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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA – 29. JÚNA 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: .  

(14.43 h) 

Otváram rokovanie mestského zastupite ľstva zvolaného 

na 29. 6., ktoré za čne dnes a pokra čova ť bude zajtra. Vítam 

vás na ňom. 

O inštalovanej výstave v predsálí Zrkadlovej siene 

Základnou umeleckou školou Istrijskej som vás už 

informoval, čiže môžeme priku či prikro či ť k pracovnej časti 

dnešného zasadnutia.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina. O ospravedlnenie po požiadala pani poslanky ňa 

Černá.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále po čas celého 

diskusného príspevku primátora) 

Za overovate ľov zápisnice navrhujem zvoli ť pána poslo 

Žitné, poslanca Žitného a pána poslanca Bullu. 

Má niekto iný návrh?  
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Nie. Tak prosím, hlasujte o návrhu, aby overovate ľmi 

zápisnice boli poslanci Žitný a Bulla.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov zápisnice na dnešné a zajtrajšie zasadnutie 

mestského zastupite ľstva. 

Do návrhovej komisie navrhujem zvoli ť pani poslankyne 

a pánov poslancov Jégh, Pätoprstá, Hanulíková, Olek šák, 

Uhler. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 
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tridsa ťpäť za. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu  na dnešné a zajtrajšie rokovanie 

mestského zastupite ľstva. 

Návrhová komisia, prosím, už sedí na svojich miesta ch.  

Dámy a páni, pozvánka vám všetkým bola doru čená 

s materiálmi v elektronickej podobe, navyše aj v pí somnej 

podobe tým poslancom, ktorí ešte berú materiály v p ísomnej 

forme.  

Niektoré veci dodato čne ešte dostali predsedovia 

klubov a členovia finan čnej komisie minulý týžde ň vo 

štvrtok e-mailom so žiados ťou o ich distribúciu členom 

klubov.  

(poznámka:  

Návrh programu: 

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 201 6 
a niektorých priebežne plnených uznesení k 30. 6. 2 016 

2.  Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správ a 
za rok 2015 

3.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2016 

4.  Návrh na na čerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej 
banky Rady Európy (Council of Europe Development Ba nk) 
pre hlavné mesto SR Bratislavu 
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5.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani 
z nehnute ľností 

6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 
Bratislavy o dani za ubytovanie 

7.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 
Bratislavy o ur čení výšky finan čných prostriedkov 
ur čených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa 
materskej školy a die ťa školského zariadenia 

8.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky 
príspevku na čiasto čnú úhradu výdavkov na štúdium v 
základnej umeleckej škole a na čiasto čnú úhradu 
nákladov spojených s činnos ťou centra vo ľného času   

9.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 
Bratislavy  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta  SR 
Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného  
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebne odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mes ta 
SR Bratislavy v znení neskorších predpisov 

10.  Návrh na schválenie nájmu šat ňových priestorov na 
Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave  pre Slovens ký 
zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava - mládež 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – nebytového 
priestoru o rozlohe 128,1 m² na Kapucínskej č. 1 
pre Vydavate ľstvo TATRAN, spol. s r.o. 

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – nebytového 
priestoru o rozlohe 33 m2 na Klariskej č. 16 pre Mgr. 
Martinu Katuš čákovú  a Mgr. Andreu Vadasovú 
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13.  Návrh prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 
nájmu nebytových priestorov Domove seniorov 

14.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, 
parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. 
Ondrejovi Tóthovi 

15.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, par c. 
č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 
227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi 

16.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka , 
parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, 
parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, 
do výlu čného vlastníctva Stoj čeho Spasovského 

17.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, pa rc. 
č. 1502/2, do výlu čného vlastníctva Róberta Michalicu 

18.  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve 
č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného 
mesta SR Bratislavy č.  048800801600 zo d ňa 15.2.2016, 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 
predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za ú čelom 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vz ťahov  
k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – 
Bratislava Prievoz“, Národnej dia ľni čnej spolo čnosti 
a.s., so sídlom v Bratislave 

