena zákona a rokovanie s ministerstvom 

a tak ďalej, pripravoval aj plán Bé a to je naozaj, že tá 

výstavba bude nevyhnutná. Čo takto použi ť ve ľké mestské 

pozemky na Bazovej ulici? Áno, viem, opä ť, mes územný plán 

to momentálne neumož ňuje stava ť tam funkciu bývania, je tam 

päťstojednotka, alebo pä ťstodvojka, ak sa nemýlim, ale čo 

vám bráni zmeni ť to tak, aby to mestu vyhovovalo. Je to 

riešenie, ktoré rieši problém ove ľa viac obyvate ľov 

a neviem teda, ten pozemok na koho, alebo pre koho tam 

čaká.  

Čiže my zárove ň navrhujeme alternatívne lokality 

a v sú činnosti s vami je možné sa s nimi pohnú ť tiež ďalej, 

aby sme ne čaklali len na zmenu zákona, (gong) ktorá môže 

prís ť, ale nemusí prís ť.  

Takže, prosím vás, podporte obyvate ľov Ružinova, aj 

obyvate ľov Bratislavy  h ľadaním riešení týchto problémov. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk z predsália) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem.  

A ako posledný v tom časovom rámci vystúpi pán Jusko.  

Nech sa pá či. 
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Občan    Peter   J u s k o :  

Dobrý de ň vážený pán primátor, vážené dámy, páni.  

Ja som ružinovský poslanec a ke ď som nastupoval ako 

ružinovský poslanec, mojim zámerom a cie ľom bolo 

zjednocova ť ob čanov Ružinova, ale i ma ť solidárny vz ťah 

ostatných mestských častiach. Časom som pochopil, že je to 

úloha ve ľmi ťažká a ve ľmi zložitá, by ť niekedy medzi na 

medzi dvomi kame ňmi, ale v kone čnom dôsledku tento problém, 

ktorý tu vznikol s náhradnými nájomnými bytmi vlast ne 

ukazuje jednotu celého Ružinova.  

Zjednotili sme sa z dvadsa ťpäť poslancov, dvadsa ťtri 

hlasovalo proti zámeru výstavby náhradných nájomnýc h bytov 

na Astronomickej, Čmelíková. Takisto ob čianski aktivisti, 

rešpektovali sme názor obyvate ľov.  

Ďakujeme vám, pán primátor, že ste sa stretli s nami . 

Môžem vám poveda ť, že my zákon meni ť nemôžme. Ja sa skôr 

čudujem, že za niektoré zákony sú proti ob čanom 

a nenap ĺňajú ten svoj cie ľ, že ich majú podporova ť, 

zjednocova ť, ale ich rozde ľujú a niekedy idú dokonca proti 

nim.  

My nechceme, aby my ako mestská časť Ružinov, sme išli 

proti mestu a vôbec proti magistrátu, teda vám navr hujeme, 

ak potrebujete našu podporu, a to podporu, ja nevie m, keby 

ste sa zajtra alebo pozajtra stretli pred Úradom vl ády 

a budete potrebova ť aj touto formou prejavi ť nesúhlas, 

občania ve ľmi radi prijdeme. Pretože takéto vypisovanie 

a písanie, predpokladám, že asi v našich na Slovens ku nie 

je moc ú činné. 
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Chcem vás teda poprosi ť, h ľadajte alternatívne 

riešenie, ktoré bude vhodné aj pre vás, aj pre naši ch 

občanov, tak aby sme ich nerozdelili a nedostali, 

takpovediac, proti sebe, ale aby me ukázali silu 

Bratislave. A tá sila môže by ť len ke ď sa zjednotíme. Toto 

je najvä čšie mesto na Slovensku a ja verím, že ke ď sa 

zjednotíme všetci, tak žiaden zákon nemôže ís ť proti nám. 

preto vám v h ľadaní alternatívnych riešení dávame ruku, 

dávame vám naš náš priestor aj u nás v Ružinove, al e dávame 

vám hlavne našu podporu. H ľadajte, prosím, urýchlene 

alternatívu, ktorá bude výhodná pre všetkých. Pre 

nebývajúcich, alebo Právo na bývanie ob čanov, ktorí majú, 

ale aj pre tých, ktorí už bývajú a nechcú ma ť zhoršenú 

kvalitu života.  

Ďakujem vám.  

(poznámka:  potlesk v predsálí) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ešte raz, dovo ľte mi po ďakova ť sa vystúpeniam, teda 

občanom za ich vystúpenia, lebo som rád, že sa magistr átu, 

že sa nám takto podarilo tie zdanlivo, alebo teda n a 

začiatku ve ľmi konfliktné skupiny a konfliktnú situáciu 

dosta ť do takého rámca, že vystupujeme spolo čne a ide nám 

skuto čne spolu o toto naše mesto, o kvalitu života a jeho  

financie.  
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Ďakujem vám za podporu, aj za mandát. Budeme aj 

naďalej postupova ť v tomto spolo čne a budeme sa informova ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 16 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

My pokra čujeme ďalej v rokovaní zastupite ľstva a  

Áno, pán poslanec Chren má procedurálny návrh.  

Nech sa pá či. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Pán primátor, chcel by som procedurálne navrhnú ť, 

teraz máme rokova ť o bode číslo šestnás ť a sedemnás ť je 

potom bod týkajúci sa práve náhradných nájomných by tov, aby 

sme predradili bod číslo sedemnás ť pred bod číslo šestnás ť, 

aby ob čania, ktorí k nájomným bytom prišli, si mohli 

vypo čuť to rokovanie teraz.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžme to takto, samozrejme, spravi ť. Po čítal som 

s tým, že ten bod číslo šestnás ť prejdeme pomerne rýchlo, 

lebo to je iba informácia. Ale dobre. 

Tak ste za to?  

Jak to je? Môžme to takto vymeni ť? Alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

Hlasujte, prosím, za to, že či bod šestnás ť bude bod 

sedemnás ť a bod sedemnás ť bude bod šestnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Vyzerá to, že šestnás ť a sedemnás ť sa zamenia.  

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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BOD 17 INFORMÁCIA O PODANÝCH ŽIADOSTIACH 

O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV, POZEMKU 

A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI PODĽA 

ZÁKONA Č. 261/2011 Z. Z. 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA OBSTARANIE 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V ZNENÍ 

ZÁKONA Č. 134/2013 Z. Z., PODANEJ NA 

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, po ďme rokova ť rovno o bode sedemnás ť.  

Nech sa pá či, pán magister. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Materiál bol rozdaný, samozrejme, na stôl.  

Ako už bolo povedané pánom riadite ľom ráno, bolo to 

z titulu toho, aby tento materiál bol aktuálny. Pán  

riadite ľ sa vlastne k tomuto materiálu zhruba vyjadril, 

v tomto materiáli sú obsiahnuté všetky kroky, všetk y možné 

riešenia, tak isto aj možné návrhy, s tým že riešim e, 

samozrejme, ďalej. Obstarali sme si advokátsku kanceláriu, 
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tak ako je teda spomenuté v danom materiáli, ktorá vlastne 

nám pomáha s analýzov dopadov legislatívnych zmie, možných 

legis, legislatívnych zmien a aj iných možných rieš ení, 

ktoré by teda pomohli vyrieši ť vzniknutú situáciu.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Za predkladate ľa ešte doplním tú informáciu, že 

skuto čnos ť, skuto čne berieme túto situáciu ve ľmi vážne, 

pretože do konca roku máme odovzda ť pä ťstoosemdesiat 

náhradných bytov, respektíve budeme možná dopláca ť rozdiel 

v výpadku nájmu štyri milióny Euro.  

Obidva scenáre sú ve ľmi, ve ľmi negatívne.  

Čo sa týka tých bytov, hovoríme o komunite dva a pol  

tisíc, troch tisíc ľudí, ktorí sú nájomníkmi, alebo ich 

rodiny v týchto bytoch. A to je ve ľká bratislavská 

komunita.  

Obdobne máme komunity, ktoré zase nesúhlasia s tým,  

aby sa tie byty niekde stavali.  

Ja musím poveda ť, že mesto Bratislava si bude plni ť 

svoje zákonné povinnosti, my nemôžme neplni ť si ten zákon, 

tak ako to robil náš predchodca a ešte sa s tým poc hválil 

aj v novinách, čím vystavil mesto hrozbe finan čných, 

veľkých finan čných škôd a tých ľudí odignoroval. Toto my 
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robi ť nebudeme, a preto ani nerozumiem niektorým výzvam,  

aby sme prestali postupova ť pod ľa zákona. To sa mi zdá 

veľmi nekompetentné. Čiže, my budeme postupova ť.  

Zárove ň už od minulého roku som o tejto téme 

informoval všetkých ústavných činite ľov. Pána prezidenta, 

pána predsedu parlamentu, pána premiéra, aby vedeli  v akom 

probléme mesto Bratislava je, pretože toto sa týka hlavne 

Bratislavy. Iné slovenské mestá si za tú dotáciu ti síc Eur 

tie problémy dávno vyriešili. A tam sa hovorilo o d esiatich 

bytoch, dvadsiatich bytoch, tridsiatich bytoch, vše tko 

málinko oproti Bratislave, kde je pä ťstoosemdesiat a za 

tisíc Eur sa jednoducho v Bratislave postavi ť byt tak ľahko 

nedá. To všetci dobre viete.  

Preto sme dostali po mnohonásobných komunikáciách 

s ministerstvom dopravy aj usmernenia ako máme post upova ť. 

My musíme postupova ť na vlastných pozemkoch stava ť, lebo 

iná č sa tá finan čná hranica nedá dosiahnu ť. Čiže, musia to 

byť naše pozemky, musia to by ť pozemky, ktoré sú vo územnom 

pláne ur čené na výstavbu a na žiadnych iných my nestaviame. 

Ja viem, že na niektorých, alebo nestaviame, nenavr hujeme, 

ja viem, že na niektorých je zele ň, ale pod ľa územného 

plánu, ktoré schválilo toto za, teda, predchodcovia  vaši, 

je tam možnos ť stava ť. Čiže, my sme povinní postupova ť 

ďalej.  

Samozrejme, paralelne sa stretávame aj s tými 

komunitami, s ľuďmi, vysvet ľujeme túto nepríjemnú situáciu, 

do ktorej sa Bratislava dostala, lebo my nie sme de veloper 

a našim záujmom nie je  niekomu kazi ť životné prostredie, 

ale my musíme chráni ť tých tritisíc ľudí, ktorí sú 
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postihnutí tým a aj bratislavský rozpo čet, lebo štyri 

milióny Euro, ak ich budeme musie ť plati ť, tak polovica je, 

samozrejme, z mestských častí, to si povedzme rovno. To 

znamená, že mestské časti prídu tiež o státisíce Eur 

a nebudú a štyri milióny Euro je približne polovica  našich 

voľných disponabilných zdrojov čo my máme ro čne, na všetko.  

Čiže, sme skon čili potom, priatelia, so všetkým. 

A toto si budeme musie ť poveda ť potom na konci roku ke ď 

budeme pripravova ť rozpo čet.  

My, samozrejme, nechceme aby to dopadlo takto 

katastrofálne, preto rokujeme s každým s kým sa dá.  Aj 

formálne, aj neformálne, aj s pánom ministrom už so m o tom 

hovoril. Je pripravený rokova ť, alebo rozumie tej 

problematike. Vec môže zmeni ť iba Národná rada Slovenskej 

republiky, ktorá jediná má právomoc, samozrejme, pr ijíma ť, 

respektíve meni ť zákony.  

Takže, v tejto situácii sme. Mesto koná. My sme aj do 

našej pracovnej skupina prizvali zástupcov spolo čnosti 

Práva na bývanie, aby videli ako mesto koná, aby to mu 

rozumeli. Tak isto sa stretávame s ľuďmi z Ružinova, 

s Dúbravky, s poslancami, s aktivistami, s peti čiarmi 

a vysvet ľujeme. A výsledkom je, vidíte že sami uznali, že 

sa podarilo vytvori ť nejakú skupinu, alebo že v tomto 

postupujeme spolo čne, pretože hájime jeden bratislavský 

záujem.  

Takže, to je asi z mojej strany všetko.  

A nech sa pá či, otváram diskusiu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 348 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia,  

V0ystupujem teraz aj v mene ďalších kolegov poslancov, 

mestských poslancov z Ružinova, ktorí predpokladám,  že sa 

tiež aj sami zapoja do tejto diskusie. 

My si uvedomujeme aký vážny je tento problém 

a uvedomujeme si, že tento problém spôsobilo hlavne  zlé 

rozhodnutie štátu. Situácia s reštituentmi a s výst avbou 

náhradných nájomných bytov je taká, že ona nemôže s kon či ť 

inak, iba že všetci budú nespokojní. Nespokojní bud ú ľudia, 

ktorí bývajú v tých reštituovaných domoch, pretože sa pod ľa 

súčasného zákona budú musie ť s ťahova ť niekam, kde ži ť 

nechcú a kde ži ť nechceli, nespokojní budú obyvatelia, 

v ktorých okolí sa majú stava ť tie náhradné domy, 

nespokojní sú majitelia tých reštituovaných domov, pretože 

už desiatky rokov nedostávajú trhové adekvátne nájo mné 

a nespokojné je aj mesto, pretože ten tisíceurový l imit je 

možno dostato čný pre ostatné obce a mestá na Slovensku, ale 

devä ťdesiat percent týchto náhradných bytov musí zabezpe či ť 

Bratislava, a tu je tá suma absolútne nedosta čujúca.  

Čiže, absolútne si uvedomujeme, že tento problém je 

treba rieši ť a že je správne pristúpi ť k riešeniu tohto 

problému. Na druhej strane a ob čania, ktorí sú tu prítomní, 

vám to ur čite potvrdia, spolu s mnohými z kolegov, ktorí 

predkladáme pozme ňujúci návrh k uzneseniu k tomuto bodu, 
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bojujeme dlhé roky v Ružinove proti výstavbe a prot i 

aktivitám developerov, ktoré sú v prudkom rozpore 

so záujmami ob čanov.  

Viete, že sme zviedli dlhý boj, napríklad, s Lidlom , 

ktorý v lokalite Ostredky staval, aj vás tu bombard ujem 

interpeláciami každé tri mesiace, aby som si bol is tý, že 

sa nie čo nezmenilo a že tento developer nechce pokra čova ť 

v tejto činnosti.  

A teraz sme sa dostali do takej zvláštnej situácie,  že 

developerom a tým zlým developerom v úvodzovkách, s a stalo 

samotné mesto Bratislava. 

Dlhé roky bojujeme za to, aby sa na Ostredkoch za čal 

robi ť územný plán zóny, aby sa urobila stavebná uzávera,  

a teraz celý proces sa brzdí práve na záujmoch hlav ného 

mesta.  

A sme presved čení o tom, že ak už teda hlavné mesto má 

byť developerom, tak by malo by ť takým developerom, ktorý 

pôjde príkladom všetkým ostatným, príkladne bude 

komunikova ť s ob čanmi a príkladne nepôjde do aktivít 

a činností, ktoré narážajú na obrovský nesúhlas ob čanov, 

ktorí v danej lokalite žijú. A už sme tu po čuli, práve 

počas hodiny otázok, že pod petíciu za výstavbu v Ruži nove, 

sa už podpísalo dvetisícšes ťsto ob čanov za rekordné, 

myslím, dva týždne. Čo je naozaj pomerne ve ľmi rýchla doba.  

Z toho dôvodu sme, došlo k takej unikátnej spoluprá ci 

v tomto mestskom zastupite ľstve, že všetci siedmi mestskí 

poslanci, podpís, za zvolený za Ružinov, v podstate  takmer 
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so všetkých klubov, Ján Bôcik, Slavomír Drozd, Mart in 

Chren, Branislav Kaliský, Katarína Šimon či čová, Lucia 

Štasselová a Jarmila Tvrdá predkladáme  dopl ňujúci návrh 

k uzneseniu, ktorým žiadame, aby mesto zastavilo ok amžite 

všetky aktivity súvisiace s výstavbou náhradných ná jomných 

bytov a v lokalite Astronomická a Čmelíkova ulica 

v Ružinove.  

Ja si dovolím prednies ť tento návrh uznesenia, aby som 

ho pre čítal. Zárove ň ako riešenie navrhujeme to, čo navrhol 

aj mestský, miestny úrad v Ružinove, a to je urýchl ené 

pristúpenie k tomu, aby sa za čalo kona ť na výstavbe 

na mestských pozemkoch na Bazovej ulici, areál býva lého 

OLA. 

My si uvedomujeme tie argumenty, o ktorých sme sa a j 

my dvaja spolu rozprávali, a naozaj, oce ňujem, pán 

primátor, z vašej strany úplne otvorenú komunikáciu , že 

teda pozemky na Bazovej ulici nesp ĺňajú podmienku územného 

plánu, na druhej strane vieme, že v čas by sa nestihla ani 

výstavba na Astronomickej a Čmelíkovej a vieme, že naopak, 

stavebné konanie, ktoré nemá podporu v mestskej časti 

a stavebného úradu, (gong) ktoré naráža na odpor, 

prosím ešte jeden čas,  

naráža na odpor ú častníkov konania, ob čanov a petície, 

by v kone čnom dôsledku trvalo ešte dlhšie, než môže trva ť 

zmena územného plánu na tú jednu lokalitu na Bazove j ulici.  

To je len taký nejaký úzus, že územný plán sa v tom to 

zastupite ľstve vždy menil celobratislavský a že sa dávalo 
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veľa zmien a doplnkov naraz. My tak vôbec nemusíme 

postupova ť. My môžme a vyzývame vás v tomto uznesení, aby 

mesto a magistrát za čali okamžite  podnika ť kroky na jednu 

samostatnú zmenu územného plánu na Bazovej ulici, k de 

výstavba nájomných bytov nebude naráža ť na odpor obyvate ľov 

a kde sa to dá, naozaj, všetko pripravi ť v prípade dobrého 

manažmentu ove ľa rýchlejšie, než by prebehlo stavebné 

konanie na Astronomickej a Čmelíkovej. Preto tento postup 

nebude znamena ť žiadne zvýšené náklady pre mesto, pretože 

pri tom stavebnom konaní na konci Ružinova, tam kde  sa 

otá čajú elektri čky, by to bolo ešte dlhšie.  

Návrh uznesenia, ktorý teda predkladáme ako všetci 

siedmi mestský poslanci zvolení za mestskú časť Ružinov 

znie takto: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

žiada: 

po A) primátora hlavného mesta SR Bratislavy  pri r iešení 

problému výstavby náhradných nájomných bytov: 

po prvé, zdrža ť sa akýchko ľvek developerských aktivít 

a krokov, ktoré by viedli k výstavbe náhradných náj omných 

bytov v lokalite Ružinov-Ostredky Astronomická ulic a 

a Ružinov-Poše ň Čmelíkova ulica, vrátane zastavenia 

prebiehajúceho verejného obstarávania formou naproj ektuj 

a postav.  

Po druhé, vyda ť podriadeným organizáciám pokyn zdrža ť sa 

všetkých krokov, súvisiacich s touto výstavbou.  

Po tretie. V sú činnosti s miestskou časťou Ružinov 

podniknú ť všetky spolo čné kroky potrebné na vytvorenie 
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územného plánu zóny a s tým súvisiaceho vyhlásenia 

stavebnej uzávery v území Ostredky. 

Po štvrté. Bezodkladne za čať proces zmeny územného plánu 

v lokal v lokalite bývalého OLO Bazova ulica v Ruži nove 

(gong) na stavebné po 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ja chápem, že rozumiete situácii 

občanov, ja takisto. Ja som s tým Lidlom bojoval tiež,  bol 

som to ja tiež, ktorý, ktorému sa podarilo zastavi ť tie 

plány Lidlu a pomôc ť tým ob čanom, ale toto čo navrhujete, 

prepá čte, je nezodpovedné a oportunistické.  

Mne nemusíte hovori ť ako sú ľudia roz čúlení a aký je 

to problém. ale čakal som od vás trochu viacej, 

pravdupovediac, čakal som, že sa obrátite svoju poslaneckú 

aktivitu tam, kde to treba a to je národná rada. Na miesto 

toho vy ako mestskí poslanci to hodíte na chrbta me sta 

a poviete si, staraj sa.  

Ja nemôžem preru poruši ť povinnosti mesta zo zákona 

a zastavi ť tieto aktivity. To prepá čte, žiadate absurdne 

nemožné. Nemôžem.  

Samozrejme, môžme sa spolu stretnú ť a rieši ť tú 

situáciu tam, kde patrí, v národnej rade. To by som  od vás 

očakával. A nie, že to hodíte na mesto.  
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Ani ste sa nepozreli, možnože aj mestská časť má 

nejaké pozemky. Preverili ste to? O tom nehovoríte,  

hovoríte len o meste.  

Čiže, rozumiem tomuto, ale mne nemusíte hovori ť ako tí 

ľudia sú sklamaní. Ja som sa s nimi stretol.  

Ale toto, čo navrhujete, (gong) je politikár čenie. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ve ľmi ťažko sa mi po čúva to čo hovoríte 

teraz kolegovi Chrenovi, pretože tí poslanci prišli  

s reálnou ponukou ako rieši ť túto situáciu, pretože 

materiál, ktorý máme pod bodom sedemnás ť a ktorý ste nám 

dali ráno na stôl s tým, že je najaktuálnejší, je t am 

všetko to, čo je už naozaj prerokované a do poslednej 

chvíle ste o tom rokovali a teraz po čúvam, že vy ste 

rokovali s ob čanmi, ktorí sú zásadne proti tomu. To 

znamená, čo, čo z tohto materiálu platí?  

Lebo tu sú práve uvedené tie projekty, ktoré píšete , 

že, že sú už teda naj naj ďalej vo svojej realizácii. A to 

je projekt Pri kríži, to je to, čo tu ob čania hovorili, že 

tam sa rozhodlo, že odrazu sa nebudú stava ť garáže 

v podzemí, ale bude sa stava ť iba na teréne. Ľudia sú proti 

tomu, tuná to máme, ako ten, ktorý je už v štádiu n ajvä čšej 

rozpracovanosti. Projekt Na vrátkach, Astronomická,  

Čmelíkova. To všetko tu máme ako to najaktuálnejšie na čom 

sa pracuje.  
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Je mi ve ľmi ľúto, že, možnože iné mestské časti sa 

k tomu nepostavili tak zodpovedne, lebo ke ď pozerám iné 

mestské časti dali návrh, že tu sa postaví pä ť bytov, tam 

sa postaví sedem bytov, alebo neviem. Petržalka s D úbravkou 

sa k tomu postavili zodpovedne. Lebo vidíte, že tun á 

Petržalka vytypovala pozemky, kde je možné postavi ť 

stoosemdesiat bytov, rovnako aj Dúbravka.  

Čiže, oni sa postavili k tomu zodpovedne. Ale vy sa 

k tomu nestaviate, pod ľa mňa, zodpovedne. Pretože, naozaj, 

najaktuálnejší materiál, čo sme dostali a tam sú všetky 

tie, tie  ve ľmi pál čivé problémy, o ktorých nám teraz 

občania hovorili. Ja som z toho skuto čne zmätená.  

Stále sa vyhovárate na bývalé vedenie, ktoré ako tu  

píšete, že možnos ť ktorá bol bola vyhodnotená ako 

najrýchlejší spôsob nadobudnutia bytov, že v tom bý valé 

vedenie ni č nerobilo. No,  ja čo viem, tak Ftá čnik, škoda 

tu nie je, chodí na každé zastupite ľstvo, že Ftá čnik 

rokoval aj s developermi. Rokoval aj s inými vlastn íkmi 

bytov. No jednoducho, ako tu píšete, ani on sa nemo hol 

vojs ť do tej, do tej hranice, do toho limitu tisíc Eur n a 

meter štvorcový. 

Čiže, tento materiál, o ktorom teraz rokujeme, je 

vysoko neaktuálny, ja by som povedala. Preto sme ho  dostali 

rovno na stôl.  

Prosím vás, pristupujte k tomu zodpovedne. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 355 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Rád, rád po čúvam o zodpovednosti od bývalej 

námestní čky, ktorá ste tu sedeli a brali za to peniaze, 

pani Kimerlingová, a neurobili ste ni č. Neurobili ste ni č, 

aby ste tímto ľuďom pomohli. Ni č. A pán Ftá čnik to povedal 

do novín, že ste neurobili ni č. A teraz sa tu rozhor čujete. 

Tak, im cho ďte poveda ť, čo ste tu robili štyri roky.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Pokra čujem tam, kde prestal pán poslanec Chren. 

Po štvrté. Bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalého OLO Bazova ulica  v Ružin ove na 

stavebné pozemky, na území, na ktorých mesto umiest ni 

výstavbu náhradných nájomných bytov.  

Po piate, pravidelne informova ť zastupite ľstvo 

o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania infor mácie 

o postupe výstavby náhradných nájomných bytov.  

Dík.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poprosím pána poslanca Buocika, aby to potom pre čítal, 

lebo to treba pre číta ť v riadnom, nie vo faktickej, aby to 

bolo platné.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem len poveda ť, že tento materiál za čína 

slovami, že minulé vedenie ni č nerobilo. Myslím si, že som 

to hovorila už na minulom vol zastupite ľstve, neurobilo 

viac ako mohlo, ale to, že nerobilo, nie je pravda.   

Projekt Astronomická a Čmelíková, dostalo poverenie 

GIB a v novembri 2014 odovzdalo architektonickú obj emovú 

štúdiu na tieto dva objekty, ale odvtedy doteraz sa  ni č 

nerobilo. Čiže žiadne zadania, ani žiadne pokra čovanie, ani 

ni č.  

Čiže preto sú ob čania, ale aj my poslanci za Ružinov 

rozhor čení, že vlastne teraz po dvoch rokoch to vy ťahujete 

z klobúka a za čínate sa s tým ohrádza ť, akože toto je 

projekt, na ktorom sa pracuje a ktorý je ve ľmi zaujímavý. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik. 

(gong) 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vážení Ružinov čania, dámy a páni,  

Aby sme pochopili, pre čo sem prišlo, možno tridsa ť, 

štyridsa ť Ružinov čanov, tak si musíme uvedomi ť, že 

lokalita, o ktorej sa rozprávame, bola za posledné štyri, 

štyri roky doslova zdevastovaná výstavbou.  

Dovoľte mi uvies ť len niektoré príklady z tých, z tej 

lokality. Je to prestavba bývalého internátu  

na Ružinovskej 1. Ob čania tam prišli o verejný chodník 

kvôli parkovisku. Je to, je to dostavba Lidla. Lajd ácky 

prístup ružinovského stavebného úradu, ktorý umožni l 

dostavbu tým, že tam bola verejná vyhláška a tí dot knutí 

obyvatelia o tom vôbec nevedeli, že tá výstavba sa chystá, 

tá dostavba sa chystá.  

Výstavba Ružinovská 44, na konci Ružinovskej pri 

oto čke elektri čiek. To je jedenás ťpodlažný bytový dom. 

A teraz, prosím, po čúvajte. Ten bytový dom z časti stojín 

na mestských pozemkoch na základe nájomnej zmluvy, ktorú 

medzi inými podporil v minulom funk čnom období aj starosta 

Pekár.  
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Ďalšia výstavba. Ružinovská, Chlumeckého. Je to dnes  

už devä ťpodlažný dom namiesto osempodlažného bytového domu,  

kde bez súhlasu hlavného mesta došlo k zmene stavby  pred 

dokon čením a starosta Pekár podpísal zmenu stavby pred 

dokon čením, kde dovolil výstavbu z ôsmych na devä ťpodlaží.  

Počuli sme tu o petícii viac ako dvetisíc šes ťsto 

podpisov, ktorá sa týka tej výstavby, jednak na 

Astronomickej, jednak na Čmelíkovej.  

Ja som v predchádzajúcom období takisto zbieral 

petíciu proti zahus ťovaniu ružinovských sídlisk a chcem 

poveda ť, že jasvoju petíciu, ktorú podpísalo už viac ako 

päťtisíc Ružinov čanov, pripájam k petícii, ktorá sa týka, 

ktorá sa týka týchto dvoch lokalít.  

Čo sa týka predloženého materiálu. (k návrhu 

uznesenia) k bodu číslo sedemnás ť chcem doplni ť, doplni ť 

uznesenie o časť B, kde, ktoré bude znie ť: 

Žiada primátora hlavného mesta Bratislavy pri rieše ní 

problému výstavby náhradních nájomných bytov, rokov ať 

s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho ro zvoja, 

predsedom výboru Národnej rade Slovenskej republiky  pre 

verejnú správu a regionálny rozvoj. O zmene zákona číslo 

261/2011 Zbierky zákonov, nako ľko sú časné znenie zákona 

prestavuje vážne riziko negatívneho dopadu na rozpo čet 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  a z níženia 

kvality života Bratislav čanov v dôsledku úbytku zelene 

a zvýšenia dopravného za ťaženia dotknutých lokalít.  

Ja musím poveda ť, že som si s rados ťou pre čítal ten 

v tom, v tom materiály v bode, k bodu číslo sedemnás ť to, 
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že v sú časnosti už to rokovanie s jednak ministerstvom 

dopravy, a jednak s ostatnými, s ostat, alebo 

s ministerstvom dopravy prebieha.  

Navrhujem toto doplnenie bodu práve preto, aby okre m 

aktivity štatutára hlavného mesta, to znamená primá tora, 

sme aj my štyridsiati piati poslanci podporili vede nie 

mesta v tom, že ten zákon je zlý, stavia mesto do z lej 

polohy a jednoducho je na národnej rade a a na prís lušnom 

ministerstve, ktorému to ges čne patrí, aby v tomto vykonalo 

nápravu. A tak ako tu bolo povedané, nebola jedna k rivda 

nahradená páchaním druhej krivdy.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

(gong) 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Janko, ty si vlastne povedal to, čo sme boli dohodnutí 

a nestihol som dopoveda ť ja, preto ma tak trošku zvozil pán 

primátor, že samozrejme, je tu aj druhá časť uznesenia, na 

ktorej sme sa dohodli a to je tá spolupráca a rokov anie na 

úrovni štátu, pretože štát je ten, kto spôsobil ten to 

problém. Nie primátor, nie magistrát, nie ob čania, ale zlý 

štát doslova v tomto prípade.   
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Na druhej strane platí to, že ak mesto chce by ť 

developer, musí ís ť príkladom. Lebo ak by sme pokra čovali 

v praktikách, aké robia často mnohí súkromní developeri, 

s ktorými bojujeme, tak nemáme právo v budúcnosti i ch 

kritizova ť, ak robia nie čo proti čomu sa búria obyvatelia 

a ob čania.  

Preto v tomto návrhu nie nezodpovedne, ale ve ľmi 

zodpovedne hovoríme: Zastavme aktivity na týchto dv och 

lokalitách a rozbehnime aktivity, ktoré ešte môžu p rebehnú ť 

aj rýchlejšie v inej lokalite tiež na území mestske j časti 

Ružinov, ktorú ponúka ja mestský úrad a na ktorej s a vieme 

zhodnú ť (gong) oponen 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Iste si pamätáte, ke ď 28. apríla sme na túto tému 

hovorili a ja som vás vyzvala, aby ste rokovali 

s ministerstvom dopravy. Vy ste povedali, že to ur čite 

urobíte a predpokladám, že ste to aj urobili. Takže  neviem, 

že či náhodou táto aktivita nie je už ex post, že  či 

potrebujete takéto uznesenie, lebo si myslím, že ti e kroky 

sa dejú.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno. Ale akáko ľvek politická podpora je, samozrejme, 

dobrá.  

Tak isto som rád za ti, za tie, za tú petíciu, ktor á 

sa obrátila tým správnym smerom a takisto ke ď mestské 

zastupite ľstvo podporí mesto, s tým že máme h ľadať riešenia 

v ná, aj v národnej rade, a obracajte sa, tu sú tra ja 

poslanci. Pozrite sa, tu sú traja poslanci národnej  rady. 

Čo mne dávate úlohy, tu sú traja poslanci. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo by ste nemohli. No takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tu je MOST, klub MOST má ministerku spravodlivosti.  

Akože riešte. Čo všetko úkolujete primátora, tu je spústu 

ďalších príležitostí čo sa dajú využi ť, a riešte to.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán Buocik, však ale pod ľa primátora sa všetky 

rokovania vedú.  

Teraz ste na chví ľu asi vyšli z miestnosti, ale možno 

ma po čujete. Nechcem hovori ť za vašim chrbtom. Super. 
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Už samotné vaše uznesenie ukazuje, že ani vy, ako 

jeden z najlojálnejších poslancov zo skupina pána 

primátora, dokonca z Ružinova, odkia ľ politicky vzišiel pán 

primátor, neveríte jeho materiálu číslo sedemnás ť.  

Ja som ho tu už potom, ke ď som nevidel inú možnos ť, 

tak som použil interpeláciu, čo je okrem  vecí, ktoré som 

mu hovoril ke ď skon čilo minulé volebné obdobie, naktoré som 

ho upozor ňoval, že bez zmeny zákona, fatálne zaostáva 

riešenie tejto úlohy pred mestom.  

Pán primátor, (gong) bol 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tento materiál popisuje všetky možné alternatívy 

a všetko čo mesto vykonalo, koná a bude kona ť v zmysle 

existujúceho zákona. Ale všetci si uvedomujeme, že samotná 

dikcia dnešného zákona je zlá. Je zlá pre vedenie m esta, 

poslancov, pre ob čanov a naozaj vychádza z toho starého 

rímskeho rozde ľuj a panuj, lebo delí ob čanov na tých, ktorí 

sú z reštituovaných bytov. Ke ď ich pres ťahujeme kamko ľvek, 

tak bez možnosti vybra ť si lokalitu, nasilu, vlastne ako 

presídli ť, nebudú vlastníkmi tých bytov, mesto na to 

dopláca, pretože za tisíc Euro to nevieme postavi ť, každá 

alternatíva je zlá.  
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Preto ja som rada, že Jano doplnil to uznesenie, pá n 

poslanec Buocik, práve o to, že mestské zastupite ľstvo 

istým spôsobom poverí a bude ma ť pán primátor mandát 

rokova ť s príslušnými ministerstvami a poslancami národnej  

rady o zmene tohto zákona. 