19.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi 

20.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu 
7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa 
v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 
a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový  
klub so sídlom v Bratislave 

21.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu stavby „Elektri čková tra ť Dúbravka 
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v úseku Hanulova – Pri kríži“, spolo čnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť, so sídlom 
v Bratislave 

22.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Čunovo, parc. č. 2355–2359 a parc. č. 2361, 
mestskej časti Bratislava- Čunovo 

23.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pred ĺženia doby nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvo u 
o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým 

24.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových  priestorov (Pavilón  D) 
nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku 
parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. 
ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky,  so sídlom v Bratislave 

25.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady,  
pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v 
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. 
Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov 
Občianskeho združenia Urovnanie a Náprava 

26.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mest o, 
pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo 
vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky  

27.  Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného  
práva hlavného mesta k nehnute ľnostiam v Bratislave, 
k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 
a parc. č. 1417/1 

28.  Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriad ení 
vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. 
č. 21383/4, v prospech Slovenského národného divadla  
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29.  Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom 
v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č. 1592/9, parc. 
č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašovi ča 

30.  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

31.  Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2016 

32.  Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných 
bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, M Č Bratislava-
Ružinov " (materiál bude prerokovaný 30.6.2016 po bode 
Vystúpenie ob čanov po 16:30 h ako prvý v poradí)  

33.  Petícia za prijatie ob čianskeho návrhu na 
skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokali te 
bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lid o 
lagúny do Územného plánu " (materiál bude prerokovaný 
30.6.2016 po bode Vystúpenie ob čanov po 16:30 h ako 
druhý v poradí)  

34.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave " (materiál bude prerokovaný 30.6.2016 
po bode Vystúpenie ob čanov po 16:30 h ako tretí 
v poradí)  

35.  Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárs tva 
(Vypustený bod z programu rokovania.) 

36.  Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotn ých 
surovín 

37.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Národné tenisové centrum, a.s., d ňa 17. 
júna 2016 
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38.  Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na  
riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská  
organizácia cestovného ruchu d ňa 24. mája 2016 

39.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 
dňa 27. júna 2016 

40.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Incheba, a.s., d ňa 30. júna 2016 

41.  Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy  vo 
vz ťahu k implementácii požiadaviek mestských častí 
k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych 
investi čných zámerov 

42.  Zásady poskytovania finan čného príspevku na podporu 
udržate ľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave 

43.  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 obstarani e 
náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republik y 

44.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave. 

45.  Informácia o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá 
v rámci Opera čného programu Doprava 2007 – 2013 
a Opera čného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 
– 2020, Integrovaný Regionálny Opera čný Program 2014 - 
2020 

46.  Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami 
Bratislava-Lama č, Bratislava-Dúbravka a hlavným mestom 
SR Bratislavou o realizácii spolo čného projektového 
zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako sú časti 
hospodárskej politiky mestských častí okresu 
Bratislava IV 
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47.  Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul 
Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities 
Network  

48.  Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2015 a ú čtovná závierka Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu za rok 2015 

49.  Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri 
Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panensk á 
a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na 
Radlinského ul. v Bratislave 

50.  Návrh Zásad na poskytovanie finan čného príspevku 
mnohodetným rodinám 

51.  Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016  - 
2018 - doplnená 

52.  Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo d ňa 23. 
10. 2016 - Mestské lesy 

53.  Zria ďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských 
lesov v Bratislave  

54.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u 
v obytnom dome Solivarská 4, Solivarská 21, 23, 
Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinsk ého 
14, Holí čska 23, Fedinova 14, Černyševského 23, 
Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 10, 12, 
Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21,  vlastníkom byto v 

55.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupite ľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 

56.  Interpelácie 

57.  Rôzne 

16.00 h vystúpenie ob čanov  

 

Informa čné materiály: 
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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 realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na zákla de 
splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo d ňa 10.12.2015 

d)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e)  Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytk ov 
nehnute ľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

f)  Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnute ľného majetku hlavného mesta SR    Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2015 

g)  Informácia o stave reštitu čného konania č. k. 1108/92 
– reštituenti Dušan Ková č, Ing. Ľubica Hitková, Alena 
Polá čeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom  území 
Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3 

h)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Jána Stanislava 8, Zadunajsk á 
cesta 3, Blagoevova 10, Topo ľčianska 10 vlastníkom 
bytov 

i)  Informácia o aktuálnom stave aktualizácie územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnk y 
04 

j)  Informácia o príprave SK PRES 

k)  Informácia o stave príprav III. B etapy IDS BK – 
zavedenie predaja elektronického cestovného lístka 

l)  Informácie o vybavovaní s ťažností a petícií ob čanov za 
rok 2015 

m) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj  
2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dovolil by som si pripomenú ť, že materiál pod číslom 

43 pod názvom Informácia o podaných žiadostiach a t ak 

ďalej, bol doru čený v náhradnej dobe elektronicky, lebo vec 

sa stále vyvíja a materiál dopl ňujeme a zjednodušili sme 

ten jeho názov na Informácia o aktuálnom stave zabe zpe čenia 

výstavby náhradných nájomných bytov a tak ďalej.  

Obdobne materiál pod číslom 51 Koncepcia rozvoja 

Mestských bola doplnená pod ľa požiadavky zastupite ľstva 

a nachádza sa na vašich stoloch a je aj v elektroni ckej aj 

podobe.  

Rád by som vás potom informoval, že na zajtrajšom 

zasadnutí posunieme materiál Návrh na zmenu rozpo čtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 až po záve re čnom 

účte ako druhý teda po obed ňajšej prestávke.  

Dámy a páni, v návrhu rokovania sú zaradené materiá ly, 

ku ktorých chýbajú stanoviská komisií, prípadne mes tskej 

rady, a preto je potrebné hlasova ť o ich ponechaní 

v programe dnešného rokovania mestského zastupite ľstva. 

Tie veci sa preto osobitne zara ďujú, pretože ich 

aktuálne dop ĺňame tak, aby ste dnes a zajtra mali 

najaktuálnejšie informácie. 

Ide o tieto materiály: 
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Bod číslo 26 Informácia o plnení uznesení mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta splatných k 31. 5. 

a niektorých priebežne plnených k 30. 6.  

Prosím, hlasujte o zaradení tohto bodu do dnešného 

rokovania mestského zastupite ľstva ako bod číslo 26. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Čiže, materiál je zaradený. 

Bod 41 Územný generel dopravy hlavného sme tiež 

doplnili.  

Takže, prosím, zara ďujte do, hlasujte o zaradení 

tohoto bodu ako bod 41. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Bod je zaradený. 

Ďalší bod je 43, ako som povedal Informácia 

o aktuálnom stave zabezpe čenia výstavby náhradných 

nájomných bytov. 
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Prosím, hlasujte o zaradení tohoto bodu ako 43. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za. 

Materiál bol zaradený. 

Ďalší je bod 46 Memorandum o spolupráci medzi 

mestskými časťami Lama č, Dúbravka a Bratislavou 

o realizácii spolo čného projektového zámeru cyklotrasy v 

Bratislave IV. 

Prosím, hlasujte o zaradení tohoto materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

štyridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

A bod  55 Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupite ľstva. 

Takže hlasujte, prosím, o zaradení tohoto bodu ako 55. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

A to je z našej strany všetko.  

Čiže, dámy a páni, nech sa pá či, ak má niekto návrhy 

na zaradenie bodov, tak pán posla, pán starosta Baj an. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovo ľujem si 

vás poprosi ť o pochopenie a zárove ň žiadam, aby z bodu 

dnešného rokovania, alebo rokovania tejto schôdze v  tej 

podobe, ako je urobené bol vypustený bod 35.  

Bod 35 hovorí o úlohách v mestských častiach v oblasti 

odpadového hospodárstva s ú činnos ťou od 1. júna 2016. 

Chcem podotknú ť, že pán primátor toto rozhodnutie 

urobil číslo jedenás ť urobil s ú činnos ťou od 1. júna. List 

bol napísaný 13. júna a doru čené na mestskú časť to bolo 

24. júna s ú činnos ťou od 1. júna, podotýkam. 