Lebo jedine zmena (gong) tohto záko 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Riadite ľ magistrátu. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak pán poslanec Buocik.  

Zapojte pána poslanca.  

Toto je za tú lojalitu, takto sa odv ďačujem (poznámka: 

so smiechom) 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Pán poslanec Budaj, ja neviem teda ako vy, ale ja s om 

loajálny k dobrým nápadom a k tomu, čo pomôže tomuto mestu.  

A som strašne prekvapený, že ten politický signál, 

o ktorom vy hovoríte na každom jednom zastupite ľstve, aký 

vysielame politický signál, tak politický signál, k torý 

môže vysla ť toto zastupite ľstvo, že okrem primátora ako 

štatutára sú tu aj poslanci, ktorí v tejto veci sto ja pevne 

za ním, tak vy v tomto m ňa oso číte z loajality 

k primátorovi.  

Áno, v tomto som (gong) absolútne loajál 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zapnite ho, prosím vás ešte, lebo má, stratil pol 

minúty.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Práve to idem do dokon či ť.  

Ja som. Príde mi to, príde mi to až absurdné, preto že 

to je naozaj dobrý nápad, mesto a tí ľudia, ktorí stoja 

vonku, takéto riešenie potrebujú. To riešenie má v rukách 

jedine národná rada a ja som zvedavý, pán poslanec,  že ke ď 

takýto návrh zákona do národnej rady príde, či vy ako 

poslanec národnej rady budete obhajova ť Bratislav čanov, 

alebo budete robi ť zase len politikár čenie.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

My sme sa zú častnili ako predstavitelia samosprávy 

v Dúbravke nieko ľkých stretnutí s ob čanmi, z ktorých 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžem poprosi ť, že by 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nevykrikujte, pán Budaj.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Kde bolo teda jasne povedané to čo už tu všetci 

kolegovia v zásade o čom hovorili, že ani Právo na bývanie 

sa nechce, aby sa vytvárali niekde nejaké getá. Leb o 

v zásade takýmto spôsobom sa vytvárajú getá, že pov iete 

ľuďom kde majú býva ť, aj ke ď tam býva ť nechcú. Na druhej 

strane, mesto musí, musí kona ť, lebo nemôže ohrozi ť zase 

celý chod mesta tým, že, že schová hlavu do piesku,  tak ako 

to robilo vedenie predtým, to naozaj nie je cesta, a preto, 

myslím, že dneska neni naozaj čas na to, aby sme sa tu 
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pohádali politicky, ale na to, aby sme ťahali všetci za 

jeden povraz a urobili všetci maximum, čo urobi ť vieme. Aj 

napriek tomu, že je tu naozaj zastúpené politické s pektrum 

asi od sprava do ľava.  

Chápem aj pána primátora v tom, že sa nemôže spolie hať 

na  národnú radu, respektíve na vládu, lebo vláda n ás 

nechala už nieko ľkokrát v štichu. V zásade Bratislave 

a Bratislav čanom, by som povedal, že málokedy pomohla, ak 

vôbec niekedy. Hej? Ke ď treba ukáza ť, že príde Summit 

regiónov, tak vtedy nám dá pár korún na cesty, aby naozaj 

sa nemuseli hanbi ť ako vyzerá hlavne mesto.  

Takže, naozaj, vyzývam všetkých poslancov, aby sa 

prestali do ťahova ť, kto ako mohol pomôc ť a kto pomôže viac 

a menej, ale naozaj, aby sme spolo čne ťahali za jeden 

povraz a pokúsili sa aspo ň v tomto ten tlak na tú, na tú 

vládu vytvori ť, a naozaj tento zákon zmenili, aby ľudia na 

jednej strane mohli dosta ť finan čné odškodnenie a aby sa 

nestavali v zásade lacné stavby, lebo tak nám zákon  káže, 

aby sme stavali lacné stavby, aby sme parkoviská st avali na 

zeleni, lebo inak sa to nedá. Hej? Nemôžme to dofin ancova ť, 

a aby sme naozaj stáli za tými našimi Bratislav čanmi.  

Ale verím, že teraz, naozaj, všetci ťaháme za jeden 

povraz, tak nehádajme sa a spolo čne to dotiahnime do toho 

úspešného cie ľa. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za rozumné slová.  

Pán starosta Za ťovi č.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Potom ešte prednesie za nás asi pán Kaliský, len 

prednesie za nás také doporu číme zmenu uznesenia, kvôli 

tomu, aby sme dali mandát pánovi primátorovi, aby o päť 

rokoval s vládou o finan čnom náhr, o finan čnej náhrade pre 

tých byto, ľudí z bytov.  

A poprosím, naozaj, aj poslancov v národnej rade, a by 

naozaj boli tu a nielen kritizovali v meste, ale na ozaj 

pomáhali v národnej rade.  

Čiže, ak sme zachra ňovali PKO, skúsme teraz zachráni ť 

reštituentov. A skuto čne  zachráni ť a nie len o tom 

rozpráva ť.  

Čiže poprosím a vyzývam poslancov národnej rady, aby  

bojovali  za ob čanov Bratislavy  a pomohli im, aby neboli 

ďalšie krivdy.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, som v ďačná pánu poslancovi Ká čerovi, 

že sa vyjadril tak zmierlivo a vyzýva nás, aby sme spolu, 

teda, postupovali a dúfam, že podporí aj to uznesen ie, 

ktoré dali Ružinov čania, pretože aj v prípade, že by sa 

s vládou podarilo vyrokova ť zmenu zákona v národnej rade, 

tak by nám byty, ktoré by sme prípadne urobili na B azovej, 

by nám zostali ako nájomné pre obyvate ľov Bratislavy, ktorí 

ich potrebujú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

No, z tej diskusie doterajšej je zjavné, že tento 

problém ťaží hlavné mesto enormným spôsobom.  

Ja osobne ho považujem, momentálne, za, popri 

parkovaní a statickej doprave, za jeden najvážnejší ch 
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problémov, ktoré ťaháme pred sebou a tla číme pred sebou 

a ktoré bude musie ť nejako Bratislava vyrieši ť.  

Ono, ľudia v akejko ľvek mestskej časti nebudú nadšení 

s výstavbou, to si povedzme ve ľmi otvorene. Čiže to čo tu 

máme dnes z Ružinova, tu môže prís ť aj z iných mestských 

častí. Nedáva, nebu ďme zbyto ční optimisti.  

Ja, osobne, sa domnievam, že ak toto sa má nejako 

vyrieši ť bezbolestne, bez ujmy Bratislavy a tento štátny 

problém vyrieši ť, tak jediná možnos ť je zmena zákona 

a vyplácanie náhrad tým ľuďom z tých reštituovaných domov 

v hotovosti a nestava ť žiadne domy.  

Ale to predbiehame, a to tu už bolo povedané, že o tom 

o tom sa budete snaži ť diskutova ť s poslancami národnej 

rady a s kompetentným ministerstvom.  

Ja by som rád vo svojom vystúpení tú diskusiu troch u 

odklonil a vyjadril sa k situácii v Spolo čnosti slove SRBB, 

čiže Spolo čnos ť pre rozvoj bývania v Bratislave.  

Je tam v tomto materiáli o nej uvedené istá 

informácia, ktorá, by som povedal, že už nie je úpl ne 

aktuálna. Ja som tu na pôde mestského zastupite ľstva už raz 

informoval o tom ako dopadla zasadnutie správnej ra dy ešte 

na jar tohto roku, urobil som chybu, priznávam, že som 

nenavrhol konkrétne uznesenie k tejto informácii, t ak ako 

mi odporú čala pani kolegy ňa Tvrdá, takže skúsim, vážené 

kolegyne a kolegov poinformova ť o aktuálnom stave 

a následne, následne k tejto situácii navrhnem aj, aj návrh 

uznesenia.  
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Spolo čnos ť pre rozvoj bývania v ostatných rokoch mala 

na starosti hlavne výstavbu nájomného bývania, ale 

v poslednom období, ke ď to bolo, ke ď to bolo nevyhnutné, 

tak sa podujala na to, že sa bude pokúša ť hlavnému mestu 

pomôcť s projektmi náhradného nájomného bývania. Za týmto  

účelom boli vytypované dve lokality, s mestskými časťami 

odkonzultované, jedna je vo Vrakuni, jedna je v Ra či.  

Na tom poslednom zasadnutí správnej rady sme po dlh ých 

diskusiách so správnou radou sa zhodli na tom, že 

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania z dlhodobého h ľadiska už 

nevie ďalej fungova ť. Ten systém fungovania bol zle 

nastavený, tá spolo čnos ť nikdy nemala žiadne požiadavky na 

rozpo čet hlavného mesta, nikdy nepop, nepýtala od hlavnéh o 

mesta peniaze, jediné jej zdroje boli z vlastnej činnosti. 

Tým pádom my ako správna rada sme sa jasne zhodli, že táto 

spolo čnos ť ďalej nevie fungova ť. Tam dochádzajú peniaze 

a aby ste aj vy boli informovaní, niekedy budúci me siac tá 

spolo čnos ť jednoducho skon čí v insolventnosti.  

Napriek tomu sme sa zhodli na tom, že sú tam dva 

zaujímavé projekty, ktoré by sme chceli posunú ť hlavnému 

mestu. Sú rozpracované na úrovni územného rozhodnut ia 

takmer. Je to dokumentácia zabezpe čená pre ten dom, nájomný 

dom vo Vrakuni a  a v Ra či. 

My sme o tomto komunikovali pred časom aj s pánom 

námestníkom Černým, kde sme mu jasne sa snažili vysvetli ť, 

že spolo čnos ť neprekro čila, teda správna rada spolo čnosti 

neprekro čila svoje mandáty a nenavrh, nezrušila spolo čnos ť, 

navrhla zria ďovate ľovi, opakujem, navrhla zria ďovate ľovi po 

zrelej úvahe zrušenie spolo čnosti, ktoré bude musie ť 
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prebehnú ť mimochodom v zastupite ľstve a ponúklo hlavnému 

mestu majetok tejto spolo čnosti za jedno Euro, aby si ho 

hlavné mesto prebralo, vrátane tých dvoch projektov , ktoré 

následne hlavné mesto môže zada ť, povedzme, spolo čnosti 

GIB, a tá (gong) tam vie vy 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pokra čujte. Ale to musíte poveda ť, Oliver, behom toho 

prvého, pod ľa toho nového. Ale (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo), povedzte, ešte máte dve minúty.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Pardon, nevšimol som si, že že mi kon čí.  

Čiže, spolo čnos ť ponúka tieto tieto dva projekty 

a mesto ich vie zrealizova ť. Je to spolu vyše sto bytov, 

ktoré vie zrealizova ť spolo čnos ť Bi GIB a sú relatívne 

dobre pripravené.  

Čiže, ja som po komunikácii s pánom zástupcom Černým 

zabezpe čil, aby pani riadite ľka, ktorá už dávno odtia ľ mala 

odís ť, len ona, sme ju viacmenej poprosili, aby tam zost ala 

kým sa nevysporiada majetok spolo čnosti.  

Napísala list hlavnému mestu, došiel niekedy minulý  

mesiac, alebo za čiatkom tohto mesiaca, kde prosíme 

magistrát o stretnutie a za spolo čnos ť, tak aby sa 

technicky dohodol presun všetkých tých projektov na  hlavné 

mesto, aby ho mohlo čím skôr realizova ť cez spolo čnos ť GIB.  
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Na základe tohto chcem navrhnú ť uznesenie, ktoré by 

dopĺňalo sú časné uznešenie, čiže išlo by o doplnenie 

návrhu.  

Po, teda po A by bolo berie na vedomie Informáciu,  

po B, berie na vedomie informáciu o stave Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania,  

po C, žiada riadite ľa magistrátu o rokovanie s vedením SRBB 

o možnostiach prebratia majetku spolo čnosti. 

Dávam návrh písomne a dúfam, že ma podporíte tak, a by 

hlavné mesto získalo projekty, kde zase môže získa ť ďalších 

sto bytov v prípade potreby. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len v krátkosti chcem zopakova ť. S Oliverom už pred 

dvoma mesiacmi sme hovorili o tom, že spolo čnos ť je úplne 

nefunk čná a je zrelá na zánik, alebo zlú čenie, alebo. 

A predpokladali sme, že mesto bude h ľadať spôsob ako sa 

s tým vysporiada ť. Ale v materiáli, ktorý nám bol 

predložený, v bode 2 cé, kde je Spolo čnos ť pre rozvoj 

bývania, posledný odstavec, nie sú tu čísla strán, čiže 

neviem poveda ť na ktorej strane: V  máji 2016 hlavné mesto 
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listom vyzvalo v tejto veci organizáciu Spolo čnos ť pre 

rozvoj bývania o stanovisko. Prosím vás, ke ď nie čo 

nefunguje, kto by vám to stanovisko vôbec poslal?  

Tak ja neviem, či to neberiete vážne, to čo sme 

povedali pred dvoma mesiacmi, alebo o čo sa tu hrá, pre čo 

sa to posúva proste?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Práveže to berieme príliš vážne, pani poslanky ňa, nie 

len na takú ľahkú vieru, lebo sú tam státisíce Euro, ktoré 

bude treba vysvetli ť a vydokladova ť.  

Pán riadite ľ. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ide o to presne, aby sme mali celú komunikáciu 

zdokumentovanú, aby sme nerozprávali len o tom kto čo 

povedal a pýtal sa.  

Ja si myslím, že ve ľmi aktívne som a zárove ň aj teraz 

komunikujem s pánom Krížom, čiže tá komunikácia beží.  

Ja nepotrebujem, samozrejme, dostáva ť žiadne uznesenia 

ani úlohy, pretože sme dostali v čera na vedení, na porade 

pána primátora, aby sme sa stretli s SRBB a riešili  to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 374 

vysporiadanie. Ako povedal pán primátor, zrejme neb ude 

jednoduché, lebo sú tam rôzne majetkové veci, o kto rých 

samozrejme, magistrát netuší v tejto, v tejto chvíl i.  

SRBB nebola ukotvená na magistráte nejakým spôsobom . 

Nemalo, nemalo orgán, ktorý by nejakým spôsobom koo rdinoval 

jej činnos ť. Stalo sa to až organiza čnou zmenou 1. 10. 

minulého roku, kedy oddelenie stavebných činností je 

inštitúciou, ktorá má komunikova ť s SRBB, alebo 

komunikovala.  

Riešilo sa ve ľmi ve ľa projektov od tých Talianov 

Matador, cez Vraku ňu, cez, cez Ra ču, všetko sme starostlivo 

posudovali, ruku sme nast ŕkali pome, robme, pomáhame, 

budeme to robi ť. Bohužia ľ, to dopadlo, ako to dopadlo. 

Magistrát je pripravený prevzia ť projekt (gong) vo Vrakuni 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ak by mi to trvalo dlhšie, prosím o pred ĺženie môjho 

príspevku.  

Prvú vec, ktorú by som chcela poveda ť, že všetci 

politici, ktorí sú v parlamente, hore na hrade, tak  sú 

v opozícii. Doteraz vôbec si nespomínam, okrem v čerajšieho, 

či predv čerajšieho návrhu zákona pána Dostála, ktorý 
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prešiel do druhého čítania o xenofóbnych prvkoch 

v politických stranách, neprešiel žiadny návrh opoz ície. 

Čiže, vyzýva ť opozí, vyzýva ť poslancov, ktorí sú opozi ční 

na hrade, vôbec nemá zmysel, lebo je to tak nastave né. Ale 

môžme sa o to pokúsi ť a budeme spolupracova ť s nimi. 

Druhá vec čo chcem poveda ť je, že Ostredky sú také 

zvláštne územie v Ružinove, je to ako keby Bohom za budnuté 

územie a vyzerá to tak , ako keby si tam každý moho l robi ť 

čo chcel. Naozaj, idete tam a človek, ktorý nebýva na 

Ostredkoch alebo v Ružinove povie: Tuto to treba za husti ť, 

nie čo s tým treba urobi ť a treba toto všetko prestava ť.  

Ale nie je to pravda. Sú tam ve ľké zelené plochy, 

ktoré sú práve dobré a vhodné na to, aby sa územie,  záver 

vlastne Ostredkov a územie Ružinova práve využilo n a to, 

aby sa tvorili nové a vä čšie parky a parky prístupné pre 

ľudí žijúcich v Ružinove a Ružinov chce osta ť zeleným.  

Je už prekonaná téza, že treba mestá zahus ťova ť, práve 

naopak, prichádza, prichádza na pretras d ňa aj vo svetových 

metropolách, že treba posil ňova ť zele ň, treba posil ňova ť 

parky, ktoré pribi, ktoré sú tým, ktoré pri ťahujú ďalších 

obyvate ľov.  

Ja, ja vidím, akože, v tejto celej kauze jeden prob lém 

čo sa týka Ružinov versus magistrát. Ak starosta Ruž inova 

vyhlási, že sa o tom, že sa ide stava ť na, na území 

Ružinova dozvie z novín, tak to o nie čom sved čí.  
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Tak isto, títo ľudia neboli informovaní o tom, a t, 

a tá komunika čná stránka celého toho problému je, je naozaj 

veľký problém.  

V uznesení, kto ktoré navrhujeme, ktoré som tiež 

podpísala, je, naozaj je to návrh, ktorý keby ste s i pán 

primátor osvojili, ja som sa vrátili pred dvomi týž dňami 

z Nemecka v Augsburgu, kde Fuggerovci vystavali v c entre 

mesta prvé sociálne bývanie, je to celý blok a dodn es to 

sociálne bývanie funguje.  

Ak by sme my vystavali vlastne prvý blok nájomných 

bývaní v centre mesta, ktorý by bol mestský, ktorý vlastne 

nikomu nevadí, pretože je tam, v okolí sú takisto j e tam 

bývanie, je tam Pä ťstobytov, križovatka Bajzova-

Svätoplukova, Bazova-Svätoplukova, na rohu je objek t, ktorý 

má devä ť podlaží, čiže vieme sa tam dosta ť, dokonca až do 

deviateho poschodia, ja si viem predstavi ť, že tuto vznikne 

jedno, dokonca ho sa dá, na na dá sa na to vyhlási ť sú ťaž, 

jedno úžasné obytné územie, ktorým by ste sa mohli chváli ť 

a hrdi ť.  

Čiže, čiže toto je naozaj ponuka, ktorá je myslená 

vážne a ktorá nikoho neohrozí.  

A posledná poznámka. Čo ak tlak na vládu a na na 

parlament nevyjde? Čo ak vlastne sa nedohodneme, že by sme 

mohli vyplati ť záujemcov o o nájomné bývanie, alebo sa 

nepred ĺži lehota? Čo budeme robi ť potom? Budeme sa s týmito 

ľuďmi, ktorým teraz hovoríme, že sme na jednej lodi, b udeme 

sa na ťahova ť?  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, to že pán starosta nevedel o tom, 

sved čí o tom, že nechodí na pracovné skupiny, pretože aj  

starosta Dúbravky, aj Karlovej Vsi na to chodili a vedeli 

o tom. Čiže, tam sa treba opýta ť.  

Výhovorka na to, že som v opozícii, je ve ľké u ľahčenie 

práce, ale neobstojí.  

A pokia ľ viem, minister dopravy, ktorý je geš čným, no 

to je zo SIETE, vy ste kandidovali za SIE Ť, nech sa pá či, 

máte vo ľné pole pôsobnosti.  

Pán starosta Za ťovi č.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ja reagujem na pani Štasselovú a súhlasím s pánom 

primátorom. To že je v opozícii neznamená, že nemôž e to 

robi ť.  

Čiže poprosím, aj tí, čo sú v opozícii, skúste to, 

pokúste sa a rokujte. Nesmie to zahodi ť.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja si dovolím, naozaj, ja som to povedal aj na pora de. 

Pán starosta Pekár bol v novembri pozvaný na rokova nie 

Astronomická, Čmelíkova  k pánovi primátorovi. Jediný 

neprišiel, ani sa neospravedlnil. Prišla pani staro stka 

Čahojová, kde boli lokality posúdené, bolo povedané:  

nestaviame. A prišiel pán starosta Za ťovi č, dohodli sme sa, 

stavalo sa. 

To nie je pravda. Pán starosta Pekár bol informovan í, 

minimálne v novembri bol pozvaný na rokovane k páno vi 

primátorovi. Po prvé.  

Po druhé. Mesto má právnu analýzu spolo čnosti White & 

Case, ktorá je externá, ktorá rieši zárove ň aj problém čo 

po 1. 1. 2017. Jednak s tými ľuďmi, ktorí tam budú býva ť 

a jednak vo vz ťahu k reštitu reštituentom to znamená tým 

vlastníkom tých bytov. To znamená, budeme pripraven í 

podniknú ť právne kroky, aby sme tých ľudí chránili ďalej 

bez oh ľadu na to, či vláda kona ť bude alebo nebude.  

A toto je pripravené, reálne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský.  
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

V prvej časti môjho príspevku by som chcel do číta ť tie 

dva body, ktoré Martin Chren nestihol do číta ť, aby to 

uznesenie bolo právoplatné, alebo ten návrh. 

Bod štyri. Bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalého OLO Bazova ulica v Ružino ve na 

stavebné pozemky, na území ktorých mesto môže umies tni ť, 

alebo umiestni výstavbu náhradných nájomných bytov.   

Po piate. Pravidelne informova ť zastupite ľstvo 

o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania infor mácie 

o postupe výstavby náhradných nájomných bytov.  

K tomu uzneseniu, ktoré spomínal tunák Martin Za ťovi č, 

je je takmer totožné s čím, s tým, ktoré predložil Jano 

Buocik, čiže nebudeme to opakovane predklada ť.  

Mrzí, mrzí ma osobne, že to beriete ako útok na vás . 

Ja si myslím, že bez oh ľadu na nejakú politickú 

príslušnos ť, my sa snažíme rieši ť problém, lebo aj keby ste 

veľmi chceli a tí ľudia budú proti, tak do dvetisíc, do 1. 

1. 2017 tie byty nie je reálne postavi ť. Lebo oni sa 

odvolajú, pôjde to na okresný úrad, oni sa odvolajú  na 

prokuratúru. Čiže sú dneska ú častníci konania, čiže aj keby 

ste pri ve ľmi dobrej vôli chceli to do konca roka 2017 

postavi ť, asi to nebude možné. Čiže, my budeme musie ť 

rieši ť nejakým iným spôsobom tento problém. Tí ľudia sa 

budú odvoláva ť, budú sa chráni ť. Ke ď to tam nechcú, budeme 

mať s tým minimálne časový problém.  
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Čiže, to uznesenie, ktoré, ktoré napísal Jano Buocik , 

tak by som chcel zmeni ť: 

Mestské zastupite ľstvo žiada pána primátora, aby 

pripravil varianty znenia zákona o náhradných bytoc h, 

ktorými sa upraví spôsob riešenia tohto problému, a lebo 

možnosti, ktoré by sme vedeli, ktorými by sme vedel i 

oslovi ť vládu, ako to iná č rieši ť. Ve ľmi radi k tomu 

prispejeme a budeme sa podie ľať na, na rozmýš ľaní o tom, 

ako bainstormingu čo by to mohlo by ť, či to bude 

zaplatenie, alebo či by to mohlo by ť odkúpenie tých bytov, 

v ktorých dneska tí ľudia bývajú, že si doložia ten zbytok 

peňazí.  

Čiže tých, tých variant, ke ď za čneme o tom rozmýš ľať, 

bude asi viac.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ja to neberiem osobne. Ja som len 

prekvapený, že mestskí poslanci vyzývajú mesto, aby  

prestalo plni ť svoje zákonné povinnosti. To mi nejde do 

hlavy.  

A po druhé, vy ste spomenuli dôležitú vec. Toto je iba 

začiatok. Všetko má v rukách stavebný úrad mestnej časti.  

Ten, tam bude územné konanie, ak bude a stavebné 

konanie. Tam sa môže zastavi ť, odmietnu ť. Nech sa pá či, tam 

sa angažujete. My iba spúš ťame ten proces, ktorý sme zo 
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zákona povinní spusti ť, lebo tu bude chýba ť štyri milióny 

Euro. Vy sa budete s ťažova ť, že nie sú peniaze na nový 

územný plán, na zóny a tak ďalej.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

To znamená, že my spúš ťame proces, lebo ho musíme 

spúš ťať, lebo nás k tomu vyzýva vláda, že čo ste doposia ľ 

urobili. To je prvá vec. 

Druhá vec. Naša analýza, analýza White & Case, má 

pripravené aj rôzne alternatívy legislatívnych rieš ení. Len 

podľa môjho názoru, ke ďže som dvanás ť rokov mal tú možnos ť, 

aby som fungoval proste v sférach naozaj vlády a pr ípravy 

materiálov a zákonov, mesto by nemalo suplova ť vládu 

a ponúka ť rôzne alternatívy, tak aby jednoducho bolo potom  

nejakým spôso spôsobom spoluzodpovedné. Mesto môže pomôcť 

vláde rôznymi návrhmi, ale primárne s tou iniciatív ou musí 

prís ť ministerstvo dopravy, ministerstvo spravodlivosti 

a ministerstvo vnútra.  

To znamená, že my máme tieto alternatívy posvätené 

magistrátom a posvätené, posvätené externou právnou  firmou, 

len neviem či ich máme teraz vy ťahova ť a poveda ť, toto je 

náš zákon, takto ho pretla čte. Pretože je tu, je tu 

legitímne zvolená vláda Slovenskej republiky, ktorá  má , má 

reálne meni ť zákony.  
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V utorok je u m ňa stretnutie komisie ministerstvo 

dopravy a magistrát. My normálne rokujeme dve hodin y (gong) 

prídu, prídu odborníci   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec.  

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mne je to jasné, že ten zákon treba sa snaži ť splni ť, 

ale ten zákon by mal by ť v záujme ob čanov, ktorí tam 

bývajú. Čiže, ten zákon nie je dobrý.  

Ja viem, že sa ho budete snaži ť nejakým spôsobom 

naplni ť, ale v tomto prípade to, pod ľa mňa, nebude možné. 

A samozrejme, po čítajte s tým, že budeme tla či ť aj na 

miestne časti, aby sa nejak s týmto vysporiadali. To neni 

útok proti magistrátu.  

Ako, snažíme sa naplni ť literu zákona, ktorý je 

nevýhodný pre mesto, pre komunál. Máme s tým problé m nie čo 

spravi ť. A je nevýhodný aj pre tých obyvate ľov, kde sa idú 

tie byty stava ť.  

To je všetko.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. 

Starosta Za ťovi č.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Keďže ja som povedal všetkého, ja sa vzdávam slova, 

nech diskutujú ďalší. Čiže, naozaj, chceme pomôc ť 

magistrátu, ale Bratislav čanom, ale pomôžte aj nám tým, že 

tých reštituentov vypla ťme, štát, a vzdajme sa týchto 

možností.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani starostka Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Veľa dôležitých vecí tu bolo povedaných, aj o tom 

návrhu systémového riešenia. Ja však nemôžem nespom enúť to, 

že samozrejme, zú častnili sme sa za mestskú časť rokovaní 

o výstavbe náhradných nájomných bytov, pretože sme so 
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zdesením zistili, že sa majú stava ť v lokalite Nábielková 

a v lokalite Jána Stanislava.  

Sú to extrémne dnes za ťažené lokality, s problémami so 

statickým parkovaním a so zá, s hustotou momentálne  

výstavby, ktorá tam už dnes je.  

Týchto rokovaní sme sa zú častnili a vysvetlili sme 

svoje námietky vo či výberu, ich výberu a s u ľah a ponúkli 

sme inú lokalitu na Janotovej, ktorá je v našom 

vlastníctve, čiasto čne vo vlastníctve hlavného mesta, kde 

by takáto výstavba mohla by ť. 

S u ľahčením som zaevidovala, teda že lokalita 

Nábielková, ani lokalita Jána Stanislava sa už nevy skytuje 

ako pozemok vhodný na výstavbu náhradných nájomných  bytov, 

ale žia ľ, objavila sa tam ešte horšia lokalita a konkrétne 

lokalita Hlavá čikova ulica.  

Musím poveda ť, že naša mestská časť požiadala aj na 

ulici Jána Stanislava, aj na ulici Hlavá čikova o zverenie 

pozemkov v súvislosti s prípravou zmeny parkovacej politiky 

hlavného mesta. Už dnes tam obyvatelia nemajú kde 

zaparkova ť. Nemajú. To je hádam bizarný prípad, najhorší 

prípad parko parkovania v hlavnom meste hore na Dlh ých 

dieloch. Dnes tam má hlavné mesto záujem stava ť ďalšie 

desiatky bytov. Ďalšie desiatky bytov bez toho, aby boli 

vhodné možnosti na parkovanie a pod zem sa nedá ís ť.  

Toto je hrozné, toto je nepredstavite ľné, ako toto 

vysvetlíme obyvate ľom Karlovej Vsi. A neviem si predstavi ť 

ako tomu môže stavebný úrad zabráni ť ke ď hlavné mesto alebo 
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stavebník bude ma ť záväzné stanovisko hlavného mesta 

k výstavbe. Ak splní všetky zákonné predpoklady, pa rametre 

územného plánu, ako stavebný úrad má zabráni ť tejto 

plánovanej výstavbe.  

Ja viem, v tejto chvíli, ak prekro čím časový limit, 

prosím, aby ste mi ho pred ĺžili, ja viem, že v tejto chvíli 

ani obyvate ľom Dlhých dielov nie je hlavné mesto schopné 

poskytnú ť zlepšenie dopravného spojenia s centrom mesta 

posilnením linky stotridsa ťtri. A dnes tam chce pres ťahova ť 

ďalších obyvate ľov z centra, ktorí, neviem si predstavi ť, 

tí ktorí sú navyknutí na ur čitý životný štandard 

a spojenie, najlepšie pešo, ako oni budú vníma ť túto 

lokalitu a jej vhodnos ť.  

Uvedomujem si, že je to naozaj vážny problém a je t o 

problém nás všetkých. Aj že to bolo pomenované, že jedna 

krivda sa nedá rieši ť druhou krivdou, ale prosím 

predkladate ľov materiálu, ak chcú, alebo rada by som ich 

podporila, aby si osvojili a zapracovali do lokalít  kde by 

mala by ť zastavené verejné obstarávanie, aj lokalitu 

Hlavá čikova. Lebo inak budeme tento materiál musie ť 

schva ľova ť znova.  

Takže, prosím vás, osvojte si lokalitu Hlavá čikova. Ak 

nie, tak navrhnem doplnenie tohoto uznesenia, presn e. 

Navrhujem teda lokalitu doplni ť do návrhu uznesenia pánov 

poslancov Kaliského a pána poslanca (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja iba doplním, pani starostka, že ak nepostavíme t ie 

byty a budeme plati ť štyri milióny, tak o stotridsa ť trojke 

môžeme iba sníva ť.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

A zárove ň ve ľmi pekne poprosím. My tieto lokality 

vytypúvavame, lebo musíme. Sú to pozemky mesta, kto ré 

vyhovujú z h ľadiska stavby.  

O každom pozemku diskutujeme s mestskou časťou.  

Lokalita, o ktorej hovoríte, ešte diskutovaná nebol a 

a žiadne obstarávanie nebolo spustené.  Prosím vás pekne, 

nestrašte obyvate ľov.  

Mesto musí plni ť to, čo mu ur čuje zákon.  

Žiadna lokalita Hlavá čikova ani nijaké takéto veci nie 

sú rozbehnuté tak, že by boli rozbehnuté bez vedomi a 

mestskej časti. Pani starostka, ve ľmi pekne prosím, my 

v prvom rade chceme to a to sme tvrdili aj ľuďom z Práva na 

bývanie, ktorí chcú finan čné ohodnotenie, áno, chceme to aj 

my a budeme to žiada ť od ministerstva. Prvá možnos ť.  

Chcete natiahnu ť lehotu v zákone? Áno, aj na to sme 

pripravení, a toto budeme žiada ť. My v prvom rade 

potrebujeme dosanova ť to, aby od 1. 1. 2017 mesto neplatilo 
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z rozpo čtu štyri milióny Euro, ktoré majú by ť ur čené na iné 

veci. Mesto nechce stava ť, nechce by ť vinené ako, a správa ť 

sa ako developer, nechce to mesto, musí (gong), mus í to 

robi ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, tak asi si to zle pamätáte, lebo ja som 

bola aj na  poslednom rokovaní o výstavbe náhradnýc h 

nájomných bytov a Hlavá čikova bola vyhodnotená ako vhodné 

miesto.  Lokalitu, ktorú sme ponúkali, Janotova, st e 

vyhodnotili ako vhod, nevhodnú, z dôvodu, že už tam  stojí 

nejaká stavba, bývalé unimobunky, vo ľakedy tam bola štátna 

polícia, že  z dôvodu, že je to zatienené miesto a je 

potrebné previes ť ešte búracie práce. No prepá čte, 

najlepšie sa stavia tam kde svieti svetlo, slnko, n a 

rovnom, na zelenom, kde ni č nie je. Takže toto bol dôvod 

pre čo ste vylú čili Janotovu. Ja to mám z toho čo ste nám 

predložili. Pekne farebne vyma ľované tabu ľky. To som si 

nevymyslela.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja len by som si  chcel oživi ť to čo tu už iks krát 

nakoniec k tejto téme odznelo.  

Ja teraz jak som po čúval, ale druhým, alebo paralelne 

som čítal ten zákon, mne tam naozaj chýba, opätovné 

potvrdenie tej skuto čnosti a rozvi, rozviniem to do dvoch 

bodov, opätovné potvrdenie tej skuto čnosti, že dotácia zo 

štátu na jeden meter môže by ť maximálne tisíc Euro a že 

nadobúdate ľ bytovej jednotky, teda mesto, alebo obec 

v tomto prípade, nemôže nadobudnú ť za vyššiu cenu meter 

štvorcový ako je zákonom stanovená dotácia. Čiže to je 

prvá, prvá vec. 