Ja sa pýtam, ko ľko tých povinností mestské časti 

zanedbali z tohto zákona, ke ď o tom ani nemohli vedie ť, že 

také rozhodnutie bude? 

Neviem si ani predstavi ť, že dnes by sme, alebo zajtra 

schva ľovali toto rozhodnutie s touto ú činnos ťou od 1. júna 

bez toho, že by sme o tom spolo čne rokovali s pánom 

primátorom, myslím tým starostovia, alebo mestské časti.  
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Pýtam sa, naozaj si myslíte, že ste pripravení na 

použitý olej, elektrolyty, kompostáre ň a všetko ostatné? 

Jednoducho, to nie je možné urobi ť spätne.  

Čiže, pán primátor, viem si predstavi ť čo sa chcelo. 

Viem si to dokonca predstavi ť s ú činnos ťou od septembra, 

ale jednoducho, je nemyslite ľné, aby sme toto schválili 

teraz so spätnou ú činnos ťou od 1. júna.  

Čiže, odporú čam, aby sme túto, tento bod 35 rokovania 

tejto schôdze vypustili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžme, ale tak si to povedzme potom tie odborné 

argumenty pri tom bode 35, lebo ja takto na to nevi em 

zareagova ť.  

Určite budú tu pracovníci magistrátu a nech sa to 

otvorí tá diskusia a potom si povieme kde sme. Ale potom to 

môžme preruši ť. Hej. Ja s tým nemám problém.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, kolegovia poslanci, rád by som prihlá sil 

ako bod zajtra po Vystúpení pos obyvate ľov po 16.30, vidím 

tu tri body sú už naplánované, ale po Lide, bod ako  tri, 

tento bod, ktorý sa volá Návrh na zámenu pozemkov v  k. ú. 
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Bratislava-Vajnory, nebudem to celé číta ť, za zámena 

pozemkov pod futbalovým ihriskom, čím by sa vysporiadali 

pozemky pod futbalovým ihriskom a získala by sa do 

vlastníctva mesta.  

Dôvod osobitného zrete ľa je v tom, že momentálne 

vlastne sú pozemky cudzie, futbalové ihrisko ako v každej 

mestskej časti, či v dedine, je ve ľmi dôležitý spolo čenský 

priestor verejný kde vlastne obyvatelia mestskej časti 

robia športové udalosti a podujatia. Nie sú to len 

futbalové zápasy každú druhú nede ľu, či už prípravkárov, 

mladších žiacov, starších žiakov, A mužstva, ktorí nám 

mimochodom postúpilo zo štvrtej ligy do tretej ligy , ale sú 

to aj iné spolo čenské podujatia. Rôzne turnaje, Vajnorská 

penalta, kde sa obyvate ľstvo Vajnor, teda Bratislaváci 

a Vajnoráci stretávajú. 

Tento materiál bol prerokovaný komisiou v má, v jún i 

2015 kde z desiatich poslancov devä ť bolo za túto zámenu, 

ktorá bude slúži ť teda Bratislavákom z Vajnor a nie len 

z Vajnor.  

A pre čo to nebolo prerokované minulý rok v jeseni, je 

preto, lebo dobrým zvykom tuná  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta, prepá č, ale toto je bod zara ďovanie 

bodov, takže navrhni, budeme hlasova ť 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ale mám štyri minúty? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, ale (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja to dopoviem iba, že je dobrým zvykom, že (poznám ka:  

poslanec rozmýš ľa, čo chce poveda ť), si mi prerušil ni ť. 

Pre čo to nebolo?  

Tá organizácia, po ľnohospodárske družstvo, s ktorým to 

zamie ňame, bola dlžná mestu. Svoj dlh splatila a teraz mô že 

byť tento bod prerokovaný tu.  

Na mestskej rade kvôli jednému hlasu neprešiel do 

programu riadne.  

Preto vás prosím, aby ste poz, aby ste tento bod 

zaradili ako tretí bod po zajtrajšej Vystúpení ob čanov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja iba podotýkam, že ja teda o tom ni č neviem, lebo 

s magistrátom to nikto neprerokoval.  