Druhá vec je. Pokia ľ ideme do nejakej výstavby, čiže 

tento mechanizmus do možnej dotácie sa premietne aj  ke ď 

budeme nadobúda ť vlastnou výstavbou. Máme zabezpe čené, že 

táto výstavba pôjde pod takto zákonom stanovený max imálny 

limit dotácie? Nemáme. Čiže my môžme, my môžme rozbehnú ť, 

rozbehnú ť výstavbu a napriek tomu budeme v problémoch vo či 

zákonu, respektívne vo či štátu, že nám túto, túto dotáciu 

na ten nami postavenú bytovú jednotku nakoniec nepr isúdi.  

Čiže, opä ť, akože len zvýrazním to, pán riadite ľ, 

nakoniec zázraky sa dejú. Čiže jedna vec je už tá, že sa 

zmenilo personálne obsadenie ministerstva. Bolo by možno na 

zadobre skúsi ť ešte raz túto problematiku predostrie ť na 

posúdenie, do akej miery, lebo v zákone explicitne to nie 

je, že to je maximum na nadobúdaciu hodnotu metra, tam sa 

jednozna čne hovorí o príspevku zo štátu na jeden meter. A 

a nikde sa tam jednozna čne nehovorí o tom, že meter 
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štvorcový nemôže by ť nadobudnutú za vy, nadobudnutý obcou 

za vyššiu cenu. Na toto by som prosil odpove ď. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Pán poslanec, vy ste zostali v informáciách niekde keď 

ste boli námestníkom a sedávali ste na PPP. Odkedy ste to, 

ešte v apríli 2015, takéto nie čo navrhli, sme sa to 

štyrikrát pýtali ministerstva dopravy, aj starého, aj 

súčasného vedenia. Napísali sme štyridsa ťjedna otázok na 

vyjasnenie rôznych vecí, nejasností zo zákona, urob ili sme 

si internú právnu analýzu, urobili sme si externú p rávnu 

analýzu, odpove ď nie, možné to nie je. Ke ď prídete ku mne, 

rád vám to ukážem a vysvetlím.  

Čiže, nie, možné to nie je.  

A čo sa týka tých tisíc Euro, nárok na tisíc Euro na 

meter štvorcový na zabezpe čenie bývania, jednoducho, 

uplynie až vtedy, ke ď proste bude tu posledný reštituent 

uspokojený. To znamená, je to, je to du , jednoduch o, do 

večnosti. Dokia ľ tieto byty byty budú ľudia potrebova ť, 

dovtedy, jednoducho, ten nárok vzniká. A je to tisí c Euro, 

nie viac. Nemôžeme pripláca ť, nadpláca ť, podpláca ť, 
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nemôžeme. Lebo retroaktivita, lebo stanovisko minis terstva 

(gong) spravodlivosti, vnú 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ešte v minulom volebnom období som autorom myšlienk y, 

že treba ís ť zmenou zákona, a to tou formou, aby mohli 

občania získa ť tých tisíc Eur na vyriešenie svojej bytovej 

situácie. S potešením som zistil, že aj ich iniciat ívy túto 

myšlienku uvítali a snažil som sa vtedy ešte ako po slanec 

presved či ť vtedajšie vedenie, aby ju za čalo presadzova ť.  

Skuto čne, aby prestalo imitova ť developerskú činnos ť, 

lebo mesto na to nie je vhodný subjekt a sústredilo  sa na 

zmenu zákona číslo 260. Ako poslanec som na to upozor ňoval 

opäť, potom znovu ako námestník.  

Primátor Ftá čnik však povedal, že nena nenašiel pre 

túto zmenu porozumenie, a tak sa, nemal som a dodne s nemám 

síce o tom žiaden písomný záznam ako to rokovanie v yzeralo, 

no nemám ani ako poslanec dneska mestského zastupit eľstva 

ani žiaden záznam z rokovaní sú časného primátora.  

Po jeho nastúpení som ho upozornil, že si myslím 

naozaj, že treba usilova ť o zmenu dvestošes ťdesiatky. No 

ale mesto, naozaj, pokra čovalo v dobiehaní toho plánu 
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stava ť aj so všetkými dôsledkami, ako sme tu videli teraz , 

demonštrujúcich ob čanov.  

Znovu som upozor ňoval, dokonca som pána primátora 

interpeloval, čo je už naozaj taký krajný prostriedok 

a žiadal som, aby jeho právne oddelenie dalo na stô l aspo ň 

návrh zmeny zákona. Nevedel som prís ť, pre čo to nerobí. 

Dostal som vyhýbavú odpove ď, v ktorej nie je vôbec 

vysvetlenie. Nie je tam, samozrejme, žiaden návrh z ákona.  

Až teraz možno sa dá vytuši ť nie čo z toho čo povedal 

pán riadite ľ. Proste vedenie mesta má ten názor, ak som vám 

dobre rozumel, ma opravte, ak nie, že vláda by nepr ijala od 

mesta návrhy, že vláda má ma ť svoj legislatívny plán a že 

mesto nemôže vládu v legislatíve suplova ť.  

Ni čmenej, znovu platí moja ponuka, ak zostanete k tomu  

hluchí, tak zozbierame sily ako opozi ční poslanci, ale 

predovšetkým je to, pod ľa moje, môjho názoru, práve opa čne, 

mesto by malo ma ť celý balík legislatívnych návrhov, 

predloži ť ich vláde. Netvrdím, že nejak ultimatívne, ale 

žiada ť a verejne tla či ť na to, aby nie len tento zákon 260, 

ale ako viete vy sám, pán riadite ľ, aj vy, pán primátor, 

celý rad ďalších zákonov pomohol Bratislave nie len 

k peniazom, tam nejde vždy o peniaze. Aj tento záko n hovorí 

o povinnosti, ktorá nestojí mesto peniaze, akurát ž e je 

zadefinovaná tak, že nás bude stá ť miliónové pokuty, lebo 

je to skoro nesplnite ľná požiadavka.  

Takýchto zmien legislatívy, ktoré by u ľahčili život 

Bratislav čanom, ale aj fungovanie samosprávy, je celý rad 
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a pokia ľ som mohol, tak som ich ponúkal každému 

z primátorov, ktorí tu úradovali. A ponúkam to aj n aďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ja si to dovolím pre zápis zopakova ť. 

Pán poslanec Budaj, my máme legislatívne návrhy 

pripravené. Je ich asi štrnás ť. Rôzne návrhy, s ktorými za 

ministerstvom chodíme a rokujeme o nich.  

Pracovná skupina príde v utorok ku mne z ministerst va. 

Už nie my na ministerstvo, oni prídu k nám. Máme to  

pripravené. Je to pripravené.  

Ešte minulý rok v septembri sme doru čili na 

ministerstvo návrh legislatívnej úpravy zákona. Boh užia ľ, 

všetko bolo zavrhnuté a bolo dané dole zo stola a b olo 

povedané, že legislatívne aktivity už nie.  

Ja len hovorím, že ktorú máme vybra ť a v akej forme 

rozpracova ť, ke ď ich máme štrnás ť? Treba sa o nich 

rozpráva ť, ktorá je prijate ľná. A v tomto hovorím, že ten 

konkrétny návrh zákona by mala pripravi ť vláda, samozrejme, 

v sú činnosti a po dohode s mestom. A toto sme pripravení  

urobi ť.  
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Aj sme si zaplatili analýzu z nášho rozpo čtu, aj ke ď 

sme ten zákon jednoducho mne, zmrvený nepripravoval i my. To 

znamená, my ešte mí ňame financie na to, aby sme robili 

vláde legislatívne analýzy ich zákona, ktorý je pod ľa nášho 

zlý a mí ňame peniaze na to, (gong) aby sme pripravili 

legisla 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale ni č vám, pán poslanec, nebráni, aby ste 

interpelovali ministra a žiadali od neho tiež rieše nie. Na 

to tam. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Zaujali ma oba návrhy, ktoré tu boli predložené. Aj  

ten návrh poslancov siedmich z Ružinova, oh ľadom Bazovej, 

ale ten návrh Jana Buocika, že by sme ti dali ako p odporu 

mestské zastupite ľstvo pri zmene legislatívnej.  

Trocha som teraz prekvapený z toho čo pán riadite ľ 

Maruška povedal, že máte vymyslené s White & Case š trnás ť 

možností, ale že nebudeš ich hovori ť preto, aby si zas 

nedal vietor z plachát, lebo, alebo nepovedal všetk o, takže 

od nás nemôžeš dosta ť odpove ď na to, že ktorú z tých 

štrnástich možností môžeme použi ť.  

Ale chcem ís ť k tej Bazovej.  
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Ja by som mal otázku na odborných pracovníkov úradu  na 

pána z územného plánu, pána Černíka, že či je reálne možné, 

lebo ten návrh tých siedmich poslancov z Ružinova p očíta 

s tým, že by došlo k zmene asi územného plánu do ro ka 

a potom následne k stavebnému povoleniu. A tá lokal ita 

vlastne širšieho centra Bratislavy na vnútornom okr uhu 

Bratislavy,  na Karadži čke vlastne, v Pä ťsto bytov, by sa 

dala z priemyselnej lokality, ktorá je dneska, aleb o 

zmiešanej, urobi ť asi na nejaké pekné bývanie s moderným 

parkom, ktoré by zvýšilo možno kvalitu bývania tých  ľudí 

v Pä ťsto bytoch. Ur čite to nesmie prís ť k zníženiu, lebo tu 

budeme mať ďalšiu petíciu. A tam v Pä ťsto bytoch bude býva ť 

tisíc pä ťsto ľudí myslím.  

Či čiže, či je to možné takto do roka urobi ť.  

A druhá vec, ak by to nebolo možné, či je teda možná, 

aj jedna z tých štrnástich alternatív je, lebo vlád a už je 

nová, už to neni september minulého roku, ale vláda  je 

nová, a že či teda predloži ť niektorú z tých štrnástich 

alternatív novej vláde, že či sa dá pre, či sa dá pred ĺži ť 

zákon, alebo či sa dá, tak jak pán Budaj hovorí, ale je 

opozi čný poslanec dneška v národnej rade, ako vše, ako 

ďalší jeho dvaja kolegovia a nemá taký vplyv na vlád u možno 

ako vy, či sa dá tých tisíc Euro použi ť ako nejaké odplatné 

za tých, za tie byty pre, pre, pre tých ľudí.  

No, a ja som a ke ď, eš, jaj čas mám, dobre. 

Ja som bol prekvapený z toho, ke ď pán primátor hovoril 

o tom, že tie štyri milióny nás to bude stá ť možno 31. 

decembra 2017 ako mesto a my sa podelíme.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 395 

Štyri hovoril. Jakých šes ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Štyri milióny som po čul.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ročne. Aha, štyri milióny ro čne. No tak to je ešte 

horšie. Lebo si povedal, že sa o to podelíme ako me stské 

časti a toto by som, to by ma zaujímalo ako to chcem e 

urobi ť, lebo toto je záležitos ť mesta. A vidíš aktivity 

mestských častí. Ony h ľadajú. Ja mám dobrý pocit z toho, že 

ružinovskí poslanci vypo čuli tých svojich obyvate ľov tam 

z Ostredkov a h ľadajú možnosti.  

Tá Bazová má jeden problém, že sme s ňou po čítali 

a nemáme analýzu na budúce možné technické služby m esta 

Bratislavy, ktoré by sa tam mohli vráti ť, napríklad, ke ď by 

sa mohli vráti ť, lebo tá analýza mala by ť urobená, neviem 

či do júna, či do kedy má by ť. A a ale ja by som, myslím, 

ako aj vä čšina poslancov to obetoval, lebo máme nejaký iný 

podnik, volá sa OLO, ktorý má svoj areál a dal by s a použi ť 

na tie technické služby.  

Čiže, ja to iba zopakujem. Troška som bol zmätený 

z toho, že jak sa chceš podeli ť o tie štyri milióny ro čne 

s mestskými časťami, lebo to, pod ľa mňa, nepôjde. To by sme 

museli zmeni ť štatút. Ale mesto by dostalo o štyri milióny 

ro čne menej, čo je obrovský peniaz, to súhlasím s tebou. 

A teda, ak bude teda prestávka a dohodnú sa kluby n a 

podpore toho návrhu siedmich poslancov z Ružinova, podpore 
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Buocikovho návrhu na to, aby si mal podporu pred vl ádou 

a národnou radou na zmenu zákona, tak by som, s naj väčšou 

pravdepodobnos ťou aj súhlasil, ale nepoznám tých štrnás ť 

riešení, ktoré vymyslel, alebo má vymyslené White &  Case. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No nižšie príjmy pre mesto, sú nižšie príjmy pre 

mestské časti. Čiže, to je, takto to myslím, samozrejme. 

A je to štyri milióny ro čne, za štyri roky šešnáš šestnás ť 

miliónov. To sú likvida čné peniaze. Pre Vajnory ur čite.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Pán poslanec Mrva, to teraz máme, mám poveri ť pána 

Katriaka, aby písal štrnás ť návrhov zákona a všetky bachol 

do parlamentu, do podate ľne? 

Pretože ja vám hovorím, že máme štrnás ť ideí 

a nápadov, na základe ktorých sa dá nastavi ť legislatívna 

iniciatíva, ktorú bu ď predložíme úspešne, respektíve 

úspešne s vládou, alebo neúspešne sami na stôl.  

Opozi ční poslanci predkladali zákony. Jediný, ktorý 

bol presunutý do druhého čítania bol poslane, poslanecký 

návrh, tuná sediaceho pána Dostála, ako som v čera videl 

v médiách. To naozaj má mesto ís ť a podáva ť návrhy zákonov? 

Môže to vôbec? Na základe legislatívnej iniciatívy?  Môže to 
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vôbec robi ť? No nemôže to robi ť. To znamená, štrnás ť 

zákonov písa ť nebudeme.  

Máme štrnás ť podkladov odborných na prípravu zákonov 

a legislatívne riešenie tohto problému a budeme ini ciatívne 

aktívne rokova ť s ministerstvom dopravy a ďalšie, asi 

pätnáste rokovanie, je u m ňa v utorok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Černík.  

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja by som len chcel k tomu oh ľadne reálnosti toho, že 

by sme za rok zmenili územný plán, to je absolútne 

nereálne. Jednoducho povedané, ke ď si aj pozriete genézu 

všetkých tých zmien a doplnkov, to boli štyri roky,  okrem 

tej, toho obchvatu.  

Jedná sa o to, že obchvat bol, pod čiarkujem, to bolo 

zosúladenie nadradeného územného plánu regiónu, kto rý 

vlastne bol schválený a kde bola vlastne umiestnená  tá, ten 

obchvat.  

Čiže, preto to bolo ve ľmi rýchlo spracované. Čiže, to 

bolo zosúladenie, tam bol troška by som povedal, in ý zámer.  

Jednoducho, urobi ť takúto vec nie je možné, aj z toho 

dôvodu, že vlastne jedná sa, by som povedal, vypich nuté 

územia a mesto ako taký je organizmus. Nemôžme to p roste 
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posudzova ť nejak apriori, ale vlastne v ko, v existencii 

všetkých ostatných vecí, ktoré súvisia s tým v tých  

územiach.  

Čiže, už aj z h ľadiska procesného, to je absolútne ne 

nemožné, nestihnute ľné. Ani fyzicky, ani inak schváli ť 

územný plán a urobi ť zmeny a doplnky tohto charakteru.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A mrzí ma, že pán starosta to ve ľmi dobre vie a pritom 

na napriek tomu.  

Samozrejme sa to nedá spravi ť za rok.  

Pán sta poslanec. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Veď preto som sa pýtal, aby to bolo takto exaktne 

povedané, lebo viem, že do roka to asi nepôjde, ale  ten 

návrh s tým po číta.  

V zákone o Bratislave je ale však napísané, že pán 

primátor má možnos ť ís ť na vládu a na vláde rokova ť 

o problémoch, ktoré sa Bratislavy dotýkajú. Čiže, tam ja by 

som videl priestor aj pri príprave budúcoro čného rozpo čtu 

štátu, že má Bratislava, prezentujeme deklaráciu 

o Bratislavy, takéto problémy a dokázate ľne tuná zarábame 

o moc viac, ako dostávame naspä ť a nech nám vláda dá potom 

do naspä ť tie peniaze, ktoré sa v Bratislave vyrobia.  
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Ale ty môžeš hovori ť, že tento  problém je ve ľký, máš 

podporu zastupite ľstva a teda nech prip, nech mesto, ja 

neviem ktorý z tých podporí, ale máme tuná rôzne ko misie, 

ktoré vedia z tých štrnástich poveda ť, ktorým smerom sa 

ubera ť a ktorý preferova ť na tej vláde. To som myslel. Nie 

všetkých štrnás ť nám tu predloži ť v paragrafom znení, to 

nie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej. Ja som na vláde aj bol, aj som o ur čitých veciach 

rokoval, ale opä ť, vy ako politická strana Sie ť ste 

súčasťou vládnej koalície, máte ministra, nech sa pá či, 

(gong) konajte.  

Koniec diskusie.  

Pá. Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali až pä ť návrhov na 

doplnenie uznesenia.  

Prvý návrh na doplnenie podali siedmi poslanci: pán  

Buocik, Drozd, Drozd, Chren, Kaliský, Šimon či čová, 

Štasselová, pani Tvrdá.  

Pre čítam znenie návrhu na doplnenie uznesenia.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora pri riešení 

problému výstavby náhradných nájomných bytov zdrža ť sa 
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akýchko ľvek developerských aktivít a krokov, ktoré by 

viedli k výstavbe náhradných nájomných bytov v loka lite 

Ružinov – Ostredky v zátvorke Astronomická ulica, a  Ružinov 

– Poše ň Čmelíkova ulica, vrátane zastavenia prebiehajúceho 

verejného obstarávania formou „naprojektuj a postav “, 

ďalej, vyda ť podriadeným organizáciám pokyn zdrža ť sa 

všetkých krokov, súvisiacich s touto výstavbou, 

za ďalšie, v sú činnosti s miestnou časťou Ružinov 

podniknú ť všetky spolo čné kroky, potrebné pre vytvorenie 

územného plánu zóny a s tým súvisiaceho vyhlásenia 

stavebnej uzávery v území Ostredky, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžem pokra čova ť, pán Budaj?  

Za ďalšie, bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalého OLA Bazova ulica v Ružino ve na 

stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni v ýstavbu 

náhradných nájomných bytov, 

a posledné, pravidelne informova ť zastupite ľstvo 

o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania infor mácie 

o postupe výstavby náhradných nájomných bytov. 

Toľko návrh, doplnenie uznesenia týchto poslancov.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Mám tu procesný návrh na vyhlásenie krátkej prestáv ky 

pred hlasovaním.  

Čiže, vyhlasujem pätnás ťminutovú  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teraz som dostal návrh, aby sa urobila prestávka pr ed 

hlasovaním.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ho pre číta ešte raz.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale porušujeme rokovací poriadok.  

Porušujeme rokovací poriadok, ke ď už čítame uznesenia, 

zase do toho vstupujeme.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do osemnástej je prestávka.  

 

(Prestávka od 17.45 do 18.11) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Prosím vrá ťte sa. 

Fíha, to vyzerá dobre. Ten tu ešte je, alebo nie je ?  

Pán Rakšány tu je?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Rakšány, je tu niekde pán Rakšány? Ste tu? Nie.  To 

je Patlevi č.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Neni.  

Čiže, pokra čujeme tam, kde sme prestali a to je 

uprostred hlasovania.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 403 

Prosím, návrhovú komisiu, aby ešte raz pre čítala návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz o tom rokovali kluby.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Me takzvane méke ďser.  

Chcem sa opýta ť, či ešte niekto má v úmysle nejakú 

prestávku urobi ť, pred tým než za čneme hlasova ť o tých 

piatich návrhoch uznesenia na doplnenie?  

Poslanci krútia hlavou, že nie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prvý návrh na doplnenie uznesenia dali siedmi 

poslanci, pán Buocik, Drozd, Chren, Kaliský, Šimon či čová, 

Štasselová, Tvrdá. 

Doplnenie znie nasledovne: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

pri riešení problému výstavby náhradných nájomných bytov 

zdrža ť sa akýchko ľvek developerských aktivít a krokov, 

ktoré by viedli k výstavbe náhradných nájomných byt ov 

v lokalite Ružinov – Ostredky v zátvorke Astronomic ká 
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ulica, a Ružinov – Poše ň v zátvorke Čmelíkova ulica, 

vrátane zastavenia prebiehajúceho verejného obstará vania 

formou „naprojektuj a postav“, 

Po ďalšie. Vyda ť podriadeným organizáciám pokyn zdrža ť 

sa všetkých krokov, súvisiacich s touto výstavbou, 

ďalej, v sú činnosti s miestnou časťou Ružinov  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, dávajte pozor. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

podniknú ť všetky spolo čné kroky, potrebné pre 

vytvorenie územného plánu zóny a s tým súvisiaceho 

vyhlásenia stavebnej uzávery a území Os v území Ost redky, 

Za ďalšie, bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalého OLA Bazova ulica v Ružino ve na 

stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni v ýstavbu 

náhradných nájomných bytov, 

a po ďalšie, pravidelne informova ť zastupite ľstvo 

o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania infor mácie 

o postupe výstavby náhradných nájomných bytov. 

Toľko návrh, doplnenia in, uznesenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh na doplnenie uznesenia podal pán poslan ec 

Buocik. 

V návrhu, mestské zastupite ľstvo poveruje primátora 

rokova ť s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, predsedom výboru Náro dnej 

rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, o z mene 

zákona číslo 261/2011 Zbierka zákonov nako ľko sú časné 

znenie zákona predstavuje vážne riziko negatívneho dopadu 

na rozpo čet hlavného mesta SR Bratislavy a zníženia kvality 

života Bratislav čanov v dôsledku úbytku zelene a zvýšenia 

dopravného za ťaženia dotknutých lokalít. 

Toľko návrh. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí návrh v poradí podal pán Oliver Kríž. 

A síce: mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

Informáciu  o stave Spolo čnosti pre rozvoj bývania 

v Bratislave a žiada primátora hlavného mesta o rok ovanie s 

vedením Spolo čnosti pre rozvoj bývania v Bratislave o 

možnostiach prebratia majetku spolo čnosti. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štvrtý návrh pochádza od pani poslankyni Čahojovej: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora vylú či ť 

lokalitu Hlavá čikova zo zoznamu vytypovaných lokalít 

vhodných na výstavbu náhradných nájomných bytov. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 408 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Piaty návrh podali páni poslanci Kaliský, Ká čer 

a Bulla.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora pripravi ť 

varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými  sa 

upraví spôsob riešenia tohto problému 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri  prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zostáva nám už len časť pôvodného uznesenia, ktoré už 

tu odznelo v jednom návrhu, berie na, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu a tak ďalej.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Čiže, máme a ta ta. 

To s tou vládou, to bolo kde? To bolo hne ď v tom 

prvom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Že máme ís ť na vládu. 

Dobre. Len hovorím, že na vládu teraz zoberiem dva 

dokumenty. Jeden tým, ktorým sme im zamietli tú zám enu 

a druhý tým, ktorej žiadate o preniaze.  

Tak som zvedavý ako sa budú tvári ť.  Ale, to uvidíme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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BOD 16 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, prechádzame do bodu sedemnás ť, ktorý sme vymenili 

a to je Informácia o stave realizácie Nosného systé mu.  

Sú v zásade dve veci, čo treba poveda ť. Prvý sa tý, 

prvé sa týka prvej etapy Nosného systému a to je to  čo 

poznáme pod slovom Starý most. Tam iba rád zopakuje m, že sa 

mestu z toho stavu kedy na Štúrovej ulici rástli pa radajky, 

nikde nikto a hrozilo, že budeme vraca ť sedemdesiat 

miliónov, pôjdeme do nútenej správy a každý sa nám 

vysmieval, podarilo v tej lehote do 15. 12. most po stavi ť, 

pri čom cena diena, diela sa nezvýšila, naopak, znížila.  Čo 

sa zvýšilo, samozrejme, je podiel mesta, pretože pr ojekt 

bol zle pripravený a bolo treba robi ť dodato čné veci. Ale 

cena sa nezvýšila.  

Potom nasledovala kolaudácia od 20. januára. Opakuj em, 

to znovu, stoštyridsa ť objektov, štyri orgány, ktoré 

kolaudovali, nesmierne náro čný proces. Čakali, nám 

predpovedali, že to bude trva ť pol roka celé. Mestu sa 

podarilo to skorau skolaudova ť a skoordinova ť vlastne tie 

koordina čné orgány, kolaudauda čné, pardon, za tri mesiace, 

čo je tiež rekordne krátka doba.  

Teraz prebieha kolaudácia ko ľajového zvršku, ale to je 

v réžii BSK. Mesto dodalo všetky podklady, chýba eš te 

stanovisko technickej revízie, nepýtajte sa ma pres ne ako 
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sa to volá, Dopravného úradu, čo je nezávislý orgán pod 

ministerstvom dopravy, ale tam mám informáciu, že a j tam sa 

postupuje. Čiže, župa má všetky podklady, ktoré potrebuje, 

aby sa to skolaudovalo, tak ako to pán župan s ľúbil.  

Čo sa týka druhej etapy, tej elektri čky do Petržalky, 

tam sme v procese posudzovania životného prostredia , 

v ktorom procese robíme aj verejnú diskusiu. My sme  ten 

projekt upravili, vylepšili, tak ako si to ob čania pra 

priali. To znamená, že škrtla sa, vyhodila sa tá 

štvorprúdovka, namiesto toho tam bude cyklotrasa. K oľajisko 

bude zatrávnené, budú tam kombinované zastávky, aby  mohli 

bicykli prechádza ť z jednej na druhú stranu a bude to 

celkovo vylepšené tak, aby Petržal čania na to mohli by ť 

pyšní.  

Ten proces je, v termínoch sa stíha, takže 

predpokladám, že dve dvadsa ť bude tá elektri čka dokon čená.  

Toľko krátke úvodné slovo a otváram k tomuto diskusiu.   

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art. Elena   P ä t o p r s t á ,  poslanky ňa 

MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť k druhej etape elektri čky. 

Tam mám dve otázky.  

V rámci EIA sme pripomienkovali tú zastávku, ktorá by 

mala by ť na území Petržalka City, tá je taká zvláštna, 

pretože polovica sídliska na ňom bude ma ť možnos ť dô 
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dochádza ť, z druhej polovice je to pre ťaté Chorvátskym 

ramenom. A my sme tam odporu čili urobi ť ľahučký most pre 

peších, prípadne pre cyklistov. Lenže ja sa obávam,  že ak 

to neustráži investor, to znamená mesto, tak sa to 

nedostane do toho projektu a ostane celá táto polov ica 

sídliska bez možnosti prís ť, alebo pristúpi ť k tejto 

zastávke.  

Viem, že tie argumenty toho projektanta boli, že vš ak 

my tu budeme ako mesto robi ť nejakú štúdiu. Ale ak si my 

budeme robi ť nejakú štúdiu, to bude síce pekné, lebo my to 

tam budeme ma ť nakreslené, ale my to potrebujeme 

zrealizova ť, čiže, najlepšie z financie Európskej únie. 

A taký ľahký most cez ten, cez  to Chorvátke rameno, ktoré 

má naozaj pár metrov, by nebola asi tak ve ľká položka pre 

Európsku úniu, ale pre nás ako mestskú časť ur čite áno, 

a takisto aj pre mesto.  

Čiže, ja vás chcem poprosi ť, aj spracovate ľov, aby ste 

dohliadli na to, aby to tam aj reálne, reálne bolo 

zapracované do toho projektu, ktorým budeme žiada ť tie tie 

financie.  

A druhá taká kratu čká otázka. To je ten neš ťastný 

priechod na tej križovatke Rusovská – Jasovská.  

Už nám tam chodia bicyklisti, už sú celí nadšení. 

Chodia síce cez Starý most, ale práve tento detail je taký 

kritický. Už tam boli nejaké kolízie s nejakou 

bicyklistkou. Takže, ak bude môc ť nejaká sú činnos ť by ť 

mesta s tým realizátorom, tak by som vám bola ve ľmi v ďačná, 

aby sa to čím skôr za čalo realizova ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Spolo čnos ť Ekojet vypracovala pre mesto zámer 

v procese EIA pre pri posudzovaní vplyvu stavby na životné 

prostredie. Ja, ako som sa do čítala v informa čných 

materiáloch, mesto za to zaplatilo dvadsa ťtisíc Eur za ten 

zámer.  

Chcem sa opýta ť, ke ďže okresný úrad rozhodol, že tento 

zámer sa bude ďalej posudzova ť, či tá istá spolo čnos ť 

zostane znovu, alebo či to bolo v rámci tých dvadsa ťtisíc 

Eur na celý proces až do ukon čenia, až po závere čnú správu, 

alebo spolo čnos ť Ekojet, alebo bude nejaká iná vybratá, 

ktorá dostane znovu takéto ve ľké finan čné prostriedky, 

alebo možno aj viacej. To je jedna otázka.  

A druhá otázka.  

Pán primátor, ke ď sa minulý týžde ň kone čne mohla 

verejnos ť prejs ť po moste, tak ja som zachytila v médiách, 

že ste povedali, že kone čne po troch mesiacoch kolaudácie 

od ukon čenia stavby. Chcela som sa opýta ť, ako ste po čítali 

tie tri mesiace, ke ď ke ď 15. decembra sa ukon čila stavba 

mosta a v máji to bolo pä ť mesiacov nech po čítam, ako 

počítam.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Skúste ma po čúva ť, pani poslanky ňa.  

Ja som povedal, že kolaudácia sa za čala 20. januára 

a trvala tri mesiace.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Takže, ďakujem pekne, pán primátor.  

Som rád, že je tu pani Greifová. Využijem to, lebo 

v plnení uznesení tu ráno nebola.  

Ale za čnem s Nosným dopravným systémom.  

Ja to zopakujem. Na ten most, ktorý už je dokon čený 

v š ťastí, lebo pod mostom ešte teda nie je poriadok, al e 

aj, aj v okolí, sme mali pä ťpercentnú spoluú časť, čo činilo 

tri celá sedem milióna,  páni poslanci. Potom sme m ali 

rezervu pä ť miliónov na neoprávnené náklady. Čiže, z tých 

šes ťdesiatdevä ť miliónov sme mali my minú ť osem celá sedem, 

čiže, dajme tomu devä ť miliónov a mali sme plati ť ako mesto 

iba šes ťdesiat miliónov. Je tak?  

Najviac tomu rozumie pán poslanec Kolek, ktorý ma t o 

potom nau čil.  

Naviac sme ale nezaplatili šes ťdesiat miliónov, teda 

EÚ nám malo zaplati ť, ale my sme zaplatili, teda EÚ nám 

zaplatilo len tridsa ť, či štyridsa ťdevä ť miliónov, alebo 
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štyridsa ťosem a pol milióna, lebo sme zaplatili naviac 

jedenás ť a pol milióna. To sú tie neoprávnené náklady, 

ktoré, ktoré vlastne by som rád vedel, že ktoré to presne 

boli, od pani Greifovej, lebo som ich ne. Neviem pr esne, 

ktoré to boli, že čo, čo sme urobili inak, ako sme mali? Ja 

napríklad poviem: Dlažba mala by ť šedá a bola čierna 

a preto nebola preplatená z EÚ. Alebo farba mala by ť zelená 

a je, je čierna. Poznám taký príklad. Aj u nás sme sa 

stretli s tým, že sa zmenili zákony a došlo k neopr ávneným 

nákladom nechtiac.  

K, potom mám, Nosný dopravný systém. Pod ľa mňa ten 

generel dopravy patrí tiež do ňho, a v generele dopravy, 

pani Greifová, mi ráno pán primátor, nevedel odpove dať, 

alebo mi neodpovedal na tabu ľky. Mali sme to rokovanie, dva 

týždne dozadu? Tri týždne dozadu? Kde boli pozvané mesk 

mestské časti, vy a pán primátor a pá dámy z územného 

plánu. My, starostovia, sme prekvapili, no, jak to pekne 

poveda ť, zdesenie to bolo, alebo, alebo také roz čarovanie 

z toho, čo vlastne ideme tam robi ť. My sme si mysleli, že 

idete od nás získa ť informácie o zmenách, ktoré chceme 

aktualizova ť na júnovom zastupite ľstve v meste a že vy 

o tých zmenách viete. V kone čnom dôsledku sme sa dozvedeli, 

že o nich neviete, tak sme ich každý nadiktovali. N eviem 

päť, od pä ť do pätnás ť mestské časti dávali návrhov 

a povedali sme si, že z toho urobíme nejakú tabu ľku a my 

sme mali dokonca mesiaca,  alebo kedy, posla ť návrhy tých 

vecí, čo chceme zmeni ť, čo už máme na to štúdie.  

Jak hovorím v Bratislave, vo Vajnoroch máme 

elektri čkovú štúdiu od dopravného podniku a chceme, chceme 

odstavné parkovisko. Na to nemáme ni č.  
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A urobi ť takú štúdiu toho, tú tabu ľku toho, čo sa dá 

urobi ť šmahom ruky dneska, lebo na to štúdia je a čo sa dá 

dajme tomu urobi ť na jese ň, lebo na to štúdiu musí urobi ť 

nie mestská časť, tam sme došli do rozporu, ale mestská 

organizácia GIB, alebo STARZ, ke ď sú to cyklotrasy, ale nie 

my.  

Čiže toto by som rád, keby ste mi dovysvet ľovali popri 

tom moste, aký bude ďalší postup s tom generelom dopravy 

a kedy dostaneme my, starostovia, tie tabu ľky? Kedy bude 

aktualizovaná prvá fáza generelu dopravy, lebo my s me boli 

informovaní v marci, ja som si to v čera po čúval, tých 

sedemdesiatpä ť minút som nevydržal vypo čuť si celých, ale 

ste hovorili, aj pán primátor, že to budeme môc ť 

aktualizova ť priebežne. Lebo to je živý dokument, ktorý sa 

dá aktualizova ť.  

Z toho stretnutia, ktoré sme spolu mali pred troma 

týžd ňami, nám bolo na prekvapenie, na zdesenie, že, že t eda 

nedá sa to aktualizova ť hne ď a bolo treba ten generel 

dopravy prija ť, lebo iná č by sme ohrozili prijímanie 

eurofondov z Európskej únie pre mesto. 