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

Áno, ďakujem. 

Ja by som chcela navrhnú ť bod, ktorý sme prerokovali 

na územnoplánovacej komisii a tento bod prešiel, al ebo 

odporú čanie prešlo jednohlasne.  

Ide o projekt Nová Obchodná. A navrhujem ho zaradi ť 

ako bod 54A vlastne ako posledný bod pred, pred tými 

vlastne našimi plneniami uznesení, a, a jedná sa vl astne 

o pokra čujúci projekt, v ktorom mesto je partnerom 

a chceme, aby mesto participovalo viacej. Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem.  

Ešte sa pýtam organiza čného, či musíme hlasova ť 

okamžite, alebo na konci.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, na konci, hej? Potom sa bude hlasova ť o tých 

jednotlivých návrhoch. Dobre. 

Čiže pani poslanky ňa Štasselová navrhovala.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 
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V mene komisie kultúry a ochrany historických pamia tok 

predkladám návrh na zrušenie dodatku číslo 4 k zmluve 

uzavretej medzi hlavným mestom a spolo čnos ťou CITY TV, 

ktorá prevádzkuje vysielanie programu Televízie Bra tislava.  

Tá, tento návrh bol kladne dvakrát prerokovaný na 

komisii kultúry, preto ho predkladajú aj viacerí členovia 

komisie kultúry a prosím o podporu zaradenia tohto bodu 

do programu.  

A mám ešte jeden návrh.  

Môžem, hej?  

A ja by som poprosila, keby sa znovu, už sme to mal i 

minule, vybavenie interpelácií presunulo na zajtra po bode 

číslo 1 kontrola pl, alebo po kontrole plnenia uznes ení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Interpelácie už sú schválené ako bod 55. 

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

Áno, a ešte, ešte  som nepovedala ako ktorý bod TV BA. 

To by som prosila pred, pred rokovaním o zmene rozp očtu. 

Neviem, ktorý bod to bude, ale (poznámka: nezrozumi te ľné 

slovo) predradi ť. To je zatia ľ ako bod 5. Čiže, bu ď by to 

malo by ť 4A, alebo proste pred rokovaním o zmene rozpo čtu. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zmena rozpo čtu bude 26A. Ja o tom v materiáli tiež 

teda moc neviem. Poviem iba, že som sa s pani riadi te ľkou 

stretol a dohodli sme sa, že nám Televízia Bratisla va pošle 

list a povie čo za financie, ktoré  od mesta dostáva, vie 

Televízia Bratislava vyrobi ť. To bola naša dohoda, toto sa 

nestalo a zistil som, že pani poslanky, teda pani 

riadite ľka chodí za poslancami a snaží sa takýmto spôsobom 

nie čo získa ť. Považujem to za nepoctivé a neprofesionálne.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor.  

Ja len faktickou poznámkou chcem doplni ť, že my sme na 

finan čnej komisii prijali pozme ňovák k zmene rozpo čtu 

a v rámci ktorého, predpokladám, že pán Budaj ako p redseda 

finan čnej komisie ho predloží, v rámci ktorého, už práve ak 

tento by tento bod bol schválený, tak už ho priamo do zmeny 

rozpo čtu zara ďujeme. Aj zmenu rozpo čtu pre Televíziu 

Bratislava, preto podporujem ten návrh, aby bola na jprv 

prerokovaný tento materiál, až potom zmena rozpo čtu, aby 

sme to už vedeli spolu naraz spravi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hovorím, že aj s pani riadite ľkou mám inú dohodu a tá 

zatia ľ nebola naplnená, takže by som nepredbiehal.  

Pani poslanky ňa, vy ste chceli ešte nie čo poveda ť?  

Nech sa pá či. 

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

Musím by ť. Ďakujem pekne. 

Čiže, ja dávam tento návrh, aby bol tento bod 

prerokovaný pred zmenou rozpo čtu, alebo ako bod 5 dnes po, 

dnes. 