Čiže, tieto dve veci čky. Som zvedavý ako mi vysvetlíte 

(gong) aj ten most.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som len chcela doplni ť pána poslanca, že ne 

nedozvedeli sme sa tu ráno, alebo teda nevedeli sme  zisti ť, 

či sa robil písomný záznam zo stretnutia so starosta mi 

a odborníkmi jednotlivých mestských častí, lebo pán 

primátor nevedel. Prípadne, po, navrhol, že sme si ho mali 

robi ť sami. Takže, my ako starostovia mestských častí, má 

byť aj nejaký záznam z toho, alebo nejaká tabu ľka, tak 

potrebujeme sa toto dozvedie ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím teraz navrhovate ľa, aby 

zodpovedal otázky.  
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Dobrý de ň. 

Takže za čnem na prvej otázky odhlad, od pani 

Pätoprstej.  

Takže, druhá etapa, zámer Petržalka City. Dnes 

prebehlo rokovanie na Okresnom úrade životného pros tredia. 

Zámer vlastne bol  spripomienkovaný, boli vyhodnote né 

pripomienky a zodpovedný pracovník na Okresnom úrad e 

životného prostredia zavolal všetkých dotknutých a roz 

stanovoval sa dneska rozsah hod povinného hodnoteni a. Čiže, 

ideme do do ve ľkej EI.  

Čo sa týka akceptovania pripomienok, ktorú ste, ktor ú 

ste v rámci tých cyklotrás, chodníkov a tak ďalej, vzniesli 

v rámci zámeru EIA, sa to vyhodnocovalo s tým, že v lastne 

je táto pripomienka akceptovaná, musia by ť riešenia, 

samozrejme, v povinnom hodnotení.  

A a ešte sme tam uviedli aj skuto čnos ť, že na na tomto 

území musí prebehnú ť urbanistická štúdia, ktorá by mala 

posúdi ť kde, ako to, to územie, ktoré vlastne sa má napoji ť 

na elektri čkovú tra ť má vyzera ť, aby bolo proste pre 

občanov čo najlepšie.  

Čiže, pracujeme s touto pripomienkou. Áno, bude sa 

s ňou ďalej naklada ť v rámci povinného hodnotenia.  

Čo sa týka priechodu Rusovská – Jantárová. Tá táto 

časť nie je sú časťou tohto projektu. Má to na starosti 

sekcia dopravy, ktorá s tým intenzívne pracuje a vi eme, že 
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bola to úloha pre developera, to je Petržalka City.  Mal to 

ako podmienku, čiže on sa s tým musí vysporiada ť. Ale 

každopádne, je to sledované.  

Ja k tomu viac informácii nemám. Pozerali sme si dn es 

kde to je a komunikovali sme sekciu dopravy. Čiže, ur čite, 

vám k tomu dajú patri čné stanovisko v akom sú štádiu.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová, čo sa týka, ako ste 

správne si zistili, zámer EIA bol spracovaný spolo čnos ťou 

Ekojet. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na  

spracovate ľa povinného hodnotenia. Neviem vám teraz poveda ť 

kto z toho vzíde. Akonáhle vyjde, je to možné, že t o bude 

opäť spolo čnos ť Ekojet, takže budete, bude, budeme to, ke ď 

sa podpíše zmluva, bude zverejnená a to budete hne ď vedie ť.  

Čo sa týka pána starostu Mrvu, čiže ak sa. Ja za čnem 

sa teda venova ť financovaniu Nosného systému.  

My sme vypracovali tabu ľky, s ktorými vlastne, sú tie 

isté, ktoré mal aj pán poslanec Kolek. Mesto naozaj  stála 

stavba šes ťdesiatdevä ť miliónov, z toho pä ťdesiatštyri mi 

celá osem milióna bolo preplatených z európskych zd rojov, 

vrátane štátneho rozpo čtu. A je tam osemdesiatpä ť percent 

je EÚ a desa ť percent je štátny rozpo čet. Pôvodné 

spolufinancovanie, ktoré bolo naplánované, ako ste správne 

uviedli, boli tri milióny. Mesto si dalo ešte rezer vu pä ť 

miliónov, ktorá ale bohužia ľ, nesta čila, a musela sa 

navýši ť na celkovú sumu jedenás ť miliónov. Čiže dokopy 

mesto táto stavba z rozpo čtu vlastne ne nemohlo da ť iba 

tých pôvodných pä ť percent, plus rezerva pä ť, ale ešte 

ďalších, (poznámka: hovor mimo mikrofón), dokopy to bolo 
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proste štrnás ť miliónov. Hej? Čiže ke ď odpo čítame osem, tak 

ďalších šes ť, s tým že sme sa snažili, napriek tomu, že 

táto situácia vznikla ako, čo povedal pán primátor, vznikla 

kvôli tomu, že žiados ť o nenávratný finan čný príspevok bola 

podaná na základe dokumentácie pre výber zhotovite ľa, ktorá 

nie je tak podrobná ako dokumentácia pre realizáciu  stavby. 

A tam nám vznikali tie rozdiely, ktoré Európska úni a 

nechcela preplati ť. Preto sme museli navýši ť rozpo čet 

mesta, lebo tie výdavky, ako som už povedala, boli 

oprávnené vo či stavbe, ale neboli, bohužia ľ, oprávnené vo či 

európskym zdrojom.  

Snažili sme sa tento deficit, ktorý takto vznikal, 

rieši ť cez zmenové listy, ktoré sme pravidelne 

vypracovávali a posielali na ministerstvo dopravy, ktoré 

ich posudzovalo a na základe týchto zmenových listo v nám 

ešte vrátilo v tomto roku nece okolo jeden a pol (g ong) 

milióna Eur. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, nakoniec celkovo mesto táto stavba stála okolo  

dvanás ť celá sedem milióna Eur, vrátane toho povinného 

spolufinancovania.  

Čiže, neviem, či sta čí takto zodpoveda ť, ale takto 

isto sme zodpovedali aj pánovi poslancovi Kolekovi.   

A čo sa týka generelu. Nastal tu jeden taký malý 

problém, vlastne budem odpoveda ť hne ď aj na otázku pani 

starostke Čahojovej. 
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My sme spracovali, rokovanie prebehlo 16. mája. Ve ľmi 

pekne ďakujeme za ú časť, že ste všetci prišli a ke ď nemohli 

páni starostovia a starostky prís ť, poslali aspo ň odborného 

zástupcu pre danú tému.  

Tam som povedala, že územný generel je strategický 

dokument, ktorý chceme teraz implementova ť  a potrebujeme 

od vás vedie ť všetky tie dopravné zámery, alebo teda, tie 

kľúčové body, ktoré potrebujete v rámci svojej 

infraštruktúry mestských častí rieši ť. My sme z toho 

urobili zápis, ktorý sme poslali a nebol doru čený všetkým. 

Čiže, dneska vám ur čite, alebo zajtra ráno príde ten zápis. 

Mrzí nás to, lebo nenastala chyba u nás, ale niekde  po 

ceste. Boli tu aj problémy s internetom tento týžde ň. 

Čiže, je z toho vykonaný zápis, všetky vlastne námet y, 

ktoré ste už podávali po čas toho rokovania boli pre každého 

pána starostu spísané, pre každú tú teda mestskú časť, 

s tým že v tom v tom zápise vás žiadame, aby ste ná m to 

listom ešte potvrdili.  

Myslím, že sme dostali, pán starosta, od vás už ten to 

list, ale od ostatných sme nedostali. A ja som sa d neska 

akurát za čala pátra ť po tom, že pre čo nám nechodia podnety, 

žiadna reakcia. No zistila som, že vlastne nebol do ru čený 

všetkým starostom ten zápis.  

Pani starostka, to je, aj na tú vašu otázku, ktorú ste 

sa ma pýtali vonku, že, že, že čo sa stalo? Tak, stala sa 

táto chyba. Čiže, vám to pošleme.  
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V tom zápise je, že 31. máj. Môžme to posunú ť, pretože 

budete ma ť málo času sa teda ešte zamyslie ť, len my, tým že 

sme ho boli v tom, že 20. mája odišiel, tak do 31. mája mal 

byť dostato čne ve ľký čas. Čiže, môžme to posunú ť ak, ak sa 

dohodneme na nejakom termíne, ktorý je pre vás, môž e to by ť 

do konca budúceho týžd ňa, aby ste mali dostatok času. 

Následne, ke ď nám pošlete tie vaše podnety, spracujeme, 

presne pán starosta, ako ste povedali, tabu ľku a následne 

vás budeme informova ť či tá priorita, alebo ten k ľúčový 

problém v rámci dopravnej infraštruktúry už je v úz emnom 

genereli zahrnutý. Ak áno, tak bude tam navrhnutý p ostup čo 

s tým ďalej, ak nie, vieme, že musíme robi ť urbanistickú 

teda feasibility study ,  čiže štúdiu uskuto čnite ľnosti a tak 

ďalej. Ale ten postup budeme, samozrejme, sa zasa st retneme 

a povieme si ako ďalej.  

Mrzí ma to, fakt sa za to ospravedl ňujem, pretože ten 

postup ako sme prezentovali, proste, nebol dodržaný . Takže 

ur čite dneska, najneskôr zajtra ráno ten zápis vám poš leme  

s tým, že ak súhlasíte, tak by bol termín predložen ia tých 

vašich požiadaviek do konca budúceho týžd ňa. To je, myslím, 

že to je   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ďakujem. 

Pán poslanec Mrva ešte.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Veľmi pekne za odpovede. Iná, ako nám hovoril ráno pán  

primátor. Som ve ľmi rád, že to teda spracujete a dáte. 

Zajtra máme Regionálne združenie starostov, tak to posuniem 

ďalej, lebo tu nevidím predsedu, Joža Krúpu. Že taký to mail 

príde a majú na to týžde ň ešte, aby aby dali tie 

informácie, aby sme sa posunuli s tým generelom dop ravy 

ďalej. Lebo je medzi nami skuto čne zdesenie z toho, čo sme 

schválili a nemali sme pocit, že aby ste boli na to  

pripravená, aby sa to aktualizovalo. Teraz aspo ň trocha som 

pokojnejší.  

K tomu. Môžem k tým neoprávneným nákladom? Vy ste 

povedali, že je ich šes ť, šes ť miliónov, mne to vyšlo na 

viac. Pä ť sme mali rezervu, nakoniec sme zaplatili 

jedenás ť, čiže šes ť naviac. A že to je preto, lebo bola 

nedokonalá projektová dokumentácia a asi nebola pro jektová 

dokumentácia podrobná. A čo to konkrétne bolo? Máme iné 

koľajnice? Čo nám to neuznalo ministerstvo, že musíme 

o šes ť miliónov naviac. Lebo to je obrovský peniaz. To je , 

to je jednoro čná da ň z nehnute ľnosti čo sa má, čo je, ako 

čo sa má navyšova ť. Čiže, to sú ve ľké peniaze.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Greifová. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 424 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Neviem vám poveda ť úplne všetky toho, proste na každom 

jednom objekte toho bolo ve ľa.  

Ale napríklad, v sú ťaži pre výber zhotovite ľa bolo, že 

bude zábradlie. Nebolo napísané aké zábradlie, rozm ery, typ 

zábradlia, iba zábradlie. A k tomu bola jednotková cena. 

Reálne, ke ď bola dokumentácia už pre realizáciu stavby, 

čiže už objednávka aká, tak musel by ť materiál, farba, táto 

dĺžka bola zachovaná, ale už sa rozhodovalo o tom, že  či 

bude ma ť iba dve tie, tie rebrá (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo), aby ľudia neprepadli, alebo ako bude vyzera ť, 

a toto vám urobí ten rozdiel.  

Čiže, nám Európska únia preplatila tú jednotkovú cen u 

za to zábradlie, lebo to sta čí, pre výber zhotovite ľa sta čí 

poveda ť, že musí tam by ť zábradlie. Ale pre realizáciu 

stavby už musíte ma ť konkrétne. Podrobnos ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Posúvali sa zastávky, respektíve obratisko, bola tá  

zastávka tam pri Umelke a podobné veci, ktoré tam b oli 

naprojektované, ktoré sa nerobili.  

Dobre. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o stave reali zácie 

Nosného systému MHD v Bratislave.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 18 KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE NA ROKY 2016 – 2018 - 

DOPLNENÁ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osemnás ť, to je Koncepcia rozvoja 

Mestských lesov.  
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Pán magister, nech sa pá či. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Materiál obsahuje Návrh koncepcie rozvoja Mestských  

lesov na roky 2016 – 2018. Bol predložený na mestsk é 

zastupite ľstvo, kde bolo uznesením ur čené jeho 

dopracovanie. V zmysle návrhu odbornej a ob čianskej 

verejnosti a v súlade s koncepciou rozvoja rekrea čnej 

funkcie mestských príspevko, mestskej príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave do roku 2025.  

Sú tam ur čené hlavné smery rozvoja Mestských lesov, čo 

sú rekrea čné areály, územie lesoparku, rozvoj cestnej 

a chodníkovej siete, lesná pedagogika a tak ďalej, s tým že 

finan čná komisia odporú ča zobra ť na vedomie, mestská rada 

odporú ča zobra ť na vedomie a žiada primátora, aby doplnil 

materiál, ktorý bude predložený na rokovanie mestsk ého 

zastupite ľstva o odbornú analýzu vypracovanú spolo čnos ťou 

LH Projekt – SK, s. r. o. Pieš ťany. Čiže, návrh uznesenia 

zobra ť na vedomie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Diskutuje pán poslanec Bul, Budaj. 

Počkajte, nejak sa, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

počúvajte.  

No, skúsme.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tu už cenzuruje aj tá technika.  

Chcel by som upozorni ť, že komisia pre stratégiu, 

územný plán a životné prostredie prijala uznesenie,  ktoré 

ste, pán predsedajúci, nez nezmienili. Rozsiahle uz nesenie, 

ktoré vynikajúcim spôsobom dop ĺňalo práve odbornú stránku.  

Keďže pán riadite ľ Mestských lesov položil taký dôraz 

skôr na šoumenskú stránku a takú disneylandovskú st ránku, 

v poriadku. Ale ak na to budú prostriedky, a to pra jem, 

aby, aby múdrejšie veci, niektoré z tých vecí, teda  tie 

múdrejšie, aj boli zrealizované.  

Ale pre čo si neosvojil odborné návrhy expertov, ktorí 

ich predložili na tejto komisii rozsiahly materiál,  ktorý 

bol prerokovaný a ktorý bol schválený.  

Možno si hovoríte, že predložme to teda tuná teraz.  

Takto to ale celkom nejde. Tuná sa už hlasuje a tá odborná 
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komisia, ktorá je k tomu ako jediná ur čená, tomu venovala 

celé hodiny a pán riadite ľ sa rozhodol si ten materiál 

neosvoji ť, neprija ť ho a jednoducho predklada ť iba svoj 

Disneyland v takom rozsahu, v akom ho predložil. 

Ja nad tým iba vyslovujem po ľutovanie. Je mi to ľúto, 

že neprijal dobré návrhy a do budúcnosti budeme sle dova ť, 

že nako ľko tento pán riadite ľ rozumie tej úlohe, o ktorú 

ide. On tam nie je, naozaj, ani vývozca dreva, čo, čo tak 

dáva najavo, že by sa ním chcel da sta ť, ani ten, kto má 

presvied čať, že treba zvýši ť ťažbu nad pä ť tisíc kubíkov. 

A ani tvorca Disneylandu. On je, on by mal by ť správca na, 

predovšetkým, prírodného prostredia. A k tomu sprav ovaniu 

prírodného prostredia práve všetky odporú čania odborníkov 

z z tejto komisie smerovali. 

Takže, držím palce, pán riadite ľ, nejak to, sná ď, 

dobačujete.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art. Elena   P ä t o p r s t á ,  poslanky ňa 

MsZ: 

Ja len doplním pána Budaja, že vlastne tie dva body , 

ktoré sme prijali na komisii, kde bolo desa ť poslancov, sa 

jednohlasne, sa jednohlasne, čiže aj desiati to podporili. 

Boli to, bolo to vlastne taký, taký návrh, ktorý uz avrie 

nejaké také ako keby boje medzi ochranármi a lesník mi 
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a po ľovníkmi a vytvorila by sa v podstate funk čná komunita 

ľudí, alebo teda orgán, radu pre Mestské lesy, pover ená 

teda pánom primátorom, kde by bolo  zastúpené hlavn é mesto, 

Mestské lesy, Bratislavská vodárenská, štátna ochra na 

prírody a odborná verejnos ť, ktorá sa zú častnila a zapojila 

do pripomienkovania Plánu starostlivosti o les.  

A samozrejme, aj sme chceli podpori ť pána riadite ľa 

a da ť mu nejaké finan čné prostriedky na vypracovanie štúdie 

využitia mestských lesov a ich zonácie. Čiže, presného 

ur čenia, čo v ktorej lokalite, kde sa bude (gong) ťaži ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom pokra čuje pán starosta 

Jambor.  

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja nadviažem na svojich predre čníkov.  

Ak by mi nesta čil čas, poprosím o tie dve minúty.  

Na mestskej rade to, pán poslanec Budaj, nebolo 

schválené, preto to teraz tu nie je. To je rozhodnu tie 

orgánu mestská rada. je to úplne legitímne rozhodnu tie.  

Ja by som sa chcel po ďakova ť za doplnenie. Ja som to 

navrhoval, o analýzu o stave mestských lesov, ktoré  je 
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súčasťou a tohto materiálu. Ja predpokladám, že ste si ju  

teda čiasto čne pre čítali.  

Pre m ňa je tam nieko ľko zaujímavých zistení, ktoré by 

som chcel, aby tu odzneli.  

V tej analýze sa píše o tom, že pokia ľ necháme tú 

ťažbu na sú časnej úrovni tých pä ť tisíc, tak príde k, je to 

na poslednej strane, keby ste to náhodou chcel niek to 

hľadať, k prehlbovaniu nerovnomernej vekovej štruktúry 

porastov. Teda k prestárnutiu porastov. K nevyužíva niu 

hospodárskeho potenciálu porastov pri zoh ľadnení ostatných 

funkcií lesov. K postupnému navyšovaniu prostriedko v 

z iných zdrojov potrebných na podporu a udržiavanie  

rekrea čných funkcií lesov. K zhoršovaniu kvality porastov 

a k znižovaniu hodnoty porastov z poh ľadu rekrea čného 

využitia. Príde k možnosti ohrozovania návštevníkov  leka, 

lesa suchými konármi. 

Ja by som v tomto príspevku som chcel poo poopravi ť aj 

niektoré tvrdenia v médiách, ktoré za ostatné týždn e 

zazneli. Ja som netvrdil, že sa má zvyšova ť ťažba 

v mestských lesoch, ja som len hovoril, že to obmed zenie, 

ktoré momentálne je, bolo politickým rozhodnutím a chcem, 

aby sme, naozaj, nechali na nezávislých odborníkov,  aby 

ur čili aká výška ťažby je pre les vhodná.  

To tu nie sme, myslím, lesník asi tu nie je nikto 

z nás, ani na to odborník, preto som chcel aby o to m sa 

rozhodovalo v tom Programe pláne starostlivosti o l es.  

A jedna múdra pou čka hovorí, že sú časný stav, je 

výsledkom minulej námahy. A ke ď sa Mestským lesom dostalo 
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toho významného ocenenia, ke ď sa dostali do toho TOP des, 

rebrí čka TOP desiatich lesov Telegraph, tak sa tam, pod ľa 

môjho názoru, dostali preto, lebo sa o les lesníci poriadne 

starali a ťažili to ľko dreva, ko ľko je pre les vhodné.  

Tie mestské lesy boli vždy lesmi osobitého ur čenia, 

v ktorých bola ťažba dreva realizovaná v súlade 

s pravidlami druhého stup ňa ochrany a ja sa priznám, že 

osobne nerozumiem, čo je zlé na previe prebierkovej ťažbe, 

ktorá lesu pomáha, zmladí ho a les sa potom stáva 

silnejším.  

Ja by som len na vysvetlenie povedal, že za ostatný ch 

päťdesiat rokov sa v Bratislavských lesoch ťažilo priemerne 

ro čne, už tých spomínaných, osemnás ťtisíc metrov kubických 

dreva. Opakujem, netvrdím, že to tak má by ť ďalej.  

Nakoniec mi nedá, aby som necitoval vyjadrenie 

predsedu BROZ-ky pána Kušíka, všetci ste to dostali  

v maily, ke ď nejaký anonym na ňho nie čo písal, na BROZ-ku, 

že nie čo rúbu pri Slovnafte a on sa k bratislavskému 

lesoparku vyjadril nasledovne, citujem ho: 

Nikdy sme netvrdili, že lesy bratislavského lesopar ku 

musia by ť nedotknute ľným pralesom. O tom sú prírodné 

rezervácie. Sme proti výrubu pôvodných vzácnych por astov, 

rozširovaniu nepôvodných drevín a ve ľkoplošných zásahom, 

holorubom na ploche tri až pä ť hektárov, aké sa aj 

v Bratislave, žia ľ, robia. Vhodné hospodárenie má aj 

v tomto priestore svoje miesto.  

Ja som v čera sedel v Televízii Bratislava s pánom 

riadite ľom Štátnej ochrany prírody Puchalom. Myslím, že  
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o jeho odbornosti tu nikto z nás nebude pochybova ť. A ke ď 

sme sa o tom bavili, tak skonštatoval, že to vy členenie 

tých štyroch percent mestských lesov na bezzásahovú  zónu, 

je pod ľa jeho názoru, dostato čné na zachovanie 

biodiverzity.  

Ja na druhú stranu chápem, že táto cema, téma je ve ľmi 

citlivá a chápem potrebu ďalších analýz, lebo tiež 

politicky rozumiem tomu, že na základe jednej analý zy, 

ktorú tu teraz chví ľu máme, sa nedá zodpovedne rozhodnú ť, 

a preto by som rád navrhol, aby sme rokovanie o tom to 

materiáli prerušili, doplnili ho o tie analýzy. Ja sa 

naozaj nebránim žiadnej analýze.  

Ja som za ostatné týždne dostal nieko ľko mailov od 

viacerých ľudí, aj od ochranárov a priznám sa, nebola tam 

žiadna, žiadne odborné stanovisko, o ktoré by sa da lo 

oprie ť. Ja sa naozaj, nie som odborník na les, nechám 

presved či ť, ak ma odborníci (gong) presved čia, že to má by ť 

inak, ja sa naozaj rád nechám presved či ť, ale teraz by som 

poprosil, a poprosím aj predsedov klubov o podporu môjho 

návrhu, prerušme rokovanie o tomto bode, dopl ňme to 

o stanovisko, prípadne, štátnej ochrany prírody, ak  niekto 

vie, ďalších analýz. Pozrime sa ako sa s tak, s takýmito 

lesmi hospodári inde, ja sa rád nechám pou či ť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ja len poznamenávam, že to o čom hlasovala mestská 

rada vôbec nesúvisí s tým čo si osvojí, alebo neosvojí pán 

riadite ľ. On je predkladate ľ materiálu. 

Ešte raz vyu,  vyslovujem po ľutovanie, že, že nemá ani 

to ľko politického dôvtipu, aby pochopil, že toto naoza j 

bolo namieste prija ť. To vypracovala k tomu povolaná 

komisia a nie je to žiadne znižovanie ťažby. Nehovorí sa 

tam o bezzásahovom území, sú tam len dobré rady pre  

nakladanie s prírodnými prvkami. 

No, však uvidíme teraz, že či pristúpi vedenie mesta 

k hlasovaniu o takomto materiáli, alebo ešte budeme  

o Mestských lesoch nabudúce hovori ť.  

Takže zatia ľ ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Olekšák.  
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Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len v krátkosti, skuto čne, by som ve ľmi rád 

poďakoval pánovi poslancovi Jamborovi za ve ľmi odborný 

príspevok, pretože si myslím, je potrebné, skuto čne, da ť na 

stôl analýzy, necha ť to ľuďom, ktorí tomu rozumejú.  

Pretože, najlepšie je rozhodnú ť nejakým spôsobom, 

v úvodzovkách hovorím „najlepšie“, rozhodnú ť od stola, ale 

tie škody potom, nak, ktoré vlastne z toho vyplynú,  si 

myslím, sú nedozierne. A to je aj to uznesenie o to m, že 

jednoducho je tam ten limit tých pä ťtisíc metrov kubických 

a mesto tam dopláca, myslím, ro čne tristotisíc Euro. To sú 

obrovské peniaze.  

A tak, skuto čne, ako povedal on, nehovorme tu teraz 

o nejakom navýšení ťažby, ale v prípade teda, že je tu 

potreba, nelimitujme to nejakými takýmito číslami. 

A skuto čne, snažme sa plni ť tú ekonomicko-rekrea čnú funkciu 

lesa, pretože skuto čne, nie je to nejaké divoké územie, ale 

je to mestský lesopark, a o to by sme sa mali aj ta kto 

stara ť.  

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som len chcel zareagova ť na kolegu Milana 

Jambora a to rozhodnutie z októbra 2014 ja nepovažu jem za 

politické. Bolo to prijaté jednomyse ľne tu zastupite ľstve. 

Myslím, pán primátor, vy ste boli predkladate ľom.  

Bolo to podporené jednak zo strany ob čianskej 

verejnosti, vtedajším primátorom. Takže, myslím si,  že to 

bolo zodpovedné rozhodnutie vtedajšieho zastupite ľstva. 

A ja osobne nevidím dôvod na tomto rozhodnutí a uzn esení 

nie čo meni ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Jambor, ja by som poprosila, aby ste t oto 

au, tomuto auditóriu vysvetlili čo znamená pojem 

prestárnutý les.  

Niektorí ľudia s ob ľubou používajú pojem prestárnutý 

človek, prestárnutý pacient, prestárly klient. Ktorý  človek 

je prestárlý?  
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Les je živý organizmus. Kedy nastáva tá doba, tá 

správna, ten správny bod kedy za čína by ť strom starý? Ak si 

myslíte, že limit pä ťtisíc kubíkov, či ko ľko to je, je má, 

či je málo, alebo či je ve ľa, ale že sa v tom limite 

odstra ňujú predovšetkým staré, suché stromy, ohrozujúce 

bezpe čnos ť rekrea čnej funkcie lesa, tak to je omyl, pretože 

rúbu sa predovšetkým zdravé, hodnotné stromy, ktoré  sa dajú 

ďalej spracova ť a preda ť.  

Čiže, nezavádzajme, že presne toto je cie ľom zvýšenia 

ťažby,  aby sme uchránili návštevníkov (gong) lesa p red 

úrazom 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Najskôr by som dal takú malú vsuvku, že ukazuje sa,  že 

dnešná podnetná a zanietená diskusia hovorí o tom, že nový 

rokovací poriadok vôbec nebol náhubkový a teda rád prijmem 

nejaké tekuté ospravedlnenie.  

Čo sa týka samotného, samotnej koncepcie lesov, ja s om 

nesmierne rád, že sa diskusia oh ľadom správy a rozvoja 

Mestských lesov postupne presúva od  politikov 

k odborníkom. Ja si myslím, že prispel k tomu aj pá n 

Jambor, prispeli k tomu aj ochranári.  
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Myslím, myslím si, že aj Mestské lesy sú otvorené 

debate, ale diskusia o tom dokumente ma priviedla a j to, že 

som sa pozrel na to, ako sa spravujú Mestské lesy v  Prahe. 

A tie informácie nazna čujú, že v Prahe diskusia o mestských 

lesoch sa vedie hlavne po tej odbornej línii a majú  tam, 

majú tam tie lesy v rovnakej ve ľkosti kde proste postupujú 

na základe toho, čo si schvália v Lesných hospodárskych 

plánoch.  

Takže, ja si myslím, že kopu tých informácií, ktoré  tu 

zazneli a ktoré zaznievajú hlavne od ľudí, ktorí nie sú 

tými odborníkmi, takže, tie by sa mali korigova ť a mali by 

sa, naozaj, dosta ť na správnu úrove ň. 

Čo sa týka tohoto materiálu, tak predkladáme spolu 

s Ká čerom a Kaliským a navrhujeme doplni ť uznesenie o bod 

Bé. Pre čítam to uznesenie.  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy, aby magistrát v spolupráci s Mestskými lesmi 

spravil marketingový prieskum s cie ľom zistenia záujmu 

Bratislav čanov o produkty a služby, ktoré by Mestské lesy 

mohli Bratislav čanom, fyzickým osobám potenciálne ponúka ť. 

Jedná sa predovšetkým o zistenie záujmu o kúpu pali vového 

dreva a štiepky na vykurovanie rodinných domov, kúp u 

lesného medu, ale prípadne aj iných produktov a slu žieb, 

ktoré by Mestské lesy vedeli maloobchodne ponúka ť 

Bratislav čanom, fyzickým osobám. 

Možno to znie trošku smiešne, ale toto majú, Mestsk é 

lesy v Prahe toto bežne ponúkajú, takže, ke ď chceme ma ť tie 

lesy ako iné hlavné mestá, tak skúsme, aby možno mo hli 
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ponúka ť také isté produkty a služby ako, ako ich majú vo 

svete.  

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tak hádam aj je škoda reagova ť na tú štiplavú 

a nezmyslenú a teda aj nadbyto čnú poznámku, ale pre 

poriadok.  

Pán Bulla, z obmedzovania demokratickej diskusie 

žiadny pozitívny krok neurobíte, ani žiadne pozitív ne 

gesto. 

A to, že obmedzi ť diskusiu na ml čanie, až 

neprítomnos ť, sa ve ľmi ľahko dá z ľahostajných poslancov, 

ktorí tak často vám chýbali na vašej strane a kvôli ktorým 

bolo neuznášaniaschopné  zastupite ľstvo, zatia ľ čo tento 

klub tu sedel a upozor ňoval na problémy. Tak to je proste 

realita. A potom z tohto vášho poh ľadu, naozaj najlepšie 

zastupite ľstvo je také, ktoré sa ani nezíde.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som doplni ť nejaké informácie, ktoré som si 

pre čítala zo štatistík, kde sa hovorí, že les sa vyvíja , 

les sa mení, ale najmä ubúda. Čo sa Európy týka, my vlastne 

ani nevieme ako vyzerali staré lesy, pretože len dv adsa ť 

percent lesov je starších ako osemdesiat rokov.  

To znamená, že aké prestárnuté lesy by sme tak 

v Európe chceli ma ť? A a v Bratislave, neviem, pre čo sa 

operuje stále tou bezpe čnos ťou, ve ď nikde nebolo povedané, 

že je zakázané ťaži ť, alebo pre čis ťova ť les, alebo prebera ť 

ho, alebo teda odstra ňova ť to, čo je suché a čo bráni 

prechodu, prejazdu cez (gong) turistické cesty.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Prijímam hodenú rukavicu a chcem sa pánovi Bullovi 

ospravedlni ť za to, že som novelu rokovacieho poriadku 

ozna čil iba za náhubkovú. Ona totiž v skuto čnosti je nie 

len náhubková, ale ešte aj babrácka a chaotická.  
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Ukázalo sa to aj dnes na dnešnom rokovaní mestského  

zastupite ľstva, kde ľudia nemajú možnos ť sa prihlási ť do 

rozpravy, pán primátor má trochu problém otvori ť rozpravu 

a dodrža ť nejaké poradie. Proste, celá tá novela bola 

o ni čom.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A k Mestským lesom, pán poslanec, ste chceli nie čo 

poveda ť? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, okej.  

Pani Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nie je dôležité len to, ko ľko sa ťaží, ale alebo bude 

ťaži ť, alebo ťažilo, ale aj to, ako sa ťaží. A tu je treba 

zdôrazni ť, že tie metódy ťažby, ktoré sa teraz užívajú, 

alebo sa vykonávajú, sú mimoriadne nešetrné. Zasahu jú do 

lesných ciest, poskytujú poh ľady rekrea čným návštevníkom 

lesa na hrôzostrašné, rozryté, vyrúbané plá, nechce m 

poveda ť pláne, ale roz ľahlé plochy.  

My sa musíme rozhodnú ť. Ja si myslím, že minulé 

zastupite ľstvo sa rozhodlo správne, že si uvedomilo, že  
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rekrea čná funkcia lesa je nadradená hospodárskemu 

využívaniu. A v tom by sme mali zotrva ť. 

Ja neviem si predstavi ť ako sa pozrieme do o čí 

Bratislav čanom, ke ď toto uznesenie zrušíme, alebo zmeníme.  

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Mňa zaujal ten návrh, aby sme si vyžiadali 

marketingový prieskum. A teda, ale rád by som sa o tom 

dozvedel nie čo viac, lebo nie je mi to celkom jasné či 

spravíme prieskum verejnej mienky a pod ľa toho či desa ť, 

trinás ť, alebo dvadsa ťtri percent obyvate ľov odpovie, že by 

malo záujem odobera ť nejakú štiepku z lesov, tak zvýšime 

povolený objem ťažby o dvanás ť, trinás ť alebo sedemnás ť 

percent a prípadne to budeme znižova ť nejakým koeficientom 

podľa záujmu o med z Mestských lesov. Vôbec mi to nie j e 

jasné. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som nechcela zdržova ť túto diskusiu, pretože na 

komisiu územného plánu a životného prostredia sme n ieko ľko 

hodín diskutovali na túto tému a došli sme desiati poslanci 

k jednohlasnému hlasovaniu desiatich hlasov k uznes eniu, 

ktoré teraz predkladám a ktoré predkladajú spolu so  mňou 

pani poslanky ňa Marta Černá, Richard Mikulec, Bra ňo 

Kaliský, Juraj Ká čer a Radovan Jen čík a znie takto. 

Je to vlastne doplnenie uznesenia, ktoré predkladám e: 

Mestské zastupi 

Za A) mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky poveruje primátora hlavného mesta Bratisl ava 

zostavi ť pracovnú skupinu a vy členi ť finan čné prostriedky 

v mestskom rozpo čte na spracovanie štúdie využitia 

mestských lesov a ich zonácie na jednotlivé funk čný, na 

jednotlivých funk čných celkoch. 