Takisto, tá druhá žiados ť o presunutie vybavených 

interpelácií po bode Kontrola plnenia uznesení, kto ré bude 

možno zajtra ako, čiže 26A? Nie, 26A už ste vraveli, že má 

ís ť. Proste po Kontrole plnenia uznesení.  

Tieto dva návrhy dávam. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale my sme si teraz schválili, že Interpelácie sú b od 

55. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ale Interpelácie. Vybavenie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie Interpelácie. Informácia o vybavených 

interpeláciách sú bod 55.  To sa teraz hlasovalo.  

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

To sa zaradilo ako bod 55 a ja ho teraz predsúvam p o 

po bod, po Kontrole plnenia uznesení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Navrhujete. Dobre.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni,  

ja by som vás chcela požiada ť, poprosi ť, o zaradenie 

materiálu Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom 

parcelné číslo 918 na Molecovej ulici a o zverenie 

o spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvi čne a šatní 

v objekte Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka  na 

Karloveskej ulici číslo 3 do správy mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves.  
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Nejakým technickým nedopatrením sa tento materiál 

nedostal do nezaradených materiálov. Už je to napra vené, je  

zverejnené. Je to materiál dobre známy, o ktorom sm e tu už 

rokovali.  

Takže vás prosím, aby bol zaradený ako prvý materiá l 

dnešného rokovania.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Materiál známy, lebo už bol ve ľakrát odmietnutý.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo, pani starostka.  

Ja sa len chcem opýta ť, že či som tiež zle nepo čul, 

lebo minule sme sa bavili o tom, že tie pozemky bud ú 

prenajaté na nejakú dlhú dobu tridsa ť rokov, dvadsa ť rokov 

vašej mestskej časti, že či teda znova ideme do toho 

istého, čo sa tu už raz odmietlo v tom zastupite ľstve? 

V prípade, že áno, tak sa chcem opýta ť, že či neexistuje, 

lebo ja mám pocit, že v zmysle rokovacieho poriadku  

existuje také pravidlo, že v prípade, že materiál b ol 

odmietnutý, tak ďalších šes ť mesiacov nemôže by ť 

predložený.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

On bol odmietnutý aj na mestskej rade, aj na 

zastupite ľstve, tak ho pani poslanky ňa predkladá znovu.  

Samozrejme, tie pozemky sú prenajaté. To je tak, ak o 

to hovoríte, problém tam neexistuje, tam ide iba o majetok.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Program dnešného zastupite ľstva je naozaj bohatý aj na 

ekonomické otázky a body. Zdá sa mi, že by bolo vho dné, 

keby sme ich scelili.  

Pokia ľ sa držím toho čo tu odznelo, že návrh na zmenu 

rozpo čtu je zaradený v bode 26A, tak tesne prede ň, čiže 25 

alebo 26 bez á čka, by som navrhoval zaradi ť závere čný ú čet.  

Tá logika prejednania najskôr závere čného ú čtu a na 

a až potom zmeny rozpo čtu je jasná. Tesne po 26A zaradi ť 

informa čný materiál o realizovaných zmenách rozpo čtu 

vykonaných primátorom. Čiže to je informa čný materiál 58C 

a vzápätí za ním da ť informáciu o rozpo čtovom hospodárení. 

To je informa čný materiál v bode 58B. 

Pretože naozaj, tieto ekonomicky, neekonomické veci  sa 

navzájom dop ĺňajú a mnohé čo nie je obsiahnuté 

v jednotlivých bodoch sa dá vy číta ť z tých bodov ďalších, 
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prosím o podporu takto usporiadaného balíka, balíka  

ekonomických bodov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, asi si si nevšimol pri čítaní pozvánky, 

ale návrh závere čného ú čtu je bod 25. Čiže, ten tam netreba 

tam zara ďova ť, lebo on tam je. Po ňom bude nasledova ť zmena 

rozpo čtu. A tie informa čné materiály boli vždy roky rokúce 

dávané ako informa čné materiály. Takže, ja nevidím dôvod, 

pre čo by sa k tomu. Môžme sa k tomu bavi ť pri u, pri zmene 

rozpo čtu sa o tom môžme rozpráva ť, ale aby sa z toho 

stávali diskusné materiály, sa mení zase pravidlo n ejaké. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja som sa to snažil poveda ť, že mnohé tie materiály 

nie sú úplné. Aspo ň mne pri ich študovaní sa zdalo, že 

mnohé informácie, ktoré by boli bezprostredne nutné  vedie ť, 

aby som pochopil a prijal niektoré veci v tom mater iály, 

som našiel práve v tých ďalších informa čných materiáloch.  