Za Bé) ) mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky poveruje primátora hlavného me sta 

Slovenskej republiky  Bratislava riadi ť radu pre, zriadi ť 

Radu pre Mestské lesy v Bratislave v zmysle uznesen ia 

mestského zastupite ľstva 1798/2014 z 23. 10. 2014 tak, aby 

v poradnom orgáne bolo zastúpené hlavné mesto Slove nskej 

republiky, Mestské lesy Bratislava, vodár, Bratisla vská 

vodárenská spolo čnos ť, Štátna ochrana prírody a odborná 
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verejnos ť a ob čianske združenia s odborným zameraním, ktoré 

sa aktívne zapojili do pripomienkovania v Programu 

starostlivosti o les na území Bratislava na roky 20 16 a 25, 

ktoré o to prejavia záujem.  

Kratu čko doplním, ak mám ešte čas a vy ťažím si aj 

druhú polovicu. 

Je to vlastne pomoc aj pánovi riadite ľovi Mestských 

lesov, aby mohol vytvori ť túto štúdiu využitia mestských 

lesov a ich zonácie, pretože presne sa povie, v kto rých 

častiach je napríklad, napríklad cyklistická dráha a  nie je 

vhodné tam napríklad robi ť ťažbu cez tieto územia, kde sa 

môže ťaži ť.  

Čiže, táto zonácia znamená funk čné využitie celku. Kde 

je rekreácia, kde sa môže ťaži ť a tak ďalej.  

Čiže, im to pomôže, myslím si, že to nebude nejaká 

veľká suma, ale naozaj to treba urobi ť odborne.  

A čo sa týka k tej dru, k tomu bodu Bé, je tam vlastne  

zastúpenie, myslím si, že ve ľmi, ve ľmi dobré, naozaj, 

odbornej zložky a už, naozaj, nikto nebude môc ť poveda ť, že 

rozhodli o tom nejakí fanatici, alebo nejakí po ľovníci.  

Čiže, je to také kompromisné riešenie a dúfam, že to  

bude ma ť aj podporu takú istú, ako to bolo na tej komisii. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, tá Rada existuje. Problém je v tom, 

že tí ľudia so sebou nechcú rozpráva ť. Oni vždycky povedia, 

že ke ď tam zavoláte tamtých, tak my neprídeme. Tak toto s a 

tu deje. No ja už neviem ako mám. Môžme si da ť desa ť 

uznesení, ale ja ich neviem za vlasy dotiahnu ť za stôl. Ale 

skúsime to znovu.  

Pani poslanky ňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

ja pasujem za odborníka na lesy, ale na Kalvárii je  

najlepšie vidie ť, že les potrebuje ur čitú hmotu. Že ke ď sa 

tam za čne ve ľa rýba ť, rúba ť hore-dole, tak, proste, ten, 

ten zbytok, vlastne, umiera. Tak aby sa nám to nest alo aj 

v mestských lesoch.  

Ten zákon o štiepkach a to, že sa za to platí, je 

svinstvo, pretože sa s tým robia hrozné škody kraji nárske. 

Vyrúbajú sa na hromadu všetky kríky, hniezdiská pre  

spevavcov a všetko, takže nedopus ťme sa tejto chyby.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, diskusia bola dlhá, konštruktívna. Ja len 

potrebujem pripomenú ť, lebo iks krát som to aj tam 

spomínal, síce v inej súvislosti, ale trval som na tom, aby 

vypadli zo slovníku, alebo teda z našich lesov bezz ásahové 

územia, lebo to prináša pravý opak. Všetko má svoju  mieru. 

Bezzásahové územie prináša piaty stupe ň ochrany, čo zase 

zakazuje bicykle a podobné veci. Neviem si predstav i ť ako 

by sme s tým bojovali.  

Takže, tak ako hovorím, všetko má svoju mieru a po ďme 

na to, na to postupne. Tí odborníci, ktorí tam majú  sedie ť, 

by mali zmeni ť slovník. Ja si dovolím tvrdi ť, že naše lesy 

si zaslúžia zmeni ť názov ťažba za údržba.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja len budem reagova ť.  

Piaty stupe ň ochrany nemusí by ť vždycky, že sa tam 

nemôžu bicyklova ť, alebo nemôže tam pristúpi ť, to je vecou 

ako sa nastaví re rezervácia. Ak je tam v štatúte  
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rezerevácia, že tam Bratislavská vodárenská môže vy konáva ť 

svoju činnos ť vrátane áut, tak tam bude, ke ď sa povie, že 

bicykle, bicykle, to je vždycky vecou štatútu, hej,  tej 

rezervácie. To len doplnok. 

Ale k pánovi, pánovi primátorovi.  

Ja som hovorila o tom, o tej rade so všetkými tými 

ľuďmi, ktorí sa zú častnili PSOL-ky, všetci sú ochotní 

a tešia sa z toho a budú spolu spolupracova ť. Nie sú tam 

žiadne rozpory. To sú čisto len odborné. Neviem kto vám 

toto, teda stále hovorí. To je úplný blud. Ja s tým i ľuďmi 

hovorím. A ke ď majú odborný konflikt, to ešte neznamená, že 

by spolu si nesadli a spolu rokujú. To sú priatelia , ja ich 

poznám dlhé roky, takže to čisto len odborný, tak ako sa 

disputuje, disputujeme s riadi, s pánom riadite ľom, tak to 

neznamená nejaký nezmierite ľný boj. Chceme spolupracova ť na 

tom.  

Čiže, boli tam ve ľmi kultivovaní ľudia, ktorí sa 

zúčastnili tej PSOL-ky, toho programu starostlivosti o  les, 

napríklad Slovenská akadémia vied, Botanický ústav,  Ústav 

zoológie, Slovenská ornitologická spolo čnos ť birdlife, 

Bratislavské regionálne združenie BROZ, Lesoochraná rske 

zoskupenie VLK, Živica, Cyklokoalícia Naše Karpaty.  Čiže, 

to sú ľudia, ktorí sa môžu, pod ľa mňa, naozaj, odborne teda 

zúčastni ť tej diskusie, pokia ľ, samozrejme, prejavia 

záujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Ká čer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No, v prvom rade musím zareagova ť na pána Budaja 

a pána Dostála. 

Ona je ve ľmi ve ľká škoda, že vždycky to za čína tým 

útokom na tie Mestské lesy a na toho riadite ľa, ktorý, si 

myslím, že dneska naozaj spravil mí ľovými krokmi išiel 

vpred aktivistom a naozaj, komunikácii s nimi. Mysl ím, že 

pani Pätoprstá, ktorá sa tomu venuje asi najviac z vášho 

klubu, to môže len potvrdi ť.  

No a chcel by som poveda ť, že tejto, k tejto téme je 

to naozaj téma, ktorá sa dotýka všetkých Bratislav čanov, 

niektorí sme viac zameraní na tú komer čnú časť tých 

mestských lesov, čiže ten spodok, tú Partizánsku lúku 

a podobne, niektorí zase viac sledujú priamo už ten  les, 

tak ja patrím k tým, ktorí viac preferujú ten Disne yland 

dore, dole na tej Partizánskej lúke, ktorí majú tie  malé 

deti a potrebujú trošku aj ihrisko, aj do lesa a po dobne.  

Čiže, aj na nás, aby ste brali oh ľad v tomto smere.  

Ja by som chcel požiada ť pána primátora, aby tento 

návrh stiahol, napriek tomu, že myslím, že sa blíži  k tomu 

výsledku, tak naozaj, nám tu chýba jedna, dve, tri analýzy, 

ktoré nestoja žiadne ve ľké peniaze. Pod ľa mňa, tie analýzy 

vám vypracuje Ochrana prírody, pod ľa mňa, možno, aj 

bezplatne, alebo naozaj, za symbolický nejaký popla tok. 

A naozaj, tieto analýzy by nám, by nám mali poveda ť, že či, 

či  mestský lesopark je vhodný na to, samozrejme, ke ď 

chceme zachova ť tú funkciu lesoparku, a k ľudne, možno, ke ď 
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nám povedia, že treba ťaži ť tisíc kubíkov, teda tisíc 

metrov š, metrov kubických, tak ťažme tisíc. Ale, naozaj, 

nechajme to na o na odborníkov. Nehovorme, že pä ťtisíc je 

dobré, osemnás ť tisíc dobré, nech nám to, naozaj, povedia 

odborníci. My, my nie sme odborníci na všetko.  

Návrh pána Bullu, ku ktorému som sa podpísal, hodno tím 

naozaj, ve ľmi pozitívne, lebo je to produkt Mestským lesom, 

Mestských lesov, ktoré môžme ponúknu ť zase opä ť nie čo 

z toho Bratislav čanom. Funguje to v Prahe, myslím, že to 

bude fungova ť ve ľmi dobre aj v Bratislave. 

Máme tu kopec ľudí, ktorí majú rodinné domy a ktorí 

ur čite privítajú možnos ť zakúpi ť si drevo priamo 

z Mestských lesov. 

A vôbec nejde o to, ja si zas nemyslím, že tento do pyt 

fyzických osôb by spôsobil neviem aký nárast. To sa , pod ľa 

mňa, budeme bavi ť v tisícky alebo v dve v dvojtisícke 

metrov kubických.  

Hodnotím to ve ľmi kladne aj preto, lebo na poslednej 

komisii bolo, bolo nejak spochybnené, že sa v zásad e drevo 

predáva sprostredkovate ľom, tak ja si myslím, že toto je 

dobrá odpove ď smerom k ľuďom, že neni záujem. Záujem je to 

naozaj v prvom rade poskytnú ť Bratislav čanom.  

Ten med beriem trošku viac akože, že bolo by to faj n, 

je to milé, to beriem, naozaj, len možno nejakú dop lnkovú 

službu, ktorá by zase mohla len tie mestské lesy tý m 

obyvate ľom priblíži ť a záujem obyvate ľov o mestské lesy 

a vôbec o les ako taký, by mohol vzrás ť v Bratislave. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Počula som tu už viackrát odvolávku na hospodárenie 

s mestskými lesmi v Prahe, ale čo mám informácie, tak 

práveže v Prahe vlastne neta ne ťažia ani polovicu toho, 

prirodzeného prírastku, prirodzeného ro čného prírastku 

lesa. Takže, možnože aj z toho by sme si mohli zobr ať 

príklad. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Pán poslanec, ja teraz nerozumiem, akým útokom na 

riadite ľa lesov som ja za čal.  

Ja som o riadite ľovi lesov nepovedal ani slovo. Ja som 

sa iba pýtal na ten váš návrh, ktorý predkladáte, ž e sa má 

robi ť nejaký marketingový prieskum. Lebo tomu naozaj, 

úprimne nerozumiem.  

Pokia ľ má, majú Mestské lesy nejaké produkty, ktorú 

môžu ponúknu ť Bratislav čanom, no tak nech ich ponúkajú. 
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Nech, nech informujú ľudí, že si môžu odobera ť drevo, 

alebo, alebo nech predávajú med a robia, robia na t o 

reklamu. Len nerozumiem celkom tomu, že pre čo by sme si my, 

alebo Lesy mali robi ť nejaký marketingový prieskum.  

Teraz neviem, či to má by ť reprezentatívny prieskum 

verejnej mienky, alebo to má by ť nejaký kvalitatívny 

prieskum formou Fokus group, alebo, alebo čo by to vlastne 

malo by ť. Internetová anketa. A na čo by to bolo?  

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa, pán Dostál, ospravedl ňujem. Áno, toto bol ten 

príspevok. Mne sa to nejako dokomolilo s tým príspe vkom 

pána Budaja.  

Prieskum sa robí na to, aby sme ľuďom dávali to, čo 

chcú. Aby sme im neponúkali služby, ktoré nechcú. A  ten 

prieskum je, myslím že, ve ľmi jednoduchý. To sta čí urobi ť, 

naozaj, so, s návštevníkmi Železnej studni čky, ktorých 

nebudete ma ť problém v piatok, v sobotu tam získa ť tisíce, 

tisíce názorov.  
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A tam sa dozvieme, či vôbec po tomto dopyte, alebo po 

tejto službe je nejaký dopyt. A myslím, že je to sp rávne 

presne takto postupova ť. Dáva ť tým ľuďom to, čo chcú. Nie 

myslie ť si čo chcú, ale vždycky fakticky si zobra ť číslo 

a na základe tých čísiel postupova ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som na za čiatok teda povedal, že ke ď za čínal 

tento bod, tak som nevedel, že či máme koncepciu Mestských 

lesov, alebo rokovací poriadok, ale potom sa to ted a dalo 

nejakým spôsobom na správnu mieru.  

Chcel by som poveda ť, že skuto čne, Mestské lesy 

a lesopark je jeden cenný drahokam, ktorý tu máme v  hlavnom 

meste Bratislave. To si treba jednozna čne uvedomi ť. Lebo 

nie každé hlavné mesto Európy sa môže pochváli ť takou 

blízkos ťou lesa, ktorú máme my v Bratislave. A preto by sme  

mali všetcia vyvinú ť aktivitu a snahu na to, aby 

jednozna čne tá rekrea čná funkcia lesa bola podporená.  

Preto som sa pýtal ako vlastne vzniklo to uznesenie  

o obmedzení tej ťažby tých pä ť tisíc metrov kubických, 

pretože áno, chápem, že to bolo tesne pred vo ľbami 
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a jednoducho, bolo treba vyvinú ť nejakú aktivitu, ale plne 

by som podporil to, čo hovoril pán poslanec Ká čer. 

Jednoducho, skuto čne, dajme na stôl relevantné analýzy 

a povedzme si, možno to bude tisíc, možno to bude 

desa ťtisíc, ja neviem. len fakt, naozaj, aby sme neuškod ili 

tomu lesu. Pretože ja nie som odborník na les, ale nech to 

povedia iní.  

To si treba uvedomi ť, že nie od stola rozhodnú ť, ale 

skuto čne, necha ť to na ľudí, ktorí majú na to školy a ktorí 

vedia poveda ť, že čo a ako. Pretože aj v tej analýze, ktorá 

tu bola predložená, sa ve ľmi jasne hovorí čo bude hrozi ť, 

ak, jednoducho, ten les, o ten les sa nebudeme star ať.  

A ja by som bol ve ľmi nerád, aby sme dopadli ako 

v Karlovej Vsi, kde práve preto, že sa nestarali o tie 

stromy, tak bohužia ľ, tam zahynul, zahynulo die ťa.  

A ešte si treba uvedomi ť aj jednu vec, že my stále 

hovoríme o tých mestských lesoch a ja v rámci teda toho, 

tých tých lesov, ktoré sú, ve ď ja som z mestskej časti 

Lamač a my tam máme lesy, dá sa poveda ť, za oknom, máme tu 

ešte aj urbariáty. Hej? Kde sa vrátili, vlastne, po zemky, 

hej? Urbariáty Lama č, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, a to 

sú presne také tie územia, ktoré sú vlastne ako med zi 

mestskými časťami a mestom. Hej? Že jednoducho, je lúka nad 

Lamačom a jedna časť lúka, lúky patrí urbariátu a druhá 

časť patrí Mestským lesom. A nie je tam rovnaká vždy 

starostlivos ť. Aj čo sa týka vlastne výrubov a všetkých 

týchto vecí. Takže aj to si treba uvedomi ť, že nie za 

všetky výruby sú zodpovedné, nejakým spôsobom, Mest ské 
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lesy. Samozrejme, ve ľmi treba šetrne pristupova ť k celkovej 

tej ťažbe. Ve ď kto sa prechádza po tom lesoparku, tak vidí.  

Všetka tá infraštruktúra, ktorá bola vybudovaná za 

bývalého režimu, tak nejakým spôsobom dosluhuje. Ve ď ko ľko 

sme mali tých rekrea čných zariadení, ohnísk, altánkov 

a neviem čoho všetkého a ko ľko je toho teraz? Samozrejme, 

podpísal sa pod to nedostatok finan čných prostriedkov, 

podpísali sa pod to vandali, ale ja som ve ľmi rád, že aj 

v tejto koncepcii sa hovorí jednozna čne o tom, čo a akým 

spôsobom sa ide obnovova ť. Že sú to cesty. Že sú to tie 

altánky, že sú to tie lavi čky, že sú to tie studni čky. Lebo 

to sme nejakým spôsobom v minulosti zanedbali a to je 

potrebné pre, to je potrebné prinavráti ť. Ak hovoríte, že 

nezanedbali, tak sa cho ďte pozrie ť ako vyzerajú niektoré 

veci. Ve ľmi rád vás zoberiem.  

Ak peniaze neboli, ve ď práve to je o tom, pani 

poslanky ňa, že jednoducho, nezmyselnými uzneseniami robíme 

a vyrábame problémy, čo sa týka vlastne pe ňazí.  

Takže fakt, naozaj, ja by som bol ve ľmi rád, aby sme 

prerušili to rokovanie, aby sme si dali na stôl vyp racova ť 

analýzu od rôznych inštitúcií, ktoré sa tomu rozume jú a na 

základe toho potom povedali, presne tak, ako v Prah e. Nemám 

s tým absolútne problém, jednoducho, odbornú tému 

odborníkmi da ť na stôl a potom aj nejak rozhodnú ť, aby 

ľudia, Bratislav čania, boli spokojní. Pretože skuto čne 

v podobe tohto lesoparku tu máme jedno zlato, ktoré  nemá 

každé hlavné mesto. A to si treba uvedomi ť. Toto my musíme 

napĺňať.  
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka tých pražských lesov, oni majú 

dvetisícdevä ťsto hektárov. Lesy majú rozdrobené, to zna čí, 

že majú také tristo, dvesto, sto hektárové kúsky. T o zna čí, 

že nemajú ucelený les. A aktuálne majú stanovenú ma ximálnu 

ťažbu na decénium na stotridsa ťtritisíc kubických metrov.  

Čiže my ke ď máme pä ťdesiattisíc plánovaný na decénium 

a máme ešte vä čšie lesy, ktoré sú ucelené, tak to 

neprichádza do úvahy.  

Čo sa týka marketingového prieskumu, ja neviem, ja v ám 

poviem, že ja mám pä ť kamarátov, ktorým ke ď teraz 

z Mestských lesov by doviezli každému kubík, tak si  zoberú 

to drevo. Kupujú to moji rodi čia niekde v Dubnici. Každý 

chodí do lesov si kúpi ť na zimu drevo. Dávajú to do krbov.  

Neviem, ke ď nebudú ľudia ma ť záujem, tak nech to 

nerealizuje. To je normálny marketingový prieskum.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja len k tým analýzam, že nech teda aj tá odborná 

verejnos ť, ktorá je v tom zainvolvovaná, má tiež možnos ť si 

vypracova ť nejaké a ich predloži ť, aby potom nikto nemal 

pochybnos ť o tom, že sú tie analýzy nejaké nadhodnotené, 

alebo podhodnotené. Nech sa teda dá spra, nech dá s pravi ť 

aj odborná verejnos ť nejaké analýzy a potom nech sa to 

porovná a aby  nikto nemal pochybnos ť o tom, že sa tie 

analýzy nejak líšia od seba, lebo toto je fakt hákl ivá 

téma. A ten lesopark treba zachova ť tak, aby bol 

v poriadku, aby tí Bratislav čania mali z neho úžitok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Kaliský.  

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem poveda ť, bez vstupných dát sa nedá 

spravi ť do dobrá štúdia, ani dobrý projekt. Čiže, ja 

podporujem prerušenie jednania o tomto bode a v prí pade, že 
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sa bude hlasova ť, nechcem sa zú čast ňova ť nejakých zlých 

rozhodnutí, takže nebudem hlasova ť o tomto bode. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Asi, no.  

Ja som len chcela doplni ť kolegu.  

Naozaj, ja chápem, že vy chcete, aby sa ten materiá l 

stiahol a nejaké veci sa vypracovali. Ale práve tým  

uznesením, ak ste si všimli, sa dávajú financie pre  Mestské 

lesy, aby túto zonáciu urobilo. To je ten krok, o k torom 

sme aj nieko ľko hodín hovorili na komisii. Zhodli sme sa na 

tom a vytvorili sa dva, dva, dve funk čné nástroje na to, 

aby sa zrealizovalo. Lebo ak to stiahneme, zase bud eme 

proste, v patovej situácii.  

Teraz je krásny nástroj na to, aby sa to zreali, 

zreálnilo, to čo všetci chceme, aby odborníci vrátane 

Mestských lesov, hlavného mesta, Bratislavskej vodá renskej, 

Štátnej ochrany prírody a odbornej verejnosti urobi li 

nejakú zhodu na tom, čo vlastne chceme v tých Mestských 

lesoch.  
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Čiže, máme tu nástroj, tak ho prijmime a ne nepo ďme 

zase (gong) do nejakej patovej situá 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Olekšák hovorí o tom, že máme da ť na stôl 

nejaké relevantné analýzy. No, ve ď sa nikto nebráni 

relevantným analýzam, ale čo som zaregistroval, ak to bolo 

navrhnuté nejaké uznesenie o tom, že si máme da ť spravi ť 

marketingový prieskum, tak ja len spochyb ňujem relevantnos ť 

marketingového prieskumu pre rozhodnutie o tom čo 

s Mestskými lesmi, lebo bez oh ľadu na záujem 

Bratislav čanov, trebárs o štiepku, si nemyslím, že by sa to 

malo premietnú ť do toho, ko ľko sa bude ťaži ť v mestských 

lesoch. To nemá by ť to ur čujúce kritérium.  

Keď nám náhodou stotisíc Bratislav čanov, povie, že má 

záujem o drevo, tak to predsa ne neznamená, že vyrú beme 

všetky mes mestské le, teda všetky stromy v mestský ch 

lesoch, aby sme uspokojili tento záujem.  

A nebolo mi odpovedané, ani na ten spôsob. Lebo to,  že 

rodi čia pána Bullu si kupujú drevo je fajn, a že tisíce 

ľudí na Železnej studni čke nie čo chodia, tak ich sa budeme 

pýta ť, či chcú aj drevo (gong) zo Železnej studni čky?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prihlásil sa ešte pán Vladimír Kutka do diskusie.  

Hlasujte, prosím, či pán Kutka môže vystúpi ť.  

Tak, ďakujem.  

Nech sa pá či, pán Kutka, máte slovo.  

Občan   Ing. Vladimír   K u t k a :  

Dobrý ve čer všetkým.  

Ja som len chcel poveda ť nejaké veci, ktoré som vtedy 

možno nevedel, nemohol poveda ť. 

Som rád, že pán Jambor chce otvori ť otázku toho 

uznesenia z októbra 2014. Nehovorím, že tam boli zl é veci, 

boli tam veci, ktoré boli šité horúcou ihlou, takis to jak 

tých pä ťtisíc kubíkov, ktoré boli vlastne vytrhnuté 

z konceptu, ktoré som ja povedal, ke ď som hovoril 

o kalamite z roku 2010, že teraz by bolo dobré ťaži ť 

päťtisíc kubíkov, ale vtedy za noc spadlo šes ťdesiattisíc 

kubíkov, takže to sa  odvíjalo od tohto čísla. A stalo sa 

z toho krásne mýtické číslo pä ťtisíc kubíkov ro čne, že by 

sa malo ťaži ť.  

Čiže, tiež chcel by som vás poprosi ť, dajte urobi ť 

odbornú analýzu, ko ľko ten les potrebuje údržby, ťažby, jak 

do nazvete. Proste, ten les treba pestova ť tak jak záhradu, 

jak sa staráte o veci, aj ten les potrebuje starost livos ť.  
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Takže, aj tá, ten sú časný stav neostane status quo 

taký, aký je teraz. Je to vývoj. Je to živý organiz mus, 

vyvíja sa. Čiže, treba sa o ten les stara ť. Všade sa o ten 

les starajú. V Karlových Varoch tiež nerúbali v les e, 

nestarali sa o to, teraz majú dvojnásobnú ťažbu, lebo zase 

sa starajú.  

Takisto, boli narýchlo šité veci čo sa týka trebárs 

poľovných území, nepo ľovných území, v strede lesa, od ľahlé, 

nepoľova ť. Uznesenie tristopä ťdesiattisíc prvý rok, 

tristotisíc príspevok na ďalšie roky. Pre čo? Čo sa stane, 

že už nedostanú tie Mestské lesy ďalších pä ťdesiattisíc. Sú 

ochudobnené o to. Už sa majú stara ť menej o ten lesopark?  

Čiže, sú tam takéto body, ktoré sú ve ľmi. Bolo, bolo 

to posledné zastupite ľstvo pred vo ľbami, viem že ste boli 

pod tlakom, voli čská základ ňa, všetko. Máte teraz klud, 

chcem vás poprosi ť, zodpovedne pristúpte k tomuto a ešte 

raz prehodno ťte toto uznesenie z októbra 2014. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nadviažem na kol na toho pána, ktorý tu povedal: 

Postavte sa k tomu zodpovedne.  
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Zodpovedne pre m ňa neznamená rúba ť lesy. Rúba ť lesy 

pre m ňa neni starostlivos ť. Les má takú zvláštnu štruktúru, 

že ke ď ho nebudete tisíc rokov rúba ť, tak perfektne bude 

fungova ť. To neni jako vznik štátu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja si myslím, že ke ď je potrebné, tak treba aj rúba ť, 

aj reza ť, 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

ale 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále pokra čuje) 

ale,  

Ja ve ľmi pekne ďakujem, ve ľmi pekne ďakujem za to, že 

pán bývalý pán riadite ľ teda povedal ako vzniklo to číslo 

päťtisíc, lebo to som sa chcel presne opýta ť, že pre čo 

päťtisíc metrov kubických? Že pre čo nie štyri, šes ť, osem, 

sedem? Takže bolo to nejaké vytrhnuté z kontextu.  
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A presne je to o tom, že jednoducho, fakt, naozaj, 

nechajme v rámci tej analýzy pracova ť tých odborníkov, nech 

povedia čo je optimálne, nech zhodnotia ten stav a na 

základe toho potom prijmeme nejaké východiská.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Mňa len napadlo pri tom, jak pán Kutka rozprával 

o tom, že to je jak záhrada, že či je možné vôbec ur či ť 

koľko kubíkov sa má vyseka ť, alebo vyrúba ť, ke ď toto je od 

dvetisícštrnás ť na tri roky. Však ke ď ten les je živý 

organizmus, tak každý rok by malo by ť iné číslo ko ľko sa má 

toho dreva vy ťaži ť. Nie? 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Presne tak to aj je. Preto sú vlastne tie Programy 

starostlivosti o les odhadové. Niekedy sa to presun ie a tak 

ďalej.  

Ale naozaj, ke ďže tu máme možnos ť vytvori ť orgán, 

ktorý bude odborne vypracováva ť túto analýzu a hlavne túto 

zonáciu, že čo, kde môžme a nemôžme, tak ja dúfam, že to 

podporíme a posunieme sa ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mňa len zarazilo, to čo povedal pán, že teda poslanci 

boli pod tlakom. Čiže, ke ď budú poslanci pod menším tlakom, 

tak sa vyrúbe viac, a ke ď budú pod menším, tak sa vyrúbe 

menej. Alebo teda vyrúba ť sa má maximum, alebo vyrý vyrúba ť 

sa má minimum. Ja by som bol rád teda, aby fakt sa stretli 

tie organizácie, ktoré toto majú možnos ť preskúma ť 

a dohodli nejaký konsenzus, aby sme sa tu potom neh ádali, 

že kto je tu pod akým tlakom a kedy to bude vyrúban é.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  Kon čím diskusiu. Máme tu návrhy na hlasovanie, 

ale zárove ň tu sú návrhy na doplnenie materiálu a diskusiu 

ďalšiu.  

Jeden, dva kluby navrhujú teda preruši ť, alebo 

preruši ť, tak nejak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, to bol prvý návrh.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako predkladate ľ. 

Pán poslanec Jambor, ty si navrhol preruši ť, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teda, alebo stiahnu ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Do budúceho, takže odloži ť a doplni ť. A o tom ideme. 

To je procedurálny návrh a o tom sa teda asi musí 

hlasova ť?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predkladate ľ je magistrát.  

Pán poslanec Kolek, ešte faktickou.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Návrhovej komisii som sa pýtal, do akej miery je vo ľné 

tento materiál, či preruši ť alebo stiahnu ť, pokia ľ tu 

nesedí predkladate ľ? Bolo mi povedané, že jedine spôsobom 

hlasovania, ke ď vä čšina sediacich poslancov tu 

v zastupite ľstve rozhodne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Predkladate ľ tu sedí, má plnú moc od p, od riadite ľa, 

takže tu sedí zástupca.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. 

Tak po konzultácii s organiza čným s ťahujem tento 

materiál a bude doplnený.  

Ďakujem pekne. 

Potom ho znovu predložíme. 
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Ďakujem. 

 

 

BOD 19 PREHĽAD A HODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ 

SPOLUPRÁCE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA ROK 2015 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, prechádzame do bodu devätnás ť a to je Preh ľad 

a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mest a SR 

Bratislavy. 

Materiál máte, priatelia, na stole. Obsahuje všetky  

zásadné info,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

všetky zásadné informácie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je tu zástupca riadite ľa, tento pán.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V jeho neprítomnosti ur čite áno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V neprítomnosti pána primátora 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ako si predstavujete, že  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Riadite ľ magistrátu predložil, tu je jeho zástupca, 

ktorý koná jeho menom. Prosím vás, presta ňte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sme v bode číslo devätnás ť, Preh ľad a hodnotenie 

medzinárodnej spolupráce. Je to materiál za minulý rok. 

Chcem poveda ť, že my pripravujeme koncepciu 

medzinárodnej spolupráce hlavného mesta na ďalšie obdobie. 

Robíme tak aj v kooperácii s poslancami. Stretol so m sa aj 

s pánom poslancom Vetrákom, aj s pani poslanky ňou 

Svore ňovou, ktorí o toto prejavili záujem.  
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Tú koncepciu, samozrejme, budete ma ť možnos ť 

komentova ť a schva ľova ť aj vy, ale toto je výh ľad za rok 

2015. Všetko je v materiáli.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Žia ľ, pán poslanec Vetrák má neodkladné povinnosti, 

tento týžde ň sa žení, prezradím na ňho. To je len tak by the 

wy. Tak mys.  

Ale, ale tak či onak by som sa rád spýtal 

predkladate ľa, to ste opä ť vy. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Primátor.  

Že či sa podarilo v tom minulom roku nejak tak 

nadviaza ť, je to, netýka sa to len toho materiálu, ale tá 

komunikácia s rôznymi družobnými mestami, ktorý, kt oré 

Bratislava má hromadu, dostal som na to otázku od o bčanov, 

že či tu bude aj nejaké podujatie pre tie družobné mest á 

tento rok, že či máte taký plán?  

Podľa mňa, mnohé tie malé mestá, ktorá máme ako 

družobné, relatívne malé, ktoré nie sú hlavné mestá , by 

teraz iste radi ich predstavitelia využili to, že 

Bratislava je na chví ľu hlavným mestom Európy akoby.  
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Boli to otázky, na ktoré som nevedel odpoveda ť. Týkajú 

sa toho materiálu, len nepriamo. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poviem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

18. mája na zasadnutí komisie kultúry a ochrany 

historických pamiatok sme tento materiál tiež prero kovali 

a prijali sme k tomu takéto uznesenie: 

Že komisia berie na vedomie preh ľad a hodnotenie 

medzinárodnej spolupráce,  

po ďalšie, komisia má záujem vyjadrova ť sa 

a spolupracova ť na príprave materiálov, týkajúcich sa 

medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratisla vy  

s mestami v zahrani čí,  

a po ďalšie, komisia navrhuje predklada ť materiály 

týkajúce sa medzinárodnej spolupráce aj na rokovani e 

komisie kultúry a ochrany historických pamiatok  me stského 

zastupite ľstva. 

Poprosili by sme, pán primátor, keby naozaj sme aj 

návrhy na medzinárodnú spoluprácu dostávali do naše j 

komisie, aby sme prípadne mohli doplni ť, lebo niektorá tá 
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spolupráca sa týka aj oblasti kultúry a ochrany 

historických pamiatok.  

Takže, aj dopradu a nie len že dozadu už len na 

vedomie môžme zobra ť nie čo, čo sa udialo. A ak pri príprave 

nejakého materiálu na plán spolupráce na tento rok a na 

ďalší, tak by sme si prosili, keby to prišlo ešte pr ed 

schválením a pred vašim podpisom, lebo neviem jak s a to 

robí, do komisie kultúry a takisto potom všetky tie  

materiály, aby chodili aj do komisie kultúry a ochr any 

historických mater pamiatok, týkajúci sa medzinárod nej 

spolupráce.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

mne by sa to naozaj ten čo tu kolega Budaj povedal ten 

nápad, že zorganizova ť nie čo pre tie družobné mestá. Ja 

napríklad, konkrétne neviem, ktoré sú to, viem, že Perugia, 

neviem presne, ale celkom by to bolo milé, keby sme  ich 

pozvali, možno keby sme zatancovali a zaspievali a poslali 

domov a dobré vz ťahy by boli.  

Ďakujem. 
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Aha, ešte by som chcel jednu vec. Že také cedu ľky 

bývajú na mestách, že Viede ň a pod tým je družba s tým 

a s tým. Aspo ň niekde by sa to oplatilo da ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len krátko.  

Počas korunovácii budú tu partnerské mesto 

Szekesfehervar, ponúkli sme aj Perugii stánok. Tá a le 

nemala záujem. A príde aj Sassari, ktoré síce nie j e našim 

partnerským mestom, ale prejavili záujem spolupraco vať 

v oblasti cestovného ruchu s Bratislavou.  

Takže tieto dve mestá, Perugi, Szekesfehervar 

a Sassari využijú štyri dni po čas korunovácie a budú ma ť 

svoj stánok na, teda nádvorí Starej radnice a budú sa 

prezentova ť v oblasti kultúry, cestovného ruchu, 

v záujmových veciach a podobne.  

Iné mestá momentálne takúto vec nevyužili. Minulý r ok 

sme ponúkali po čas Viano čných trhov takéto stánky, ale 

mestá na to nezareagovali nejak pozitívne, nemali n i č také 

pripravené, s čím by sa vedeli prezentova ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Zrušíme tie priate ľstvá, ktorí nechcú prís ť k nám.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ja ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja len v krátkosti poviem, že po ďakujem teda 

predkladate ľom tohto materiálu, pretože si myslím, že 

skuto čne tá medzinárodná spolupráca je ve ľmi dôležitá, 

podstatná. Najmä teraz, ke ď tento polrok budeme ma ť vlastne 

predsedníctvo Európskej únie. 

A bol by som rád teda skuto čne, aby hovoril Peter 

Hanulík. Ja ho úplne podporujem v tomto, aby sme pr i tých 

vstupoch do toho mesta, ke ď ideme z tej dia ľnice, či už 

ideme zo Senca, respektíve zo Záhoria vedeli, že vs tupujeme 

do hlavného mesta Slovenskej republiky. Lebo, ako, tá 

cedu ľka je ve ľmi malá a nejak by sa mi žiadalo nie čo 

viacej. Aj už som to aj hovoril. Neviem, či komisia sa tým 
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zaoberala, pretože myslím si, že Bratislava sa má čím 

pochváli ť a býva takým slušným zvykom, že vítajte 

v Bratislave, dovidenia v Bratislave. Máme to v kaž dej 

mestskej časti, len my pri tých dvoch vstupoch máme záplavu 

bilboardov a nemáme takéto nejaké uvítanie, že vlas tne sme 

v Bratislave. Lebo to preletíme a ani nevieme, že s me 

v Bratislave.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som už nestihol normálny diskusný príspevok, ale  

chcel by som podpori ť pani námestní čku oh ľadom prezentácie 

a teraz mám aktuálnu takú situáciu, že by práve mes to zo 

Sardínie chcelo spropagova ť svoj, nie len región, ale celý 

ostrov Bratislav čanom v rámci Eurovei, ak by sa dalo, 

v rámci námestia. Ja viem, že tam máme nejaké, neja kú 

dohodu s s týmto nákupným strediskom o využívaní.  

Takže, ak by sme potom, by som prišiel rovno za vam i, 

aby sme tento projekt podporili.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Čo sa týka tých družobných miest, naše mesto sa 

dostalo do takej zvláštnej situácie, pretože z kraj ského 

mesta sa vyhupla na hlavné mesto a behom existencie  ako 

krajské mesto zbieralo družobné mestá krajských mie st 

a behom existencie hlavných zbiera, uzatvárame part nerstvá 

s hlavnými.  

Čiže máme taký pool. Neviem ko ľko ich je, my sme to 

vyhodnocovali s s námestníkmi. Je ich via ve ľa týchto 

družobných miest, ale sú to skuto čne bizarné meste čká, ako 

niekde na Sardínii nejaká dedinka a a potom hlavné mestá.  

Čiže, tam máme trošku z toho také bolenie hlavy, že 

ako postupova ť, ale myslím, že ten trend je jasný. My sa 

musíme stretáva ť hlavne s hlavnými mestami, našim 

prirodzeným spolo čens, spol č, protipartnerom je Viede ň, to 

je úplne evidentné a Praha, Budapeš ť a ďalšie mestá, ktoré, 

ktoré, s ktorými budeme, Amsterdam, s ktorými budem e dobré 

vz ťahy.  

Nápad, urobi ť tu taký ako, veselicu s tými, s tými 

družobnými mestami je dobrý. Pán poslanec Hanulík, skúste 

dať miesto, čas, pohostenie a klobásy, všetkých zavoláme.  

Dobre. Ďakujem pekne. 
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Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej 

spolupráce. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných,  

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 20 NÁVRH DODATKU Č. 3 K ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINE CENTRA VO ĽNÉHO ČASU 

KULÍŠKOVA 6, BRATISLAVA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ť. To je dodatok 

k zria ďovacej listine. Je to viacmenej formálna ča, 

formálna povinnos ť, ktorú musíme splni ť, pretože sa doplnil 

zákon. 

Čiže otváram.  

Sú k tomu súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje Dodatok číslo 

tri a tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných,  

tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 21 INFORMÁCIA O PROJEKTOCH PODPORENÝCH 

FINANČNÝM PRÍSPEVKOM V ZMYSLE VÝZVY 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA NA POSKYTNUTIE FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU NA PODPORU PROJEKTOV 

SUBJEKTOV PRACUJÚCICH S ĽUĎMI BEZ 

DOMOVA V BRATISLAVE PRE ROK 2015 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťjedna a to sú  inf 

Informácia o projektoch o finan čných príspevkoch pre ľudí 

bez domova.  
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Je to vec, o ktorej sme už diskutovali úplne obsiah lo 

v tom bode Vagus, kedy sme (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

túto diskusiu, čiže nemusíme si ju opakova ť.  

Je tu informácia o tom ako sme to rozdelili, tak ak o 

sme vám to vysvetlili. Myslím si, že všetko bolo k tomuto 

povedané. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhová komisia. 

Je to za rok 2015, áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

berie na vedomie Informáciu o projektoch a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných,  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 478 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 22 INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH VYPOVEDANIA 

ZMLUVY O NÁJME POZEMKOV Č. 08-83-

0181-10-00 SPOLO ČNOSTI MICROTECH, 

SPOL. S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťdva. To je Informácia 

o možnosti vypovedania s MICROTECH-om. 

Tam ste nás v apríli požiadali, aby sme predložili 

informáciu o možnostiach výpovede tejto zmluvy. Inf ormácia 

je na stole. Je tam postup a respektíve riziká jedn ého, 

alebo druhého postupu. 

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím  návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje vypovedanie 

zmluvy o nájme pozemkov a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, prihlásila sa neskoro, tak. 

Tak dobre, teraz hlasujeme, potom môže vystúpi ť.  

Hlasujte, prosím vás a potom môže vystúpi ť.  

Sme v hlasovaní. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sme v hlasovaní o tomto bode, hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje) 

Takže tridsa ťjedna prítomných,  

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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A teraz prosím, pani Vráblicová. Hlasujte či môže 

vystúpi ť pani Vráblicová.  

(Hlasovanie.) 

Pani Vráblicová, nech sa pá či, máte slovo.  

Občianka: Zdena   V r á b l i c o v á :  

Že vlastne je celkom zbyto čné to vystúpenie, ale vám 

veľmi pekne ďakujem, lebo my sa snažíme troška si okolo 

toho domu skrášli ť a neustále sa hovorí o tom, že nemôžu, 

nemôže meni ť, že nemôžeme kontajneroviská, nemôžeme, tam 

máme takú vodu, lebo to sa bude robi ť. A to už nám hovoria 

osem rokov. 

A okrem toho teda tento, tento pán konate ľ a ten 

developer, to je nie čo tak megalomanské. On vlastne má 

zrušené stavebné povolenie už. A toto čo mal robi ť predtým 

z týchto, okolo týchto pozemkov, ktoré sa rušia, to  vlastne 

ani neza čal za celých tých osem rokov.  

Ja vás nebudem zdržiava ť. Ja vám fakt ďakujem, lebo 

mnohí teda tu ste boli kedysi v desiatom a aj v štr nástom 

a bola som tu aj ja, a mnohí z vás tu ostali a ja t u s vami 

tak stárnem.  

Takže vám ve ľmi pekne ďakujem.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme aj my.  
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(poznámka: potlesk) 

Ďakujeme. 

Pán Hanulík ešte po skon čení diskusie, nech sa pá či. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Áno.  

Ja by som chcel nadviaza ť na pani, ktorá vystúpila.  

Vidíme vo všetkých bodoch, že tých ľudí dos ť trápi tá 

výstavba. Naozaj, mali by sme sa zamyslie ť nad tým. Asi ten 

územný plán zobra ť, či to má, bude, nebude, proste, zobra ť 

do rúk. Každý pozná v tej svojej mestskej časti, ako by to 

asi malo vyzera ť, lebo, lebo proste, asi sa nepohneme 

ďalej. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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BOD 23 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 6074/1 A PARC. Č. 6074/2, DO 

PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MGR. 

RÓBERTA BEREŠA A MGR. MARCELE 

BEREŠOVEJ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťtri a to je návrh na predaj 

pozemku v Ružinove. 

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Martin   Katriak, riadite ľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o návrh na predaj pozemkov v Bratislave v Ružin ove 

do podielového spoluvlastníctva Róberta Bereša a Ma rcely 

Berešovej.  

Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi, každý 

v podiele jedna polovica.  

Dané pozemky tvoria uzavretý, ucelený priestor, 

prístupný výlu čne žiadate ľmi.  

Žiadatelia prejavili záujem o majetkoprávne 

vysporiadanie vlastníckych vz ťahov k daným pozemkom za 

účelom scelenia si svojich nehnute ľností.  
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Kúpna cena pod ľa znaleckého posudku bola prvá časť vo 

výške devä ťdesiatpä ť celá šes ťdesiat eura za meter 

štvorcový, pri celkovej výmere štyridsa ť, 

štyristoštyridsa ťosem metrov štvorcových predstavuje 

celkovú sumu štyridsa ťdvatisíc osemstodvadsa ťosem 

osemdesiat eura.  

Druhá časť je za náhradu za užívanie pozemkov 

v celkovej výške šes ťtisíc dvestosedemdesiatdva, pri čom 

finan čná komisia odporú ča schváli ť predaj pozemkov za kúpnu 

cenu celkom v hodnote stoosemnás ťtisíc dvestosedemdesiatdva 

Eur. To je dvestopä ťdesiat Eur meter štvorcový, plus druhú 

časť, čiže šes ťtisíc dvestosedemdesiatdva.  

Mestská rada odporú ča schváli ť predaj pozemkov za 

kúpnu cenu celkom sedemdesiattritisíc 

štyristosedemdesiatdva Eur, čo je stopä ťdesiat Eur meter 

štvorcový, plus druhú časť, čo je šes ťtisíc 

dvestosedemdesiatdva.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Díky.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja predložím návrh, ktorý našiel podporu vo finan čnej 

komisii. Ide o cenu dvestopä ťdesiat Eur za meter štvorcový.  

Dohromady tak mesto by malo dosta ť stoosemnás ťtisíc 

dvestosedemdesiatdva metrov štvorcových za výmeru s polu 

štyristoštyridsa ťosem metrov.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Hlasujeme najprv o návrhu finan čnej ko 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musím to najprv aj dosta ť, aby som to mohla poveda ť.  

( čaká sa na písomný návrh poslanca Budaja) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Vyjasnené.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže k tomuto návrhu uznesenia sme dostali návrh n a 

zmenu ceny, kúpnej ceny a to na dvestopä ťdesiat Eur za 

štvorcový meter, čo pri výmere štyristoštyridsa ťosem 

štvorcového metra predstavuje sumu stodvanás ťtisíc Eur. 

A tá ďalšia časť ostane nezmenená 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Stoosemnás ť (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Za tých sedem, takže dohromady by to malo by ť 

stoosemnás ť dvestosedemdesiatdva Eur. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Do 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to v poriadku ako som hovorila.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Výborne. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných,  

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 24  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 2299/6, PARC. Č. 2299/7 

A PARC. Č. 2320/2, IGOROVI 

CANDRÁKOVI, PODIEL ½ A ĽUBOMÍRE 

CANDRÁKOVEJ, PODIEL ½ AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBOU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťštyri. Predaj pozemkov 

v Karlovke.  

Úvodné slovo. 
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Mgr. Martin   Katriak, riadite ľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave 

v Karlovej Vsi Igorovi Candrákovi a Ľubomíre Candrákovej, 

každému v jednej polovicu ako maret majetkovoprávne  

usporiadanie pozemkov pod stavbou. 

Pri čom prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 

štyridsa ťjedna celá osemdesiattri eura za meter, pri 

celkovej výmere pä ťnás ť metrov štvorcových, teda 

predstavuje kúpna cena šes ťstodvadsa ťsedem celá 

štyridsa ťpäť eura. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemkov, pri čom sú tam pri jednotlivých parcelách 

jednotkové ceny, pri čom za obdobie dvoch rokov spätne od 

podpisu kúpnej zmluvy kupujúci zaplatí v celkovej v ýške 

dvestotridsa ťštyri Eur. 

Materiál už raz bol predkladaný v mesiaci január. 

Nezískal dostato čný po čet hlasov. V zmysle rokovacieho 

poriadku je predkladaný opä ť, pri čom mestská rada 

odporu čila schváli ť predaj. Finan čná komisia, nezískal 

dostato čný po čet hlasov.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

viete, akože ja tento prípad nepodporím. Nie preto,  že 

to je pár metrov. Ale pretože to je typický príklad  ako si 

zaberú ten pozemok, akože ve ľmi čierno, nelegálne a potom 

my to, my im to schválime. 

Ja keby chcel ten pozemok, ktorý ešte pred ním 

a vidím, že to má nejakú logiku, ja absolútne nemám  ni č 

proti tomu, ale tento spôsob sa mi zdá taký nie úpl ne 

férový.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

No, to práve nie je taký príklad, pán poslanec, tot o 

sa jedná o problém, že bola posunutá, nie vinou vla stníc, 

vlastníkov tých nehnute ľností, ale vinou nejakej, nejakej, 

iného úradu. Celá uli čná čiara. Čiže, vä čšina tých 

nehnute ľností, aj v susedstve na ulici má rovnaký problém. 
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Oni ho užívajú, chodník je tak, ako je. všetci to m ajú 

rovnako oplotené v jednej línii, ale všetci zasahuj ú týmto 

spôsobom do mestských pozemkov. Nie je to chyba vla stníkov. 

Takže, ja si myslím, že my ako mestská časť sme sa 

vyjadrili, že toto je vhodné da ť do poriadku a odporu čili 

sme. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

To, sám na seba reagujem, áno? Teraz. 

Prosím vás, viete, že všetci mali zlé zakreslenú tú  

čiaru, no čo to má znamena ť? To akože čo, im kto zakreslil? 

Tak nech toho pána dajú na súd a nech ho zavrú. Vša k to 

predsa neni.  

Vidíte, že aj chodník je úzky, že to auto, že tam 

neprejde pani s ko číkom. To ako, budú, bohužia ľ, takí ako 

ja, tadia ľ nebudú môc ť ís ť, iba tí čo, čo majú o dvadsa ť 

kilo alebo tridsa ť menej. No ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Hanulíková. 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela iba pripomenú ť, aby tam bola dodržaná tá 

podmienka, aby sa z toho chodníka ni č nepredávalo, aby to 

zostalo verejnosti priechodné. Pretože ten chodník je tak 

blízko, čiže, aby to bolo od členené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

schva ľuje predaj pozemkov a tak ďalej ako je to napísané.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných,  

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 25 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

NA POZEMKOCH V BRATISLAVE, K.Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 19379/2 A PARC. 

Č. 22304/4, V PROSPECH ING. ARCH. 

MILANA CHUDÉHO A SPOL. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode dvadsa ťpäť, vecné bremeno vo Vinohradoch.  

Prosím úvodné slovo. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ide o Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemko ch 

v Bratislave, vo Vinohradoch. Ide o novovytvorený p ozemok 

žiadate ľa inžiniera architekta Milana Chudého, ktorý uzavre  

s hlavným mestom zmluvu o nájme pozemkov, pri čom účelom 

nájmu je vybudovanie a užívanie prístupovej komunik ácie 

k stavbe inžinierske siete K ĺzavá ulica. 

Pozemok je zverený do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, a preto majú žiadate ľa uzavretú 

s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto nájomnú zmluvu, 

ktorej predmetom je uvedený pozemok. 

Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena  je  

stoštyridsa ťsedem celá dvadsa ťdevä ť eura za meter 

štvorcový, pri čom všeobecná hodnota jednorázovej odplaty za 
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zriadenie vecného bremena bola stanovená na štyrids aťosem 

celá pä ťdesiatdva eura meter štvorcový, čo pri celkovej 

výmere dvestotridsa ť metrov štvorcových  predstavuje sumu 

jedenás ťtisíc stopä ťdesiatdevä ť celá dvanás ť eura.  

Mestská rada a finan čná komisia odporú čajú schváli ť 

totožne zriadenie vecného bremena za jednorazovú od platu, 

ktorá je tridsa ťštyritisíc pä ťsto, čiže stopä ťdesiat Eur 

meter štvorcový. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Prednášam návrh, aby vecné bremeno malo jednorazovú  

odplatu nie jedenás ťtisícstopä ťdesiatdevä ť, ale 

tridsa ťštyritisíc pä ťsto, čo je stopä ťdesiat Eur na meter 

štvorcový. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne. 
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Končím diskusiu.  

Návrhová komisia pre číta ešte raz návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu sme dostali jeden, jednu zmenu na 

v cene za jednorazovú odplatu. Navrhuje pán Budaj, aby sa 

za jednorazovú odplatu zaplatilo stopä ťdesiat Eur za 

štvorcový meter, čo predstavuje v tomto prípade 

tridsa ťštyritisíc pä ťsto Eur. Ostatné ostáva nezmenené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 26 NÁVRH NA UZATVORENIE MIMOSÚDNEJ 

DOHODY NA POZEMKY V BRATISLAVE, K. 

Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 2286/10, PARC. 

Č. 2286/45, S TATIANOU SCHNIEREROVOU 

A MGR. ĽUDMILOU MACHATSOVOU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťšes ť, mimosúdna dohoda.  

Je to bez úvodného slova. 

Sú tam súhlasné stanoviská  všetkých orgánov.  

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje  uzatvorenie mimosúdnej dohody 

a tak ďalej, ako je to uvedené v texte. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

MOZARTOVA 13, JELAČI ČOVA 18, POLÁRNA 

2, BALTSKÁ 7, RIAZANSKÁ 52, 

RAČIANSKA 35, 37, PLICKOVA 4, 6, 8, 

10, GELNICKÁ 20, 22, PRIBIŠOVA 33, 

SARATOVSKÁ 17, JANKA ALEXYHO 7, 

RÖNTGENOVA 2, BLAGOEVOVA 10, 12, 

BLAGOEVOVA 14, 16 VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťsedem. Štandardný materiál, 

prevod spoluvlastníckeho podielu.  

Bez úvodného slova. 
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Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 27A NÁVRH NA PRIJATIE ROZHODNUTIA VO 

VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A 

ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 

ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. 

O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI 

VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH 

FUNKCIONÁROV V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO 

ZÁKONA Č. 545/2005 Z. Z.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťsedem A. To je materiál  

pána poslanca Vetráka.  

Je tu niekto, kto ho predloží?  

Pán poslanec Grendel. Nech sa pá či, máte slovo.  

Viete, možnáže 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Nechce ma prija ť. 

A, už  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Či ho zastupujete. Otázka je, že či ho správne 

zastupujete,  pána poslanca predkla? 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Čože? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Či ho pred, či ho zastupujete? So (poznámka:  so 

smiechom) 

 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

No. Takže. Pán poslanec Vetrák ma poprosil, aby som  ho 

v tomto zastúpil a odôvodnil návrh.  

Keďže to odôvodnenie je sú časťou samotného návrhu 

uznesenia, tak by som teda si dovolil pre číta ť návrh 

uznesenia k tomuto bodu.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

o konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedze nia 

rozporu záujmov vo či inžinierovi. Petrovi Len čovi, bývalému 

poslancovi Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za čatom z vlastnej 

iniciatívy na základe uznesenia číslo 403/2016 zo d ňa 30. 
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marca 2016 pod ľa článku 9 odsek 2 písmeno a) ústavného 

o ochrane verejného záujmu, z dôvodu, že zistenia K omisie 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vere jných 

funkcionárov Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a následne aj jeho vlastné 

zistenia nasved čujú tomu, že bola porušená povinnos ť poda ť 

oznámenie pod ľa článku 7 ústavného zákona v lehote 

ustanovenej v článku 7 ústavného zákona.  

V bode A. konštatuje, že 

po prvé, inžinier  Peter Len č, bývalý poslanec 

mestského zastupite ľstva pod ľa zistení komisie nepodal 

tejto komisii ako orgánu pod ľa článku 7 odsek 5 písmeno b) 

ústavného zákona oznámenie pod ľa článku 7 odsek 1 ústavného 

zákona do 31. marca 2015 a ani prílohu k tomuto ozn ámeniu 

podľa článku 7 odsek 2 ústavného zákona do 30. apríla 2015 , 

pri čom vo svojom písomnom vyjadrení k za čatiu konania pod ľa 

článku 9 ods. 4 ústavného zákona zo d ňa 19. apríla 2016, 

ktoré bolo vypracované v zmysle bodu Bé uznesenia M estského 

zastupite ľstva zo d ňa 30. marca 2016 a doru čené tomuto 

zastupite ľstvu a Komisii na ochranu verejného záujmu, 

dddd 

dňa 25. apríla 2016, tieto skuto čnosti nijako 

nespochybnil. 

Po druhé, inžinier Peter Len č, bývalý poslanec 

mestského zastupite ľstva uviedol vo svojom písomnom 

vyjadrení k za čatiu konania pod ľa článku 9 odseku 4 

ústavného zákona zo d ňa 19. apríla 2016, ktoré bolo 

vypracované v zmysle bodu B. uznesenia mestského 
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zastupite ľstva zo d ňa 30. marca 2016 a doru čené tomuto 

zastupite ľstvu a Komisii na ochranu verejného záujmu 

prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenske j 

republiky Bratislavy d ňa 25. apríla 2016, dôvody nepodania 

oznámenia pod ľa článku  7 odsek 1 ústavného zákona do 31. 

3. 2015 a tiež prílohy k tomuto oznámeniu pod ľa článku 7 

odsek 2 ústavného zákona do 30. apríla 2015 Komisii  na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejný ch 

funkcionárov Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ako orgánu pod ľa článku 7 

odsek 5 písmeno b) ústavného zákona, s ktorými sa M estské 

zastupite ľstvo hlavného mesta s prihliadnutím na ustálenú 

judikatúru Ústavného súdu nestotož ňuje. 

Po tretie. Je preukázané, že inžinier Peter Len č, 

bývalý poslanec mestského zastupite ľstva porušil svoju 

povinnos ť ustanovenú v článku 7 ústavného zákona tým, že 

nepodal oznámenie pod ľa článku 7 odsek 1 a 2 v spojení 

s článkom 7 odsek 5 písmeno b) ústavného zákona v leho te 

stanovenej v článku 7 odsek 1 a 2 ústavného zákona, to jest 

do 31. marca 2015 a 30. apríla 2015. 

Po štvrté. Proti rozhodnutiu Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta pod ľa bodu Bé1 tohto uznesenia môže inžinier 

Peter Len č, bývalý poslanec mestského zastupite ľstva poda ť 

návrh na jeho preskúmanie na ústavný súd v lehote 1 5 dní 

odo d ňa doru čenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto 

návrhu má odkladný ú činok pod ľa článku 10 odsek 3 ústavného 

zákona. 

V bode Bé schva ľuje  
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Rozhodnutie pod ľa článku 9 ústavného zákona, ktoré je 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu. 

Po druhé, uloženie povinnosti inžinierovi Petrovi 

Lenčovi, bývalému poslancovi mestského zastupite ľstva, 

zaplati ť pokutu pod ľa článku 9 odsek 6 v spojení s článkom 

9 odsek 10 písmeno a) a článku 9 odsek 15 ústavného zákona. 

V bode Dé  poveruje predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkc ionárov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy podpísa ť písomné rozhodnutie pod ľa 

časti Bé bodu 1 tohto uznesenia.  Termín do 30. júna  2016. 

V bode E žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy: 

Po prvé, doru či ť písomné rozhodnutie pod ľa bodu Bé 1 

tohto uznesenia Ing. Petrovi Len čovi, bývalému poslancovi 

mestského zastupite ľstva. 

A po druhé, poda ť návrh na výkon rozhodnutia pod ľa 

bodu Bé 1 tohto uznesenia v mene oprávneného orgánu , ktorým 

je v zmysle článku 11 odsek 3 ústavného zákona mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky, 

v prípade, ak Ing. Peter Len č, bývalý poslanec mestského 

zastupite ľstva dobrovo ľne nesplní to, čo mu ukladá písomné 

rozhodnutie pod ľa bodu Bé 1 tohto uznesenia, a to po 

nadobudnutí právoplatnosti tohto písomného rozhodnu tia. 

Termín bezodkladne, ak nastane taký prípad. 

Toľko návrh uznesenia a zdôvodnenie a chápem kolegu 

Vetráka, že to nechal na niekoho iného.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán Len č je poslanec Karlovej Vsi, čiže predpokladám, 

že tam podáva majetkové priznania.  

Ja sa chcem spýta ť, či vie niekto teda aká je ve ľká tá 

pokuta?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ja si osobne myslím, že on neni povinný to poda ť. Lebo 

ak to podal v Karlovej Vsi, alebo niekde inde, tak nie je 

povinný poda ť, lebo nie je jeho chybou, že sa nevieme 

poprepája ť internetom. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mne už sa tam zdá ve ľa paragrafov, aby som to 

podporil.  

Proste, stalo sa. Nebudem tu z pä ťdesiatich paragrafov 

niekoho obvi ňova ť a vlastne ni č také nespravil. Odovzdal to 

o jeden de ň neskôr.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

No, neodovzdal to neskôr, neodovzdal to. A tá možno sť, 

že ke ď, ke ď to podám na jedno, tak to potom nemusím poda ť 

na druhé miesto kde pôsobím, sa vz ťahuje iba na oznámenia, 

ktoré sa podávajú do 30 dní od ujatia sa funkcie. Čiže, ke ď 

keď niekto v tom kalendárnom roku podal priznanie do 3 1. 

marca a potom sa chopí inej funkcie, tak, tak splni l. Ale 

na to sú rôzne právne názory, že, či, povedzme, nieto bol 

poslancom v Karlovej Vsi a potom sa stane v priebeh u roka 
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poslancom Bratislavy, či má, alebo nemá povinnos ť poda ť, 

podať oznámenie aj v Bratislave. 

Vravím, sú na to rôzne názory, ale toto nie je tá 

situácia. Toto je situácia, že má povinnos ť poda ť za 

minulý, alebo za predchádzajúci kalendárny rok a a nepodal, 

teda povinnos ť do 31. marca. A tam niet žiadnych pochýb, že 

má povinnos ť poda ť za každú funkciu, ktorú zastával v tom 

predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Čiže, pod ľa môjho názoru, nie je toto právne sporná 

situácia. Je to právne jednozna čná situácia a došlo, pod ľa 

môjho názoru k porušeniu povinností stanovených, 

stanovených ústavným zákonom.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tiež si myslím, že to celé je vlastne dos ť ve ľký 

nezmysel, ale je to právne podložené a žia ľbodu, je to tak, 

ako to napísal pán Vetrák, takže, pod ľa mňa, ani nemáme 

veľmi inú možnos ť, len to podpori ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Toto, dobre kon čím diskusiu.  
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Len na ozrejmenie, mestské zastupite ľstvo je tým 

orgánom, ktoré rozhodne. Ke ď to neschváli, ke ď to 

neschválite, tak je koniec a už sa tým nebude nikto  

zaobera ť. Ke ď sa to schváli, tak on sa môže odvola ť a bude 

sa to ťahať donekone čna. 

Takže iba hovorím, že proste vy to máte teraz 

v rukách, ako to bude ďalej postupova ť.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám to bolo 

predložené písomne, aj pre čítané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

desa ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Čiže, konanie sa zastavilo.  
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BOD 28 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťosem a to je Informácia 

o vybavených interpeláciách. 

Úvodné slovo. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem vepe, ďakujm, ďakuje ve ľmi pekne. 

Ide o interpelá, ide o informáciu o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupite ľstva.  

Na zasadnutí mestského zastupite ľstva hla hlavného 

mesta Bratislavy zo d ňa 30. 3., ktoré bolo pokra čujúcim zo 

dňa 4. 2., bolo podaných šestnás ť interpelácií s termínom 

vybavenia do 29. 4. 

Dňa 31. 3. 2016 bolo podaných 7 interpelácií 

s termínom vybavenia do 30. 4. 2016. 

Na mestskom zastupiteste, zastupite ľstve d ňa 28. 4. 

bolo predložených desa ť vybavených interpelácií z 30. 3. 

a tri vybavené interpelácie z 31. 3. Zvyšných šes ť 

interpelácií z 30. 3., vybavených v termíne do 29. 4. 
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a štyri interpelácie z 31. 3., vybavené v termíne d o 30. 

4., sú predložené na dnešné rokovanie mestského 

zastupite ľstva. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem asi hovori ť dlhšie, takže si zoberiem ten 

dlhší variant príspevku.  

Ja, žia ľ, napriek tomu, že som dostala ve ľmi rozsiahly 

právny materiál, nemôžem teda súhlasi ť s tým, s tou 

odpove ďou. Neviem, či to robil pán Katriak? 

Vy ste to robili? Tú, pripom? 

To sa týkalo, či bol urobený súdnoznalecký posudok 

k predaju objektov PKO. Ja som na ôsmich stranách s om sa 

nedozvedela, tam to slovo ani súdnoznalecký posudok  nebolo.  

Čiže, vlastne som sa nedozvedela či bol, alebo nebol. 

Čiže dám opak, opakovanú otázku, že kto robil, aké m eno to 
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robilo? Čiže, tým pádom sa asi dozviem to meno, alebo 

nemeno. Čiže mi odpoviete. Ja potrebujem len áno, nie. 

Nemusíte mi dáva ť osem strán.  

Druhá otázka bola, či magistrát preskúmal oprávnenos ť 

požiadaviek vo či mestu za údajnú škodu z titulu uvádzanú 

v žalobe developera. To bolo tých bu ď štyridsa ť miliónov, 

alebo tých dvadsa ť miliónov.  

Tam napriek tomu, že ste to tam tiež zdôvod ňovali 

nejakou analýzou, právnou analýzou, lenže tá právna  analýza 

neobsahovala otázku, alebo odpove ď na moju otázku. Preto 

bude žiada ť objednávku pre túto právnu firmu, že čo vlastne 

ste od nej objednávali.  

A druhá otázka bola. Tiež som sa nedozvedela na moj u 

odpo, otázku, ktoré osoby menovite rokovali za hlav né 

mesto? Tam vôbec tá otázka nebola zodpovedaná.  

Takže, aj keby som ve ľmi chcela, tak nemôžem 

akceptova ť tú interpeláciu.  

Takže zopakujem ju. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Len pripomínam, že zmluva je zverejnená na internet e, 

pani poslanky ňa. Ak máte záujem, tak si to môžete sama 

nájs ť.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja s prekvapením som sa do čítala vo vybavovaní 

interpelácií, pravdepodobne to bude v odpovedi, kto rú 

dostala pani poslanky ňa Pätoprstá, že spolo čnos ť Henbury 

demne, development požiadala hlavné mesto o vydanie  

záväzného stanoviska  pre realizáciu promenády.  

V roku 2013 vyzvalo s, vyzvalo spolo čnos ť mesto na 

doplnenie žiadosti a vrátilo podanie. Henbury devel opment 

podalo prepracovanú opätovnú žiados ť v septembri 2013 

a hlavné mesto ju vrátilo bez vecného zdôvodnenia. Za pána 

Ftá čnika, prosím pekne.  

V júli 2014 požiadalo Henbury s. r. o. o vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby promenády. Stavebný  úrad 

v januári 2015 rozhodol o zastavení územného konani a, lebo 

nebolo doplnené záväzné stanovisko hlavného mesta. 

V júni 2015 hlavné mesto písomne vyslovilo nesúhlas  so 

spôsobom a rozsahom realizácie promenády pod ľa návrhu 

Henbury development po stránke architektonickej, es tetickej 

a technickej.  

Ja, m ňa by zaujímalo, pod ľa čoho teraz stavajú, alebo 

opravujú promenádu? Pod ľa akého dokumentu? Pod ľa toho, ku 

ktorému bolo zastavené územné konanie o umiestnenie  stavby?  

Vážení, však to je sakra vážna vec. riešime nábreži e 

Dunaja. Tak ja som naozaj ve ľmi zvedavá a budem sa pýta ť 

stavebného úradu v Starom Meste pod ľa akého povolenia, 
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akého rozhodnutia sa momentálne realizujú stavebné práce na 

nábreží Dunaja. 

Ak je toto pravda, čo bolo napísané v odpovedi na 

interpeláciu, tak to hrozí, naozaj, ďalším škandálom.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mám toho viac. Keby som čas prešvihol, tak prosím 

pred ĺži ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Budem, budem sa snaži ť by ť rýchly.  

Interpeloval som ťa, pán primátor, s otázkou oh ľadom 

ako vyzerá tá analýza technického podniku, možnosti  

zriadenia. Dostal som takú komplikovanú odpove ď, z ktorej 

chcem citova ť a poprosím ťa o dovysvetlenie, že, že sme to 

vlastne , tu je taký kopec vzle vzletných a vznešených slov, 

ktoré nakoniec hovoria o tom s takým záverom, že, ž e, že si 

mi moc neodpovedal, ale,  že odhaduje sa, že by sme  

potrebovali nakúpi ť stroje a techniku za dvadsa ť miliónov 

Eur v prípade nejakého nového technického podniku.  

Spracovanie finan čnej analýzy vlastného komunálneho 

podniku je nad rámec odbornej spôsobilosti oddeleni a správy 
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komunikácií, a preto je treba da ť to urobi ť, zjednoduším 

to, spôsobilým osobám, respektíve externej spolo čnosti.  

Ďalej to pokra čuje. Že bude spracovaný, teda tou 

externou spolo čnos ťou komplexný, nezávislý a finálny 

materiál a potom to ko, otázka, že a potom sa urobí  interná 

analýzy u nás z expertným odborným odporú čaním pre mestské 

zastupite ľstvo.  

A toto, ale, my sme dali ti úlohu, myslím, že v mar ci 

minulého roku, aby čo najrýchlejšie sme vedeli, či ten ma 

majetok na Bazovej dá sa použi ť na tie technické služby, 

alebo nie, alebo či môžeme rozmýš ľať o tom, ke ď si pamätáte 

aj, že či sa nedá využi ť iná naša organizácia, napríklad 

OLO, ktorá by vedela robi ť zimnú a letnú údržbu.  

Ty mi ale odpovedáš, že v sú časnosti samotná analýza 

prebieha a o výsledku vás budem informova ť.  

Len tam je nejaký termín a ten termín by mal by ť 

dodržaný. Zatia ľ nie je dodržaný.  

Takže, toto sa chcem spýta ť, že ako to je vlastne 

s takouto analýzou je a kto to robí, a kedy to bude me mať, 

aby sme mohli urobi ť my zase internú analýzu s externým 

odborným odporu čením pre zastupite ľstvo?  