Preto by som poprosil, aby naozaj, vážené kolegyne,  

kolegovia, urobili túto zmenu, nie je to prvá výnim ka. 

Informa čný materiál zaradení o hospodárení mesta, sme mali 

už zaradený ako normálny bod za za tohto, tohto 

zastupite ľstva, to je jedna vec.  
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A reagujem na to, pán primátor, čo si povedal, že tebe 

sa nezdá, no mne sa zdá.  

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: 

Á, ďakujem za slovo.  

Ja by som poprosil oh ľadom toho vézetenka, ktoré tu 

bolo spomínané o odpadoch, aby sa o ňom hlasovalo 

samostatne.  

Na druhej strane by som chcel poprosi ť, lebo stáva sa 

tu a teraz som to zhodou okolností videl, že pani Čahojová 

chcela reagova ť na pána Borgu ľu, pretože, proste, 

hlasovacie zariadenie neumožnilo reagova ť faktickou 

poznámkou na faktické, ktoré sa automaticky dáva, p án Kolek 

to napríklad mohol. Tak nechápem proste, akým spôso bom toto 

je.  

A kolega Borgu ľa by si mal uvedomi ť, že materiál, 

ktorý je zamietnutý. No, ak niekto dal návrh nového  

uznesenia, o ktorom sa hlasovalo, a ke ď sa prišlo tu asi 

desa ť kolegov ospravedlni ť, že oni nevedeli, že tým, že 

prijmú nové uznesenie, tak sa nehlasuje o tom pôvod nom, 

neznamená, že predchádzajúce bolo zamietnuté. Ale t o je, 

samozrejme, taký ten smerácko-nesrovnalovský výklad , ktorý 

tu budeme v najbližšom čase vída ť častejšie, lebo 
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spolupráca a obchodovanie obidvom partnerom idú, sú  v tom 

dobrí, ukážu nám to ešte v nieko ľkých dnešných materiáloch, 

teším sa na to, budem na to poukazova ť. 

Ďakujem. 

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: 

Ja sa chcem pripoji ť k tej istej žiadosti čo pán 

Hrčka, nech funguje teda ten prihlasovací mechanizmus.  Lebo 

ja som sa pýtal pani Čahojovej preto, aby som sa dozvedel 

odpove ď, a žia ľ, tým že ona sa nemohla prihlási ť, som sa 

odpove ď, odpove ď nedozvedel. Možno by mi ona slušnejším 

spôsobom vysvetlila, že sa jedná o iné uznesenie, o  nové 

uznesenie, a nie čo, nie čo podobné, lebo m ňa to skuto čne 

zaujímalo.  

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: 

Ďakuje, ďakujem ve ľmi pekne. 
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Prosím vás, teraz nastala v Karlovej Vsi tá situáci a, 

ktorej sa ja obávam.  

Školu, ktorú mohlo zruši ť mestské, miestne 

zastupite ľstvo, zrušilo. Ja tvrdím, keby o tom rozhodovalo 

mestské zastupite ľstvo, tá škola nie je zrušená.  

A takto je to aj s tým pozemkom. Pani starostka tu 

v minulosti povedala, že je tam záujem developer o tento 

pozemok, tak nevidím absolútne žiadny problém ke ď to má 

mestská časť na tridsa ť rokov, pre čo by sme mali da ť to 

právo predaja toho pozemku len na mestskú časť?  

Ja verím tomu, že dneska sú tam takí poslanci, ktor í 

to možno nepredajú, ale o dva roky sa možno to 

zastupite ľstvo zmení a mestskí poslanci nebudú ma ť čo 

k tomu poveda ť. Iba zrazi ť opätky. O tom rozhodne len 

miestna časť či to predá, alebo nie. A z toho dôvodu si 

myslím, bezpe čnejšie na zachovanie športu, aby to zostalo 

v tej fáze, ako to je.  