To je jedna vec. 

Druhá. Ústne som sa minule pýtal na toho Mi čurína. Je 

nová vláda. A vlastne pani poslanky ňa Štasselová, zas tu 

nie je, tak to za ňu tlmo čím. Že ty si povedal, že, že 
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oslovíš znova ministerstvo školstva s tým, že ako 

nadbyto čný majetok, ako sme požiadali bývalého ministra, 

tak teraz nového ministra, že či by nemohol by ť zverený ako 

nadbyto čný majetok mestu, lebo je ponuka od Starého Mestra 

a BSK, že by vedeli sa o ten majetok sa postara ť a snažili 

by sa získa ť nejaké formy na rekonštrukciu, teda fondy na 

rekonštrukciu, a že či nie je možnos ť ten 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím ťa, to je interpelácia, alebo čo to je?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To je interpelácia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lebo teraz sme v informácii o vybavených 

interpeláciách.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja, sorry, prepá č. Toto bola nová. 

Takže, k tý, k tej vybavenej interpelácii 

k technickému podniku. To som chcel.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej.  

Končím diskusiu.  

Tam, to nejde iba o Bazovú, to je iba budova. Ale c elý 

ten business case je ve ľmi komplikovaný a na to tu nemáme 

ľudí, takže to budeme musie ť da ť nejake, respektíve, dáme 

to nejakej externej ka, firme, ktorá má na to špeci alistov, 

odborníkov, ktorí sa venujú takémuto, takémuto plán ovaniu, 

aby to pripravili, aby to malo hlavu a pätu, a bude  to, 

a dostanete to, až to bude hotové.  

Pán 

 

 

BOD 29 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu dvadsa ťdevä ť Interpelácie.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

V prvom rade by som chcel pripomenú ť, ak si dobre 

spomínam, že na ostatnom zastupite ľstve sme si dohodli 

systém, že Interpelácie budú niekde na za čiatku. Tentokrát 

sa to, predpokladám, že nedopatrením dostalo opä ť na 

koniec. Ak to tak teda je, ja by som bol ve ľmi rád, keby 

nabudúce sme sa dostali k tomu novému systému. Naoz aj, 

interpelácie boli ráno. 

A teraz k mojim konkrétnym interpeláciám. Mám dve. 

Prvá sa týka osvetlenia v Ovsišti. Máme tam Domov 

seniorov na Poloreckého ulici kde sa z jednej stran y pred 

nejakým rokom opravovalo, respektíve zria ďovalo nové 

verejné osvetlenie, čo je super a dôchodcovia sú za to 

vďační, ale mnoho z nich ma upozornilo, že z druhej str any 

ako sa k tomu Poloreckému prichádza, tak tam nie že  nebola 

výmena osvetlenia realizovaná, ale tam žiadne nie j e.  

To znamená, že množstvo starých ľudí ke ď sa z nejakého 

predstavenia vracajú ve čer do toho, do toho zariadenia, tak 

tam je jedna ulica, jedna časť, ktorá je úplne totálne 

tmavá, neni tam vôbec ni č vidno, hlavne v zimných 

mesiacoch. 

Čiže ja dávam interpeláciu, kde by som rád požiadal 

o o to, aby táto investícia bola zaradená do nejaké ho plánu 

investícií, a taktiež by som poprosil o písomnú inf ormáciu 

kedy by to mohlo by ť zrealizované. 
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K interpelácii pripájam aj mapku a ve ľmi jasne 

stanovené teda, že kde je ten ten teda ten chodník,  ktorý 

je taký ve ľmi tmavý a fakt tam nie je ve čer vidno. Ja som 

sa tam bol pozrie ť.  

To je prvá interpelácia.  

A druhá sa týka budovy bývalého Centra vo ľného času 

v Petržalke na Gessayovej.  

Vtedy v tom období ke ď tam fungovalo Centrum vo ľného 

času, tak zase sen seniori, z den, takzvaných dennýc h 

centier seniorov, čiže klubisti, tí ktorí, ktorí, ktorí ako 

iste viete sú tí, ktorí bývajú normálne reálne doma , ale 

majú ako klub kde sa stretávajú. Vo ľakedy to bol klub 

dôchodcov, dneska sa to volá denné centrum seniorov , tak 

títo mali vo zvyku, že chodievali na túto Gessayovu  hra ť 

ping-pong. To boli dlhé roky. My sme dokonca ako Ml adá 

Petržalka ešte s nimi mávali, mávali ping-pongové t urnaje, 

kde tí ľudia, ktorí majú niektorí sedemdesiat rokov, nás 

úplne s preh ľadom porážali v tom ping-pongu. Teraz s tým, 

že sme vyradili zo siete Centrum vo ľného času Gessayova, 

tak ten, ten problém im vznikol, že nemajú kde hra ť ten 

ping-pong.  

Ja tu vo svojej interpelácii dávam viaceré otázky a ko 

by sme vedeli túto vo ľnočasovú aktivitu nahradi ť. Navrhujem 

tu aj nejaké riešenia. Čiže budem ve ľmi rád tiež keby som 

dostal písomnú odpove ď na moju interpeláciu aký, ako 

spôsobom týmto ľuďom pomôcť. Ide o seniorov starších ľudí, 

avšak ve ľmi aktívne trávia svoj vo ľný čas a bol by som rád, 

keby sme to vedeli ako mesto podpori ť.  
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Len pripomínam, že my sme si nedohodli, že budú 

interpelácie na za čiatku. To bolo hlasovanie jednorazové 

minulý rok. Ja som to aj dnes ráno hovoril. Interpe lácie sú 

aj s bodom Rôzne na konci. Je to tak od roku 2006, alebo 

neviem ko ľko a myslím si, že tak by to aj malo zosta ť. Je 

to dobré, lebo. 

Dnes sa tiež o tom hlasovalo a  neprešlo a myslím, že 

to tak je dobre, lebo aby sa hne ď na za čiatku robila 

politika, to je zle.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem kolegom ak som, ak ma po čuli 

príliš nahlas, ale u nás v Karlovej Vsi máme to asi  inak 

nastavené, tam zase nepo čuť. Takže sa ospravedl ňujem. Ale 

čo sa týka PKO, tak vždy mám emócie, alebo adrenalín  mi 

stúpne.  

Dovoľte mi prednies ť dve interpelácie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 517 

Prvá. Vážený pán primátor, chcem sa spýta ť pre čo nie 

sú zverejnené zápisnice z rokovania mestského 

zastupite ľstva na webovej stránke mesta od 30. apríla roku 

2015 a z rokovania mestskej rady od októbra 2014? T o je 

prvá.  

A druhá. Vážený pán primátor, chcela by som sa spýt ať 

pre čo hlavné mesto Bratislava vydalo kladné záväzné 

stanovisko k zámeru terasové polyfunk čné Sumbalová XXXX 

a akceptovalo ú čelové zmeny dokumentácie pre územné 

rozhodnutie, ktoré neriešili námietky mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves.  

Vážený pán primátor, vy ste, vy ste nám s ľúbili, že 

budete akceptova ť stanoviská mestskej časti. A čo sa týka 

tejto výstavby, mestská časť namietala, že je v rozpore 

s územným plánom, že index zastavanej plochy prekra čuje 

regulatívy územného plánu, že tam nie je dos, posúd ené 

dopravno-kapacitné, dopravná kapacita pri ľahlých teda 

komunikácií, že tam je potrebné urobi ť svetlotechnické 

posudky nie len vzh ľadom teda na tie byty, ktoré sa tam 

budú stava ť, ale najmä už k existujúcim nehnute ľnostiam 

bytovým domom, ktoré už sú v danej lokalite.  

Pán primátor, vy ste akceptovali ú čelové zmeny, alebo 

vaša komisia urbanistická, ú čelové zmeny, ktoré urobil 

investor v projektovej dokumentácii, a to tak, že z menšil, 

zmenšil objem stavby podzemných podlaží, to znamená  

parkovacích plôch, pri čom podiel, alebo objem výstavby nad 

povrchom zeme, to znamená po čet bytových jednotiek a celá 

kubatúra zostala zachovená, zachovaná.  
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To znamená, že vy ste vlastne súhlasili s tým, že 

investor má stavbu lacnejšiu, lebo najdrahšia sú časť stavby 

je to čo je pod zemou. To čo my máme ťahať pod zem, 

parkovanie. Po čet bytových jednotiek , ob čianska 

vybavenos ť, všetko zostalo ako v pôvodnom zámere, vo či 

ktorému mestská časť namietala, takže. 

A ešte ma mrzí, že ani po po zmenách, ktoré investo r 

urobil v projektovej dokumentácii pre územné rozhod nutie, 

ste nám neoznámili a nedali nám pres preskúma ť tieto zmeny 

a nedali ste nám šancu mestskej časti k tomu projektu sa 

vyjadri ť. My sme investora vyzvali, aby predložil a verejne  

prezentoval tento svoj projekt na verejnú diskusiu 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, dajte otázku, prosím vás. Dajte 

otázku. Teraz vysvet ľujete nejaké 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pýtam sa, pán primátor, pre čo ste vydali kladné 

záväzné stanovisko a akceptovali ú čelové zmeny developera?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej, zodpovieme. Dostanete odpove ď. 

Pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Rád by som vás interpeloval vo veci zverenia 

komunikácií tretej a štvrtej triedy našej mestskej časti 

Nové Mesto.  

Ide tu u o ur čitú disproporciu medzi zoznami, ktoré sú 

tu na magistráte týchto zverených komunikácií a zoz nami, 

ktoré má naša mestská časť.  

V tejto súvislosti prednosta nášho miestneho úradu pán 

magister Baník posielal aj riadite ľovi magistrátu list z zo 

7. mája 2015. Ide o žiados ť o sú činnos ť pri realizácii 

mestskej časti vo veci správy miestnych komunikácií tretej 

a štvrtej triedy.  

Ja by som vás poprosil na odpove ď na otázku akým 

spôsobom bude tento list vybavený, alebo bol vybave ný a tak 

isto aj o ur čitú osobnú ingerenciu, aby tento problém 

zverenia zoznamov zverených komunikácií bol vyrieše ný, 

pretože v praxi to spôsobuje dos ť zna čné problémy ke ď 

mestská časť nevie presne o ktoré komunikácie sa stara ť má 

a o ktoré nie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Jasne.  
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Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Tak by som pokra čoval v tom čo som bol prerušený 

v interpe. Tak v interpeláciách. 

K tomu Mi čurinovi. V krátko to prerozprávam, len či si 

oslovil, lebo toto nebola interpelácia, ale ústne s i mi 

povedal, že oslovíš nového ministra školstva s tým,  čo si 

oslovil p minulého ministra školstva, ktorý neodpov edal, že 

ten nadbyto čný majetok štátu Mi čurin, či sa môže previes ť 

do majetku štátu.  

Je nová ponuka. Pod ľa informácií pani poslankyne 

Štasselovej, že Staré Mesto v spolupráci s BSK by v edelo 

zohna ť peniaze na rekonštrukciu tej budovy a viacmenej po  

zverení by vedeli tento areál zveladi ť, alebo tú budovu.  

A samotný, otázka je ďalšia, že či teda STARZ by 

nevedel prevádzkova ť ten bazén, ale aj areál ako 

voľnočasový a verejne prístupný.  

Toto odovzdám ako interpeláciu písomne.  

Druhá vec je, pýtam sa na to na každom zastupite ľstve, 

ale teraz už dám interpeláciu, že či už je zriadená tebou 

avizovaná v decembri, komisia na spravodlivejšie 

prerozdelenie toho koeficientu medzi mestskými časťami, aby 

nemuselo prichádza ť k tomu, že sa budeme zase na jese ň 

handrkova ť o to, ko ľko je aký koeficient mestskej časti 

a ko ľko je tá takzvaná solidarita, príspevok pre malé 
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mestské časti, kde sa cítia dotknuté ve ľké mestské  časti. 

A malé mestské časti sa cítia zase ako žobráci, ktorí sa 

doprosujú nie čomu.  

Či taká komisia už je vymenovaná? Ak áno a kedy bola  

vymenovaná? 

Takže toto, tieto dve.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To ti odpoviem hne ď.  

My sme požiadali miniterstvo školstva o zverenie to ho 

areálu. To je odpove ď na tú otázku, ale odpove ď sme zatia ľ 

nedostali.  

Odpoveď na druhú otázku. Nie je komisia zriadená. 

Štatút, respektíve solidarita je výlu čnou vecou dohody 

mestských častí. Je to vaša vec, starostov, ako sa 

dohodnete. A mesto to bude rešpektova ť. Ja nebudem 

zria ďova ť kvôli tomu žiadnu komisiu.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Mám štyri interpelácie. Dúfam, že to stihnem pre číta ť.  
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Prvá interpelácia. Interpelujem teda vás, zaujíma m a 

potom odpove ď od vás.  

Kedy za čne hlavné mesto Bratislava obstaráva ť dokument 

starostlivosti o dreviny. Pod ľa zákona číslo 543/2002 

Zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny.  

Druhá interpelácia. Kedy bude hlavné mesto Bratisla va 

mať informácie ko ľko drevín rastie na pozemkoch, ktorých je 

vlastníkom a v akom zdravotnom stave sú a akú spolo čenskú 

hodnotu predstavujú. Poznámka. Spolo čenská hodnota sa 

vyjadruje v eurách. Ve ľmi by ma zaujímalo, aký majetok má 

mesto v stromoch vyjadrené v eurách.  

Tretia interpelácia. Ko ľko náhradných zelených plôch 

vzniklo, ktoré vyplývajú z nájomných zmlúv. V nich táto 

povinnos ť je uvedená, v súlade s paragrafom osem všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy  číslo 8/93, 

ktoré nájomné zmluvy obsahujú túto povinnos ť minimálne od 

roku 2013.  

Prosila by som informácie ko ľko takých už kone čne 

vzniklo a kde v ktorých miestach, v ktorej časti 

Bratislavy. 

Štvrtá interpelácia. Ko ľko finan čných prostriedkov 

došlo na špeciálny ú čet hlavného mesta Bratislavy  ako 

finan čná náhrada za povolený výrub drevín za roky 2013, 

2014, 2015 samostatne a na čo sa použili. Prosím uvies ť 

jednotlivé položky, respektíve práce samostatne. Ne prosím 

si odpove ď, že použili sa v súlade so zákonom na 
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starostlivos ť o dreviny. Samostatne každú jednu položku ako 

bola použitá.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Odpovieme.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Myslel som, že si to všimnú aj ostatní kolegovia, 

nakoniec to zostalo ešte tak táto téma otvorená.  

Ako viete od rána na Moste SNP, ktorého vlastníkom je 

mesto, boli zni čené hniezdiská vyše šes ťdesiat chránených 

vtákov. Teda šes ťdesiat hniezdísk.  

Po zverejnení vysvitlo, že tú údržbu malo robi ť J&T 

ako nejaký dar ček, ak tomu dobre rozumiem.  

Chcel by som vysvetlenie, pre čo a za čo, to 

predovšetkým, robilo. Ale samozrejme predovšetkým t o, že ak 

teraz hrozí dokonca väzenie za zni čenie týchto hniezdísk, 

kto vlastne za to nesie zodpovednos ť?  

J&T obvinilo mesto, že im neposkytlo žiadne 

obmedzenia, ktoré, ktoré by, ktorými by sa mala ria di ť 

firma, ktorú oni externe objednali.  
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Žiadam preto ako poslanec informáciu o tom spôsobe 

výberu zhotovite ľa tohoto diela a tak isto informáciu 

o zodpovednosti, o konkrétnej zodpovednosti za to, že mesto 

neposkytlo zhotovite ľovi prác špecifikáciu obmedzení. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ti poviem iba k tomu, že tam prebieha rekonštrukcia  

mos, priestoru pod Mostom SNP, ktorú robíme v spolu práci 

s touto investorskou spolo čnos ťou na jej náklady, pretože 

mesto nemá financie na takéto veci a ten priestor j e ve ľmi 

zanedbaný. A my ho, sme radi, že sa dá do poriadku.   

Bohužia ľ, táto firma si dodala ďalšiu zhotovite ľskú 

firmu, ktorej pracovník proste z nejakého ľudského zlyhania 

toto spravil.  

Aká je miera zodpovednosti, kto bude zodpovedný, ak é 

budú následky, o tom rozhodnú, samozrejme, príslušn é 

orgány.  

Pani poslanky ňa Päto. 

Mňa to, samozrejme, ve ľmi mrzí a je to hlúpos ť, ale 

toto sa stalo. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem ma ť interpeláciu, si zopakujeme trošku 

komunikáciu s právnym oddelením. 

Čiže potrebujem doplni ť meno súdneho znalca, ktorý 

robil súdnoznalecký posudok k materiálu PKO osobitn ým 

zrete ľom,  

za druhé kópiu objednávky pre advokátsku kanceláriu  

White & Case spracovaní právnej analýzy k materiálu  PKO 

osobitným zrete ľom 

a za tretie, na ktorú som nedostala odpove ď, ktoré 

osoby menovite rokovali za hlavné mesto o podmienka ch 

a texte zmluvy o urovnaní s Henbury development.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor a mám na vás 

nasledujúce otázky: 

Otázka číslo prvá v zastúpení mojej kolegyne Soni 

Svore ňovej. 

Či sa pripravuje na magistráte nejaká zmena týkajúca  

sa dane z ubytovania, kvôli tomu, že zástupcovia, k torí 

podnikajú v oblasti cestovného ruchu by o takejto z mene 

a ak je pripravovaná, potrebovali vedie ť vopred a ma ť aspo ň 

nejaké informácie, aby sa vedeli pripravi ť.  
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Moja druhá otázka sa týka síce nie Ružinova, ale 

dopravného uzlu, ktorý využívajú aj mnohí Ružinov čania a to 

je podchod na Trnavskom mýte v Novom Meste.  

Občania vyjadrujú ve ľkú nespokojnos ť s tým, ako je 

prevádzkovaný tento podchod ke ďže v zásade bezbariérovo sa 

ceze ň nedá prejs ť, niekedy ve čer sa vypínajú aj pohyblivé 

schody v tomto podchode, alebo v poslednej dobe dok onca 

nefungujú vôbec a mnohí obyvatelia, ktorí tade cest ujú, 

prestupujú tam, v tomto dôležitom uzle, majú problé m s tým, 

ako sa vôbec dosta ť.  

Viem, že miestna časť už nieko ľkokrát žiadala 

o zverenie a bola ochotná prevádzkova ť tento podchod 

a chcem sa spýta ť, že, a nebolo jej nikdy vyhovené, chcem 

sa spýta ť či má mesto nejaké plány, prípadne vy členenie 

rozpo čtu, či to máme rieši ť cez poslanecké priority ak by 

sme chceli sprevádzková ť tento dôležitý dopravný uzol 

v prospech ob čanov.  

A tretia otázka, bez toho aby som sa, samozrejme pr i 

všetkej úcte a bez toho, aby som sa kohoko ľvek dotkol, ale 

od rána nás tu mnohých nahá ňali novinári v reakcii zrejme 

aj na status pani kolegyni Štasselovej, aj na blog pani 

Kratochvílovej, týkajúci sa údajného bossingu na 

magistráte, a terorizovania zamestnancov. Tak sa to  doslova 

píše a chcem vás preto požiada ť o oficiálne stanovisko 

k tomuto. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Díky. K tomu, dostanete k tomu odpovede. 

K tomu Trnavskému mýtu. Ja som to nieko ľkokrát 

komunikoval, ale samozrejme, je to katastrofa. Mest o 

pripravuje rekonštrukciu a jednáme s rôznymi, s rôz nymi 

záujemcami. Takže tam sa postupuje, lebo takto to n emôže 

zosta ť.  

Čo sa týka toho druhého, myslím, že tam tre tých, 

tých, tých článkov, či blogov, či čo to spomínate, myslím, 

že tam išla nejaká oficiálna reakcia mesta teraz na  to, na 

to von.  

Ale na tie ostatné dostanete odpovede. 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, napriek tomu, že teda som mal a 

stopku. 

Ja by som chcela takú všeobecnú otázku, ale bude sa  

vlastne týka ť mesta a všetkých mestských častí. Neviem či 

ju mám adresova ť teda na vás, alebo právne oddelenie, 

oddelenie správy nehnute ľného majetku. Či magistrát 

zapisuje vecné bremená na listy vlastníctva. 

V mestskej časti Čunovo prebehla kontrola NKÚ, ktorá 

trvala tri ro, tri mesiace a do zápisu teda nám NKÚ  dalo, 
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že máme požiada ť vlastníka o zápis vecného bremena na 

všetky, všetok majetok a samozrejme, že pozemky, kt oré máme 

v správe mestskej časti.  

Čiže asi taká, teda sme povinní takúto žiados ť 

samozrejme, že adresova ť na vlastníka. Myslím, že tým, tým 

sa spustí taký, nejaký, nechcem poveda ť, že atak, ale zo 

všetkých mestských častí asi požiadavky, pretože nie je to 

len teda na nás, ale vo všeobecnosti.  

Takže len toto som chcela.  

Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. Odpovieme. 

Končím bod Interpelácie. 

 

 

BOD 30 RÔZNE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A prechádzame do posledného bodu nášho rokovania a tým 

je bod Rôzne.  
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Nech sa pá či. Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel predloži ť  jednu žiados ť o informáciu 

o aktuálnom stave výberu prevádzkovate ľa verejného 

osvetlenia v Bratislave.  

Robím tak v mene pána poslanca Kuruca, ktorý má 

momentálne nejaký okrúhly stôl ku skládke vo Vrakun i po 

bývalých, bývalej Dimitrovke. A preto teda v jeho m ene 

predkladám návrh na predloženie informácie o aktuál nom 

stave výberového prevádz, vý výberu prevádzkovate ľa 

verejného osvetlenia v Bratislave.  

Konkrétne to znie: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby n ajbižšo, 

aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  predložil mestskému 

zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  informáciu: 

po a) o aktuálnom stave procesu výberu prevádzkovat eľa 

verejného osvetlenia v Bratislave s oh ľadom na fakt, že 

platnos ť zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia zo zo 

dňa 8. 11. 90, 1996 medzi hlavným mestom a obchodnou 

spolo čnos ťou Siemens, ktorá bola uzavretá na dobu ur čitú 

dvadsa ť rokov, kon čí.  
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A po bé). Či bola preverená alternatíva, že správu 

a prevádzku verejného osvetlenia bude v Bratislave 

zabezpe čova ť priamo hlavné mesto SR Bratislavy, respektíve, 

jednotlivé mestské časti.  

Neviem, či je treba k tomu dôvodovú správu číta ť, ale 

dokonca ešte aj ja si pamätám, že v roku 96, ke ď sa toto 

verejné osvetlenie prenajímalo, alebo teda, sa zver ovala tá 

prevádzka spolo čnosti Siemems, tak to bola, bol, bol ve ľký 

krik okolo toho v Bratislave. V tej dobe som ešte a ni 

nesníval, že niekedy budem v nejakom komunále a už vôbec, 

že existuje nejaké mestské zastupite ľstvo, miestne. Napriek 

tomu si to pamätám.  

Čiže, myslím, že asi je to dos ť závažná zmluva. Bola 

to zmluva na dvadsa ť rokov. Tá zmluva za chví ľu kon čí 

a teda ur čite už je v procese nejaké výberové konanie, 

alebo minimálne ste už rozhodnutí o tom, že či chcete to 

prevádzkova ť sami, alebo chcete to ďa ďalej, ďalej 

autsorsova ť.  

Preto dávam tento návrh a v mene poslanca Martina 

Kuruca žiadam ctených kolegov o po podporu, aby sme  teda na 

najbližšie zastupite ľstvo dostali takýto informa čný 

materiál.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. O tom budeme hlasova ť, vlastne teraz hne ď.  
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Poviem iba, že tá zmluva naozaj kon čí, a práve, aby sa 

neopakovali tie diskusie z pred dvadsiatich rokov, my sme 

sa obrátili na poradenskú spolo čnos ť, ktorú mesto má 

Deloite, aby nám urobila komplexnú analýzu, audit p rocesov, 

stavu osvetlenia a dala v lete návrh ďalšieho, ďalšieho 

postupu.  

Toto sme ale už aj komunikovali na verejnosti, takž e 

keby ste urobili nejaký mediálny rešerš, tak tú inf ormáciu 

niekde nájdete. Ale,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teraz, teraz hlasujeme. Myslím, že sa, či. Teraz 

hlasujeme rovno. 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Borgu ľu. Teda 

Kuruca.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalším diskutujúcim bol, bola pani poslanky ňa Jégh.  
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som rada tlmo čila nejaké s ťažnosti. A síce na 

emhádé.  

V tých častiach Podunajských Biskupíc nesta čí, že 

sedemdesiatdeviatka je ve ľmi proste dlhý interval 

polhodinový. V ra ňajších špi čkách medzi šiestou, siedmou 

automaticky vynecháva. To sa viackrát zopakovalo, ž e proste 

vynechá spoj, nie že mešká, ale vynechá a to je už veľmi 

zdĺhavý čas na čakanie.  

V tomto mesiaci dvakrát sa stalo, že zadná časť toho 

autobusu, lebo bol v takom krásnom stave, že za čalo horie ť 

počas jazdy. Upozornili na to vodi ča a vodi č mykol plecami, 

zastavil, vôbec ho to netankovalo, že teda vystúpi ť. Potom 

ľudia vystúpili a on potom neviem čo s tým urobil.  

Viackrát sa nedajú otvára ť na zadných, zadné dvere na 

tom autobuse, proste nejaké staré autobusy chodia. To sa mi 

sťažovali tí cestujúci, ktorí tu, tento spoj používaj ú.  

Poobede takisto vynecháva dos ť často tá 

sedemdesiatdeviatka. 

A š ľahačka na torte bola, sa stala v spoje v spoji 

sedemdesiat, ktorá, vlastne ktorej vodi č po prudkom zabr 

zabrzdení vôbec sa neobzrel do vozidla, že či sa tam nie čo 

stalo, alebo nestalo, lebo ľudia popadali. Jedna konkrétne 

až na druhý de ň zistila, že má narazené stavce. Bola aj 

u lekára, je to tam zaznamenané. On sa vôbec nezast avil, 
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ni č sa neopýtal, že treba pomôc ť, alebo netreba, len uhá ňal 

ďalej.  

Takže, nebolo by od veci, keby týchto vodi čov, ktorí 

sú takí bezcitní, aj trochu upozornili na to, že ke ď majú 

nejakú nehodu, že musia zabrzdi ť, tak aspo ň nech sa pozrie 

do vozidla, že či sa tam nie čo nestalo, alebo či netreba 

nejakú pomoc poskytnú ť.  

A ďalšia vec. chcem sa opýta ť. Ja odpove ď na tú moju 

interpeláciu oh ľadne tej Slovnaftskej ceste, parcely 500, 

50 18 3000 v katastrálnom území Ružinov, čo je tam na liste 

vlastníctva uvedené, že druh pozemku že sú záhrady,  tak je 

to s časti pravda, ale s časti nie, lebo ke ď je to záhrada, 

tak by to obrábali tí záhradkári, ktorí sú tam, ale  táto je 

časť pred záhradkami a je to územie nikoho. Slovnaft to  

nemá v správe, hlavné mesto takisto to nemá v správ e.  

Či nemôže magistrát za čať nejaké rokovanie 

s Pozemkovým fondom o zverenie, alebo neviem čo s týmto 

kusom pozemku, aby sa to mohlo tam sústavne udržiav ať. Lebo 

tam rastie náletová zele ň a je to krásny plac pre pre tých 

ľudí, ktorí sa tam zgrupujú po čas proste ve čere a po čas 

letných dní a je to proste možnos ť aj na tvorenie tých 

divých skládok, ktoré momentálne sú odpratané.  

Tak, aby k tomu nedošlo na ďalej. S tým Pozemkovým 

fondom nie čo proste za čať a bu ď si to zobra ť do správy, 

alebo zverením. Neviem čím, aké, aké postupy by to malo 

mať, len niekomu to da ť do správy, aby sa o to mohol 

stara ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Mrzí ma to, tie správy o tej emháde čke, že sa to 

stáva, ale na to, prosím, potom sa treba obráti ť aj na 

generálneho riadite ľa. Oni tam majú ur čite procesy na to, 

aby zistili ako sa ten šofér správal a potom proces y na to, 

aby vyvodili z toho následky nejaké.  

A tá druhá vec, tu nech sa asi pani starostka obrát i 

na nás a my vstúpime do rokovania s príslušnými org ánmi. 

Len to chce asi nejakú iniciatívu, nejaký návrh, ne jaký 

písomný podklad. Zrejme pani starostka nech sa obrá ti, radi 

to spravíme.  

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len k tým autobusom.  

Skuto čne, je pravda, že tá sedemdesiatdevina je 

obsluhovaná tými SOR-kami, devä ť a polkami, ktoré sú 

najstaršie. Práve preto sme mali materiál na dozorn ej rade, 

kde je realizovaný a bude sa realizova ť teda nákup nových 

autobusov, ktorý by mali teda prís ť nejak v budúcom roku na 

začiatku. Uvidíme ako sa to vysú ťaží.  

A druhá vec je, skuto čne, ako hovoril pán primátor. Je 

veľmi dobré zapísa ť si číslo toho vozidla, presne ten čas  
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a obráti ť sa na dopravný podnik. Tam majú, či ombudsmanku, 

respektíve ostatných ľudí, ktorí jednoducho, toto riešia.  

My aj dostávame hlásenia. Čiže, v konkrétnej situácii 

obráti ť sa na dopravný podnik.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel nadviaza ť v tomto príspevku na 

problematiku, ktorá tu bola riešená a to problemati ku 

nájomných bytov a samozrejme, územného plánu.  

Územný plán mesta je v podstate nástrojom mesta 

Bratislavy  magistrátu za ú čelom riešenia želaného rozvoja 

tohto mesta. 

Čiže, zmenou územného plánu v podstate môže mesto 

nejakým spôsobom riadi ť rozvoj želaným spôsobom. Odzneli tu 

také otázky , že či keby sme sa pustili do zmeny územného 

plánu v sú časnom stave za aký čas by sme dospeli k tomu, 

aby sme vo vybraných lokalitách tento územný plán v  nejakom 

spôsobe zmenili. A na funkciu, kde by sme mohli sta vať ako 

mesto náhradné bývania a nie len náhradné bývania p re 

reštituentov, alebo teda tých obyvate ľov, alebo teda tých 
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obyvate ľov v reštituúcich bytoch, ale aj pre nájomné 

bývanie, ktoré je, je prioritou mesta.  

Čiže, ja si myslím, že v lokalite Bratislavy 

v intraviláne, máme oblasti bývalých priemyselných zón, 

ktoré už nie sú využívané. Tak isto máme oblasti bý valých 

poľnohospodárskych družstiev, ktoré tiež skon čili svoju 

činnos ť a naozaj je na zamyslenie či máme v intraviláne 

Bratislavy  ešte nejakú chu ť, alebo chceme pestova ť 

pšenicu, kukuricu a popritom zahus ťova ť sídliská, ktoré 

majú svoj urbanizmus. Či naozaj radšej tieto plochy 

nezmeni ť, neurbanizova ť a týmto spôsobom meni ť územný plán.  

Čiže, ja preto predkladám návrh na uznesenie, ktorým  

sa chcem opýta ť, aj vzh ľadom na to, že prebiehajú zmeny 

a doplnky 04-ky, ktoré už trvajú, pod ľa mňa, nejakých pä ť 

rokov. Chcem vedie ť v akom stave sú, kedy budú predložené 

do zastupite ľstva a či je možné aj po čas týchto zmien, 

ktoré prebiehajú, za čať obstaráva ť nové zmeny, ktoré, ktoré 

by sme chceli robi ť aj vzh ľadom na nájomné bývanie.  

Čiže, mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy  žiada primátora hlavného mes ta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, aby na najbližšom  

zasadnutí mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  predloži ť mestskému zastupite ľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy  informáciu: 

po a) o aktuálnom stave aktualizácie územného plánu   

hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04, 

po bé) o časovom horizonte kedy bude mestskému 

zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  predložený na 
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prerokovanie spracovaný návrh aktualizáciu Územného  plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky, a 

po cé) je tá otázka, že či je v sú časnosti možné 

vykona ť takú zmenu územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorá umožní na riešenom území výstavbu  

náhradných nájomných bytov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej, o tomto budeme hlasova ť, ale môžem ústne poveda ť 

informáciu.  

Tie zmeny a doplnky sa ťahajú skuto čne strašne ve ľa, 

strašne dlho, pretože boli tak vlastne nastavené, ž e tam je 

osemdesiat projektov, ktoré treba rozsiahlo posudzo vať. 

Teraz kon čí, alebo prebieha to, tá etapa posudzovania 

z h ľadiska ochrany životného prostredia, pri čom potom bude 

pokra čova ť zase tá etapa ude ľovania súhlasu celého postupu 

stodvadsa ťpäťka so stavebným zákonom, čiže je to mimo rúk 

mesta. Teraz to ide po okresnom úrade, respektíve p o 

štátnych organizáciách.  

My budeme musie ť asi dorokova ť ešte niektoré veci, 

ktoré, kde boli nesúhlasné stanoviská, ale v zásade  je to 

mimo našich, našich rúk a našeho nejakého, takto to  je.  

Čiže, nevieme poveda ť, nemôžeme poveda ť kedy to príde 

do zastupite ľstva, lebo to nezávisí na nás. Otázka či sa dá 

teraz nie čo meni ť je ťažká, pretože sú časťou nula štvorky 
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sú metodické zmeny. To znamená, že ke ď sa schvália nula 

štvorky, tak nastane nová metodika a (gong). Toto j e 

kritérium, ktoré, ktoré je ve ľmi obtiažne teraz vyrieši ť, 

ale samozrejme, rozmýš ľame nad tým, že ako postupova ť ďalej 

a ne čaka ť až do toho konca, pretože však mesto sa musí 

rozvíja ť.  

Takže, rozmýš ľame aj nad tým spôsobom ako ne čaka ť 

a nie čo urobi ť.  

Dobre.  

Takže pán poslanec Hanulík ešte.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, ja by som ch cel 

doplni ť len predre čníka.  

Naozaj vieme a vidíme, že zahus ťovaním, tadia ľ cesta 

nevedie. Videli sme to aj dneska, aby ob čania ten územný 

plán, proste to môže pre tých ľudí by ť také svietielko 

v tom tuneli, že naozaj v tom nie čo robíme a chceme proste 

tie pripomienky tých mestských častí, pripomienky 

starostov, poslancov, proste dosta ť do toho.  

Ďakujem. 

A hlavne v Dúbravke. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Chcel by som navrhnú ť uznesenie, aby sme tú prax, 

ktorú sme aj dneska urobili, aby sme ju požiadali p ána 

primátora, aby bola bežnou.  

Čiže mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť 

pri predkladaní programu mestského zastupite ľstva, aby bol 

bod Informácia o vybavených interpeláciách vždy ako  bod 

číslo dve za bodom  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Musíme zavola ť. Prosím vás, poslanci, ktorí ste vonku, 

prídite, lebo 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Jaj, vo faktickej nemôžem, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

samozrejme. ospravedl ňujem sa, ja som nezbadal, že mám 

faktickú.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už? Je lepšie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Dajte pánovi Kaliskému slovo, normálne v poradí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, teraz sa hlasuje o návrhu poslanca Drozda.  

A teraz, myslím, že už nás je dostato čný po čet. 

Takže, prosím, hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Po, prechádzame k ďalšiemu re čníkovi, a to je pán 

poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Na základe toho, že sme sa stretli s pánom starosto m 

Edelstalu, ktorý sa s ťažoval, že sa nevie spoji ť s nikým 

s bévees a má dva týždne na to, aby uzavrel zmluvu o na 

odber odpadovej vody, tak som pripravil aj s kolego m 

i uznesenie. Potom jak sme sa teda dozvedeli, že pr i 

nepodpísaní zmluvy Edelstal si za čne budova ť prípojku do 

Brucku. Je to na rozhodnutí do dvoch týžd ňov, príde 

béveeska asi o osemstotisíc Euro v podstate na trva lo. 

Čiže, chceme da ť uznesenie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy, aby sa pokúsil z pozície majoritného ak cionára 

oslovi ť predstavenstvo bévees a vyzva ť ho, aby sa urýchlene 

ešte raz pokúsil rokova ť so starostami piatich rakúskych 

prihrani čných obcí o pred ĺžení zmluvy na odber odpadovej 

vody z týchto prihrani čných obcí. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Podotýkam iba, že táto téma sa vle čie už nieko ľko 

rokov a výsledok je ten, ktorý ste zistili. Takže s i 

myslím, že. 

Ale pokúsime sa ešte raz. 

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Podľa mojich informácií je zmluva s piatimi rakúskymi 

dedinkami platná do júla 2017 a rokov, pri rokovani a 

s béveeskou minulý rok som bol aj ja .  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Z môjho poh ľadu, pánboh zapla ť keby táto zmluva 

skon čila, lebo Rakúšania svoje vody teda púš ťajú k nám za 

výrazne nižšie peniaze ako, ako to robia samotní 

Bratislav čania, čo je dos ť nespravodlivé.  

Čiže, ja ur čite nebudem podporova ť takýto nejaký návrh 

o pred ĺžení tejto zmluvy alebo nie čo podobné. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca,  

kto to navrhol?, 

Kaliský, aha.  

Tak, návrhová komisia.  

(gong) 

Prosím, hlasuje sa, však on to pre čítal. Hlasuje sa.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných, 

pätnás ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší v poradí diskutujúci bol pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dovoľte, aby som podal návrh na predloženie informácie 

o možnosti zníženia sadzieb miestneho poplatku za k omunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Hlasujeme.  

Pardon, ešte pán poslanec. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Moment.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, ešte nie čo? 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Aby som, aby som to pre čítal.  

Však ja nehovorím celý de ň, aby som zbyto čne rozprával 

hovadiny.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Tak nechajte mi trošku, nech zahrdzavené hrdlo. 
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Čiže, mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy  žiada primátora hlavného mes ta, aby 

na najbližšom zasadnutí mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Bratislavy  predložil mestskému zastupite ľstvu 

informáciu o tom či s oh ľadom na zisk vykazovaný obchodnou 

spolo čnos ťou, a. s.  za predchádzajúce ú čtovné obdobie, je 

možné zníži ť platné sadzby miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Dôvodová správa.  

OLO je stopercentná dcérska spolo čnos ť hlavného mesta 

Bratislava. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, 

odvoz a spa ľovanie komunálneho odpadu, spolo čnos ť realizuje 

aj doplnkové služby, ako sú dotrie ďovanie odpadu 

vyzbieraného v systému triedeného zberu, odvoz odpa du 

prostredníctvom ve ľkokapacitných kontajnerov, spa ľovanie 

privezeného odpadu tretích strán okrem nebezpe čného, výroba 

a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.  

Podľa zákona o miestnych daniach vyberá hlavné mesto 

Slovenska Bratislava poplatok 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to tu napísané, Marian, nemusíme. 

Ak to chceš pre číta ť, precvi či ť hlasivky, tak áno. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nemusím to číta ť 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to, je to jasné.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ale, všetci si to pre čítali.  

Je to vlastne o tom, že, že si myslím, že OLO by, O LO 

vykazuje nejaký zisk, ktorý sa im, ktoré mu mesto n akoniec 

vždy zoberie, hoci v podstate to, tie peniaze by sa  mali 

vráti ť naspä ť do OLA. A ke ď už teda, bu ď, ke ď už vykazuje 

takýto zisk, tak si myslím, že radšej, radšej znížm e 

poplatky pre obyvate ľov Bratislavy  a aby malo iba taký 

zisk, aby ono si mohlo udržova ť svoj vlastný technický 

nejaký stav v dobrej úrovni. Poprípade, ke ď treba nie čo 

nové nakúpi ť. Nech nevyrába zbyto čne ve ľký zisk.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďak. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, proste, ten 

problém, ktorý ja cítim v OLE je, že záhradkári nem ajú 

povinné smetné nádoby. Naozaj, predstavujem si, že povedzme 
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záhradkári budú ma ť v letnom období, aby sa to netýkalo 

zimy, povinnú smetnú nádobu, takisto, ako ktoráko ľvek iná 

domácnos ť.  

Záhradkári v Dúbravke nás proste zasypávajú smetím.  

Keby tie povinné mali nádoby, nemusia sa odbera ť každý 

druhý de ň, možno ten, ten cyklus by bol nastavený pod ľa 

prostredia, ale je to povinnos ť, ktorá je podstatná preto, 

aby Bratislava, hlavne Dúbravka, bola čistejšia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som, ja som členkou dozornej rady OLO a chcela 

by som teda poinformova ť, že dozorná rada sa stretáva 

pravidelne mesa čne.  

My sme na dozornej rade na tento problém upozor ňovali. 

Čiže, mesto zoberie zisk, malo by, malo by, a je to teraz 

vec akcionára čo spraví, čiže OLO by malo šetri ť. Malo by 

šetri ť na novú spa ľovňu. A ke ď nešetrí na spa ľovňu, tak by 

malo, je tento krok: alebo by malo zníži ť poplatky ob čanom 

za to, lebo OLO by nemalo vytvára ť zisk. Bu ď šetri ť a mesto 

by malo zobra ť, bu ď menší zisk, alebo všetko, aby sa 

ušetrilo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 548 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

No, OLO je stopercentná akciovka mestská, čiže, ako, 

tam by som nevidel až taký problém v súvislosti s t ým, že 

mesto si zoberie tie peniaze. Ja skôr problém vidím  v tom, 

že všetci hovoríme v tých mestských častiach, teda ktoré 

ten problém majú a to je vä čšina, sú kontajnerové stojiská. 

A to je obrovský problém.  

Jednoducho, systém prihlasovania odpadových smetnýc h 

nádob, možnos ť, vlastne, tých vlastníkov budov odhlási ť 

tieto smetné nádoby a potom vzniká ten problém, čo hovorí 

aj pán poslanec Hanulík.  

Takže bol by som rád, keby sme vlastne analyzovali tú 

situáciu a presne, ako sme hovorili v tom materiáli  na 

minulom zastupite ľstve, aby sme sa systémovo zamerali na 

tie kontajnerové stojiská, pretože skuto čne, vyspelý svet 

už ich má pod zemou na čipy a my sme sto rokov za opicami, 

keď to takto poviem. A bol by som rád, keby možno toto  bolo 

nejakým spôsobom dané čo sa týka pre OLO. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si uvedomujem, ke ď som si vypo čul teraz tento návrh 

kolegu, že je to vec, ktorú ur čite treba pozorne prepo číta ť 

a zamera ť sa na to. Každopádne aj po dnešnom rokovaní 

zastupite ľstva vieme, že je faktom, že OLO je mestský 

podnik, ktorý dobre hospodári. Pod ľa toho, čo sme po čuli, 

je to jediný podnik, ktorý hospodári transparentne a naozaj 

dodržiava to schválené uznesenie.  

Vieme, že jeho šéf je jediný z tých, ktorých meno 

nebolo vo výberovom konaní známe vopred v Novom čase a že 

tam to konanie naozaj prebehlo na odborníka.  

Každopádne neviem či treba naozaj znižova ť ten 

poplatok za odpad v čase ke ď nemáme na našetrené na novú 

spa ľovňu a tie peniaze treba odklada ť.  

A ve ľmi by ma však zaujímalo a možno by som to bral aj 

ako takú motiváciu na to, že zamyslie ť sa nad tým, že či by 

sme nemali práve prija ť nejakú koncepciu toho, ako naklada ť 

s dividendami z OLA, aby sa naozaj nestrácali v roz počte. 

Lebo vlani sme mali krízovú situáciu, zhodli sme sa  na tom, 

schválili sme to spolo čne, to je pravda (gong), ale  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. mája 2016 s pokra čovaním 29. júna 2016  

 550 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Len poviem, že práve s OLO-m máme takú trošku ťažšiu 

komunikáciu, pretože musím veci žiada ť písomne. Musím 

žiada ť, pretože (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nemá 

schválený investi čný plán, nebol odvolaný súhlas mesta 

s s investi čnými akciami a OLO napriek tomu, pod ľa mojich 

informácií, podpisuje zmluvy.  

Čiže, tam máme trošku ťažšiu konfi komunikáciu 

a žiadam veci písomne. A dostal som teraz minulý tý žde ň 

a vlastne pred pár, pred chví ľou tie materiály, ktoré som 

dostal a teraz ich budem vyhodnocova ť či sa dodržujú všetky 

tie uznesenia zastupite ľstva, o ktoré, o ktorých ste 

hovorili, či sa vysporiadal OLO poriadne s tým auditom, 

takže, tam by som bol teraz opatrný v ur čovaní nejakých 

smerov, že zvýšme, znížme. Je to akciová spolo čnos ť 

založená pod ľa obchodného zákonníku, na ňu sa vz ťahujú 

ur čité pravidlá, mesto je jediný akcionár a mesto bude  

rozhodova ť o tom, ako sa tam bude vyví, ako sa tá vec bude 

vyvíja ť, samozrejme, v súvislosti s komunálnymi záujmami.  

Od leta bude plati ť, dúfam, nové vézetenko, ktoré 

pretaví do reality nový zákon o odpadoch a tam budú  aj to, 

niektoré veci, ktoré hovorí pán poslanec Hanulík. 

Kontajnerové (gong) stoji, pardon, kontajnerové sto jiská, 

respektíve tie kompostéry, bioodpad a tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Čiže, sa mi zdá tento návrh trochu pred časný.  
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Diskusiu môžem o tom vies ť, samozrejme, ve ď to je 

normálna, legitímna diskusia, ale teraz rozhodova ť, že  

znížme, zvýšme, sa mi zdá trochu priskoro. 

Ale nech sa pá či, vyjadrite sa hlasovaním. 

Hlasuje sa o návrhu pána poslanca Greksu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jeden chýba. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Neni niekto v predsálí? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Pätnás ťminútová prestávka.  

 

Prestávka od 20.55 do 21.10 h 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Prosím, ak sú ešte nejakí poslanci a poslankyne von ku, 

aby prišli sem a mohli sme sa spo číta ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámky: čaká sa na poslancov) 

Nikto neprichádza, to znamená, spravíme prezen čné 

hlasovanie.  

Spustite, prosím, hlasovacie zariadenie  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

 

Prosím, pani poslanky ňa Pätoprstá, tiež. Ono je to asi 

jedno, ale. 

Takže, hlasujte kto tu je, registrujte sa 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže nie sme uznášaniaschopní.  

To znamená, kon číme dnešné zasadnutie a budeme 

pokra čova ť v termíne, ktorý ur čím.  
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Čo sa týka ďalšieho zastupite ľstva, bude, bude 

v pravidelnom termíne, to znamená 30. 6., ale prosí m, 

pripravte sa na to, že vzh ľadom k po čtu materiálov, aj ich 

možnej závažnosti, budeme asi sedie ť dva dni. To znamená, 

že rozmýš ľam nad tým, že za čneme v stredu poobede a pôjdeme 

v stredu poobede a v štvrtok. A dúfam, že sa nám to  podarí 

všetko spracova ť.  

Dobre.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne a prajem vám ešte pekný ve čer. 

Dovidenia.  

(poznámka:  prerušené rokovanie mestského 

zastupite ľstva o 21.14 h) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA – 29. JÚNA 2016 

 

OTVORENIE ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(otvorenie o 14.14 h) 

Dostavte sa do rokovacej sály, aby sme mohli za čať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) poslancov?  

Dobre.  

Dámy a páni,  

vitajte na pokra čujúcom zasadnutí mestského 

zastupite ľstva, ktoré týmto otváram. Pokra čujeme 

v zasadnutí z 26. 5.  

Na mestskom zastupite ľstve vítam poslancov mestského 

zastupite ľstva a starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Dámy a páni, rád by som vám dal do pozornosti tak a ko 

vždy aj dnes výstavu inštalovanú v predsálí. Je to výstava 

Základnej umeleckej školy z Istrijskej 22, ktorá je  

z Bratislavy z Devínskej Novej Vsi.  
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V školskom roku 2016017 si pripomíname 15. výro čie 

vzniku tejto školy. Výstava, pod názvom “Z každého rožka 

troška” obsahuje práce žiakov výtvarného odboru, z 

predmetov kresba, ma ľba, grafika a fotografia.  

Základná umelecká školou spolupracuje s hlavným mes tom 

účasťou na rôznych projektoch, napríklad, Bratislava pre  

všetkých, Viano čné dielne, Kytica pozdravov a tak ďalej.  

Žiaci  základnej umeleckej školy úspešne reprezentu jú 

mesto Bratislavu na Slovensku aj v zahrani čí. K najkrajším 

a najvä čším projektom patrí napríklad muzikál Pinocchio z 

roku 2013 a plat ňa  Festivalového orchestra Bratislava s 

názvom FOR Bratislava za rok 2015, či hra Wiliama 

Shakespeara „Rómeo a Júlia“, takže, prajem príjemný  

zážitok. 

Teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného 

zasadnutia.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neú časti požiadala pani Marta Černá. 

Za overovate ľov zápisnice boli zvolení na riadnom 

zasadnutí mestského zastupite ľstva d ňa 26. 5. 2016 poslanci 

páni Olekšák a pán Hanulík, ktorí zostávajú overova te ľmi i 

na dnešnom pokra čujúcom zasadnutí mestského zastupite ľstva. 
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Do návrhovej komisie boli dvadsiatehopia, 26. mája 

zvolení poslanci Jégh, Pätoprstá, Hanulíková, ktorí  takisto 

budú pokra čova ť vo svojej práci aj na dnešnom pokra čujúcom 

zasadnutí.  

Návrhová komisia už sedí na svojom mieste, ďakujem.  

 

 

BOD 30 RÔZNE - POKRA ČOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni, program dnešného zastupite ľstva bol 

schválený, ste schválili na riadnom zasadnutí 

dvadsiatehopia, 26. mája.  

Čiže, my sme skon čili ostatné zastupite ľstvo v bode 

Rôzne. V bode v hlasovaní o návrhu uznesenia pána p oslanca 

Greksu o diskusii o znížení sadzieb za komunálne od pady.  

Čiže, v tomto bode bolo prerušené, čiže my budeme 

pokra čova ť hlasovaním.  

Upozor ňujem, že v bode Rôzne boli prihlásení ešte 

štyria ďalší poslanci, pán poslanec Budaj, pani poslanky ňa 

Šimonči čová, pán poslanec Olekšák a pán poslanec Mrva.  

Čiže, ukon číme diskusiu, ukon číme bod Rôzne a potom 

spravíme si krátku technickú prestávku a navrhujem,  aby sme 
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pokra čovali v riadnom mestskom zastupite ľstve, tak ako som 

vám poslal pozvánku, bodom dvadsa ťšes ť. 

Čiže, dámy a páni, pani,  

prosím teraz predsední čku návrhovej komisie, aby ešte 

raz pre čítala návrh, o ktorom budeme hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je tu návrh uznesenia od pána poslanca Greksu. Návr h 

na zníženie poplatku za komunálne, komunálny odpad a návrh 

znie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí mestskéh o 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  predložil 

informáciu  o tom, či s oh ľadom na zisk vykazovaný obchodu 

spolo čno obchodnou spolo čnos ťou OLO, a. s. za 

predchádzajúce ú čtovné obdobia je možné zníži ť platné 

sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a dro bné 

stavebné odpady.  

Termín, vtedy bol ozna čený 30. 6., ale ke ďže hlasujeme 

o tom dnes, tak sa termín upravuje na 29. 9. 2016. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

sedemnás ť za, jeden 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem.  

 

Slovo má pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

To bola aktuálna vec. Ke ďže bolo zasadanie prerušené, 

takže nepredkladám ni č.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslaky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Chcela by som predloži ť návrh uznesenia, ktoré vlasnte 

bolo, vyplýva z uznesenia komisie územného a strate gického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, kde sm e 

schválili na našej komisii uznesenie také, že máme teda 
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požiada ť mestské zastupite ľstvo, aby schválilo tento návrh 

uznesenia, a: 

Čiže, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na 

každom riadnom zastupite ľstve boli a v informa čných 

materiáloch bola v informa čných materiáloch  predložená 

informácia o postupe príprav nového územného plánu.   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Môžme to samozrejme spravi ť.  

My sme už o tom informovali aj novinárov, aj vás, a j 

interpelácie na to boli, ktoré máte všetci vo svoji ch 

podkladoch, ale môžme. 

Nech sa pá či, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Budeme opakova ť hlasovanie, lebo návrh nebol podaný 

písomne, takže po čkáme chví ľu.  

Hovorím, ak to má by ť mesa čne, tak tá situ, tá tá 

informácia sa bude opakova ť, pani poslanky ňa. Nechcete 

aspo ň štvr ťro čne to da ť? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ruším toto hlasovanie, lebo bolo zmäto čné.  
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(poznámka:  čaká sa na napísanie návrhu uznesenia 

poslanky ňou Katarínou Šimon či čovou a podanie návrhu 

návrhovej komisii) 

Dajte to aspo ň štvr ťro čne, prosím vás, lebo (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, prosím, návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mám to pre číta ť ešte raz, alebo vieme o čom?  

Tak to pre čítam. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pre čítaj. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na každom 

druhom riadnom zastupite ľstve bola informat, v informa čnom 

materiáli informatíva informácia o príprave nového územného 

plánu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie  prijaté. 

Pán Olekšák, máte slovo. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

No, ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ono, mal som tento príspevok vlastne pripravený 26.  

mája. Ke ďže zastupite ľstvo bolo prerušené, ja by som sa 

chcel po ďakova ť všetkým zložkám, ktoré skuto čne urobili 

profesionálnu prácu.  

Ak si pamätáte, 25. mája sme mali obrovský únik ply nu 

na Patrónke. Skuto čne, ako, nebola to sranda. A v ďaka 

rýchlemu zásahu, či už policajtov, či hasi čov, či 

zdravotníkov, nedošlo k poškodeniu majetku, respekt íve 

zdravia osôb.  

Čiže, jedno obrovské ďakujem. Pretože neviem si 

predstavi ť, vlastne v objeme ako ten plyn unikal, keby sa 

tam náhodou nie čo stalo, pri po čte tých tisícov ľudí, ktorí 
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sú tam v tej administratívnych častiach, k akému možnému 

neš ťastiu tam mož mohlo dôjs ť.  

Chcel by som taktiež po ďakova ť aj pánovi riadite ľovi 

Balážovi za to, že našiel si čas a riešil problém, ktorý 

sme v Lama či nevedeli pohnú ť sedem rokov. To je parkovanie 

pri kúpalisku. Prvýkrát vlastne, ke ď niekto z magistrátu 

takto prišiel priamo na tvár miesta a snažil sa poc hopi ť 

vlastne, čo chceme. Pretože predchádzajúce vedenie 

zanechalo iba naše listy, neurobilo ni č. A toto je 

prvýkrát, ke ď človek sa prišiel priamo presved či ť na tvár 

miesta. A jednoducho, myslím si, že spolo čne urobíme všetky 

kroky tak, aby sme tento problém , ktorý vlastne tr ápi 

Lamačanov od otvorenia kúpaliska v roku 2007, vedeli 

spolo čne pohnú ť dopredu.  

Ďalšia vec. musím oceni ť aj ve ľmi pani riadite ľku 

Greifovú za jej prístup čo sa týka vlastne podpory verejnej 

dopravy. Aj na komisii dopravy, respektíve iných ve cí. 

Pretože som skuto čne rád, že sú na magistráte ľudia, ktorí 

vnímajú to, že je potrebné preferova ť verejnú dopravu pred 

dopravou automobilovou. A práve možno naopak, trošk a je 

potrebné rieši ť úrady vlastne, najmä tých policajtov, 

Krajský dopravný inšpektorát, aby skuto čne pochopili, že 

sme v 21. storo čí a tá situácia sa troška mení. Najmä, ak 

chceme rieši ť aj elektri čkovú dopravu, respektíve iné veci, 

ktoré sú ve ľmi dôležité.  

A čo chcem v poslednom rade poveda ť teda je to, že 

o chví ľu máme sviatok svätého Cyrila a Metoda. Je to štátn y 

sviatok. Všetci ve ľmi dobre viete, že tri roky dozadu tu 

bola diskusia o umiestnení sochy týchto svätcov. Sú  to 
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spolupatróni Európy. Takže vám len teda oznamujem v  bode 

Rôzne, že ur čite ako ja spolo čne s mojimi kolegami budem 

iniciova ť opä ť diskusiu o tom, aby Bratislava ako hlavné 

mesto Slovenskej republiky malo dôstojný pamätník 

a dôstojný, jednoducho, priestor na to, aby sme pri  

príležitosti štátneho sviatku mohli nejakým spôsobo m si 

ucti ť týchto velikánov.  

Takže, to ľko som len chcel k tomu poveda ť v bode 

Rôzne. Skuto čne, je potrebné aj po ďakovanie, je potrebné 

hovori ť aj pozitívne veci, pretože žijeme v dobe, ke ď je 

veľmi negatívna atmosféra a zlé vz ťahy medzi ľuďmi a je 

potrebné, aby sme troška nejakým spôsobom chápali, že sme 

tu na to, aby sme robili pre ľudí, aby sme rodili, robili 

pre Bratislavu a pre Bratislav čanov, aby sme 

spolupracovali. 

Takže, ďakujem ve ľmi pekne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva má slovo.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, vedenie mesta, páni starostovia, páni  

poslanci, chcem vám oznámi ť mimoriadnu udalos ť. Dobrá vec 

sa podarila.  

Takto pred rokom a mesiacom 28. mája 2015 sme za čali 

petíciu nie Proti, ale Za Bratislavu bez hazardných  hier. 
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Môžem vám oznámi ť, že dnes sa, pán primátor, chystáme 

odovzda ť petíciu do podate ľne magistrátu a aj symbolicky 

tebe chcem odovzda ť obrovské číslo, obrovské číslo voli čov, 

že voli čov, obrovské číslo obyvate ľov Bratislavy, ktorí sú 

za to, aby herne z Bratislavy zmizli. Aby tristopät nás ť 

prevádzok, ktoré v Bratislave máme, čo je o moc viac ako 

lekárni, ktorých je dvestodevätnás ť, skon čilo. 

Je to také číslo, z ktorého budete úplne všetci 

šokovaní.  

Pán primátor, je to stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť obyvate ľov mesta, ktorí nechcú hazard 

v meste. 

(poznámka:  ve ľký súhlasný pokrik v sále aj v predsálí 

a potlesk) 

Ďakujem pekne. 

A v ďakovaní budem pokra čova ť.  

Bratislaváci, stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť 

ľudí, to je viac ľudí, ako bolo v komunálnych vo ľbách 

v roku 2014. Čiže, všetci čo sme tu zvolení, ešte viac ľudí 

nechce ma ť hazard v meste. Čiže, vieme sa krížom cez 

politické spektrum dohodnú ť obyvatelia, čo ho nechcú 

a nechcú hazard.  

Veľmi pekne im ďakujem všetkým, ale prináleží mi 

poďakova ť aj Bratislavskému dobrovo ľníckemu centru, 

Federácii skautov Európy, Úsmevu ako dar, Aliancii za 
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rodinu, Spolo čnosti Mosty 25, Spolo čenstvu pri Dóme svätého 

Martina, Univerzitnému pastoriza čnému centru a mnohým 

nemenovaným organizáciám dobrovo ľníkom a spolo čnostiam, 

ktoré na petícii vlastne spolupracovali. Bolo to vi ac ako 

osemsto dobrovo ľníkov, ktorým sa podarilo vyzbiera ť takéto 

množstvo podpisov.  

V januári, ako starostovia sme robili tla čovku. 

(poznámka:  ve ľký potlesk) 

Áno, toto je potlesk pre všetkých tých osemsto 

dobrovo ľníkov a všetky organizácie, ktoré spolupracovali 

pri petícii a ktoré v Bratislave nechcú hazard. Ve ľmi pekne 

ďakujem.  

V januári sme mali tla čovku. Vtedy sme ako starostovia 

a primátor pozbierali tridsa ťpäť, štyridsa ťtisíc podpisov 

a odvtedy sa podarilo pozbiera ť ďalších, skoro stotisíc 

podpisov, ktoré sú ve ľkou rezervou na to čo hovorí zákon, 

že treba pozbiera ť tridsa ť percent obyvate ľov dospelých na 

to, aby mohlo mestské zastupite ľstvo rokova ť o zákaze 

hazardu v Bratislave.  

Na pripomenutie. 

28. mája 2015, takto pred rokom a jedným mesiacom 

všetkých štyridsa ťpäť poslancov, prítomných na tom 

zastupite ľstve, podpísalo petíciu proti hazardu.  

(poznámka: ve ľký potlesk) 
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Nehovorím to len tak z plezíru, hovorím to ako 

záväzok, že bu ďme radi, tešme sa, dobrá vec sa podarila.  

Čiže, budeme pripravova ť všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým v Bratislave sa hazard zakáže.  

Teraz by som v krátkosti ešte, prosím si ďalšie dve 

minúty, povedal, čo hazard spôsobuje. Že to nie je nevinná 

(gong), štyri, že to nie je nevinná vec, o ktorej s a 

hovorí, že ve ď to je vecou slobodnej vôle každého z nás. 

Nie je to tak.   

Česká republika, lebo na Slovenskej republike neni 

záujem o to, aby sa napo čítali škody, ktoré hazard 

spôsobuje, v Českej republike sa urobila štúdia v roku 

2014. Spolo čenské náklady toho hazardu, to sú finan čné, sú 

štrnás ť až šestnás ť miliárd korún. Patologických hrá čov 

v Českej republike je stotisíc. Slovensko je dvakrát 

menšie, čiže predpokladajme, že tu je pä ťdesiattisíc 

a možno viac, patologických hrá čov. Sú to len problémy.  

Na každú korunu, zistila česká vláda, ktorú získa 

z daní z hazardu, musia sa zloži ť spolo čensky všetci troma 

až štyrmi korunami. To je aj na západe tak známe. P reto je 

treba tejto spolo čenskej pliage da ť nejakú prietrž. Treba 

ju nejako zastavi ť.  

V Slovenskej republiky platí zákon. Ten zákon bude 

treba novelizova ť a Bratislava ako hlavné mesto, ke ď príjme 

vézetenko o tom, že hazard v meste nechce, je príkl adom pre 

ďalšie mestá Slovenskej republiky. 
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Hazard spôsobuje zvýšenú kriminalitu. Tí čo sú 

hazardéri, sú osemnás ťkrát častejšie kriminálne činní. 

Tretina lie čených pacientov má za sebou pokus o samovraždu. 

Ľudia trpia depresiami, samovraždami, emocionálnymi 

nákladmi rodinných príslušníkov.  

Ako som už spomínal, v Bratislave je tristopätnás ť 

prevádzok, kde sú herne. Teda, kde sú hracie automa ty. My, 

ty primátor a my, starostovia, sme toto za čali. Spolo čenské 

organizácie nám v tom pomohli a spojili sa a v ďaka nim sa 

nám teda podarilo to, čo sme na úvod nepovažovali za možné. 

Lebo ešte nikdy v histórii Bratislavy  takáto úspeš ná 

petícia nebola, aby sa viac ako tridsa ť percent obyvate ľov 

(gong) rozhodlo zakáza ť 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, chcel by som ako osoba ur čená pre 

zastupovanie pre styk s orgánmi verejnej správy pri  tejto 

petícii v prvom rade teda po ďakova ť osobne vám ako 

predsedovi peti čného výboru, zárove ň teda všetkým 

starostom, ktorí jednohlasne sa prihlásili k tejto petícii 

a samozrejme, v neposlednom rade aj všetkým poslanc om 
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hlavného mesta, ktorí sa pripojili a podpísali úpln e na 

prvom mieste tieto peti čné hárky.  

Spolu je to, tých peti čných hárkov, to tu nebolo ešte 

spomenutý, osemtisíc osemnás ť. Je to osem krabíc, ktoré 

odovzdáme následne v podate ľni.  

A preto toto je to hlavné, čo tu chceme pred vami 

predostrie ť, aby hlavné mesto za čalo prácu na (gong) 

nevyhnutnom  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Naozaj, bola to téma, ktorú každý vedel, že ľudia toto 

radi nemajú, hej?  

Tu vidno dva rozdielne prístupy obidvoch ľudí, ktorí 

sa ve ľa za to zasadil, aby to bolo. Starosta Lama ča, ktorý 

konkrétne povedal o čo sa tu jedná. Kolega z Vajnor, súdruh 

Mr Mrva, z toho spravil tú úplne politickú tuto ako  keby on 

bojoval. Ja sa beriem, že som jeden zo zakladate ľov, ktorý 

v Dúbravke bol oslovený voli čmi, že v Sloníku chcú spravi ť 

her ňu a vtedy sa to možno všetko za čalo. Ale toto čo tu 
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predviedol, myslím že to vôbec nepatrí. Každý 

z štyridsa ťpäť z nás má na tom takú istú zásluhu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

V každom prípade je to ve ľký úspech, ktorý sa podaril 

a ja o ňom viem svoje, pretože som predseda peti čného 

výboru, pán starosta. A my sme spolo čne za čali túto 

iniciatívu, spolo čne sme ju presadzovali a spolo čne sa, 

spolo čne sa podarila.  

A v ďaka, samozrejme, ďakujem.  

Ak dovolíš, dokon čím.  

Spolo čne sa podarila.  

Čiže, ve ľká v ďaka peti čiarom a ve ľká v ďaka aj ľuďom, 

ktorí nás podporujú, pretože, samozrejme, hazard a jeho 

spolo čensky a ekonomicky škodlivé dopady, sú jednozna čné. 

Netreba o tom vôbec diskutova ť. Dlhodobo to hovorím, že je 

to spolo čensky nevýhodný biznis, pretože privatizujú sa 

zisky, ale socializujú sa náklady.  

Ten ďalší proces, ktorý bude nasledova ť je, že my 

musíme spo číta ť pod ľa zákona tie podpisy. Ke ďže je ich tak 

veľa, na to nemáme kapacity, musíme sa opýta ť ministerstva 

vnútra, aby, aby nám nejak  nás inštruovali, ako sa  toto 
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v takom množstve robí. Potom príde, samozrejme, pet ícia do 

zastupite ľstva, znovu k vám, aby sa zobrala na vedomie, 

respektíve odsúhlasil ďalší postup a mesto paralelne bude 

pripravova ť návrh všeobecne zariadenia nariadenia s cie ľom 

tejto petície tak, aby sme dali, dali za dos ť zákonu a aj 

našim prianiam proste regulova ť a obmedzi ť hazard 

v Bratislave. 

Čiže, ešte raz, ve ľmi pekne ďakujem. Je to, berieme to 

ako obrovský politický signál aj v našich rokovania ch 

o Bratislave, o financovaní Bratislavy, o postavení  

a kompetenciách hlavného mesta.  

Ďakujem. 

(poznámka: ve ľký potlesk a súhlasný krik z predsália) 

Pani poslanky ňa, už ste sa prihlásili neskoro. 

Faktické boli uzatvoreté, ja som iba reagoval na 

predre čníkov.  

Takže, ďakujem ve ľmi pekne.  

Končím bod Rôzne. Kon čím toto zastupite ľstvo 

z dvadsiateho. 

Vy ste sa prihlásili neskoro, pani sta, poslanky ňa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, poh, prihlásili ste sa neskoro.  
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Takže, kon čím bod Rôzne, kon čím toto zastupite ľstvo 

a myslím, že by sme si mohli da ť pä ťminútovú, alebo 

desa ťminútovú technickú prestávku, aby sa vymenili progr amy 

a tak ďalej.  

Stretneme sa za desa ť minút.  

Občania budú, ale môžu sa prihlási ť v bode Rôzne. Títo 

občania sa neprihlásili minule. My sme teraz iba, my s me 

teraz iba ukon čili to z minula.  

Čiže môžu, samozrejme, sú vítaní, aby sa prihlásili 

v ďalšom zastupite ľstve. 

Vidíme sa, štrnás ť štyridsa ť, štrnás ť pä ťdesia štrnás ť 

päťdesiat. Za desa ť minút približne.  

(Ukon čenie 29. júna 2016 o 14.40 h) 

X X 
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