Ďakujem. 

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. 
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Ja by som pánovi Hanulíkovi vysvetlil, že keby hlav né 

mesto malo financova ť tú stratu, tak by sa rozhodlo 

rovnako. Ono sa strašne alibisticko-populisticky ro zhoduje, 

že či súhlasí, alebo nesúhlasí so zrušením školy ke ď ju 

nemusí financova ť, ale potom ke ď, napríklad, rozširujeme 

v školskej komisii zaradenie elokovaných pracovísk 

súkromných škôlok, tak tu vyplakávajú, že o ko ľko im to 

znižuje peniaze.  

Čiže, ke ď sa jedná o mestské peniaze, vtedy sme 

hospodárni, ke ď sa jedná o peniaze mestských častí, tak sa 

hráme na grantov.  

Ja viem, pán Hanulík, vy ste si zvykli, že ke ď bola 

vaša manželka starostkou, tak ste si vybavovali cez  úrad, 

cez úradníkov fungovanie vašej firmy. Existujú o to m jasné 

dôkazy. Nikdy ste ich nespochybnili, lebo ani nemôž te, lebo 

proste ke ď vám zamestnanci proste riešia ú čtovníctvo, 

vymáhanie poh ľadávok, ke ď si prenajímate na svoju oslavu 

pätnásteho výro čia svojej firmy, si bezplatne prenajmete 

Karloveské centrum kultúry, ktoré prenajala pani st arostka 

svojej vlastnej firme, v ktorej ste vy boli spolo čník a váš 

brat konate ľ, tak to tu máme také tie bašternákovsko-

kali ňákovské kšeftíky, ktoré (gong) hold, nedá sa svie 

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: 

Na minulom zastupite ľstve sme mali informáciu 

o programe valného zhromaždenia Bratislavskej vodár enskej 

spolo čnosti. Jeden z bodov bol bod číslo jedenás ť, kde 

spolo čnos ť žiada o rozšírenie predmetu činnosti na výskum, 

vývoj v oblasti prírodných a technických vied.  

Je ve ľmi dôležité, aby bolo informované, čiže je to 

vlastne dopl ňujúca informácia k bodom prerokovania na 

valnom zhromaždení Bratislavskej vodárenskej, ktorá  bude 

zajtra, a ak by sme to tu na zastupite ľstve nemali a túto 

informáciu nezobrali a neakceptovali, tak pravdepod obne by 

sme ju zajtra museli stiahnu ť z rokovania. 

Jedná sa o to, že chceme požiada ť Európsku úniu 

o granty práve na túto, tento, túto činnos ť a nemáme výskum 

a vývoj v oblasti prírodných a technických vied v ž ivnosti.  

Takže, chcem to zaradi ť ako bod 34A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek faktickou.  

Alebo, pani starostka, nech sa pá či. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím vás, môžete vysvetli ť techniku v čom je 

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

Dobre, môžem?  

Poprosím o dvadsa ť sekúnd stiahu ť čas.  

Pán primátor, naozaj, tento program čo sa týka návrhu 

odznelého je dôležitý a v duchu toho by mal ma ť aj tú 

vážnos ť. To je jedna vec.  

Druhá vec. sme v štádiu, ke ď tvoríme poradie bodov. 

Neviem, ako, ako predsedajúci, že ste mohol pripust i ť, že 

Hanulík, pán Hanulík, kolega, tu dal, teda dostal p ríspevok 

bez toho, aby mal relevantný dôvod na to, k zaraden iu 

jednotlivých bodov. Skúsme to sledova ť. Skúsme to sledova ť.  

Ďakujem. 

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. 

Pán primátor, ja by som vás chcel požiada ť, že v bode 

tri Programu rokovania by sa malo bavi ť, alebo rokova ť 

o programe rokovania a nie že sa tu poslanci navzáj om 

urážajú a.  

Takže by ste to mali ukon či ť toto a mali by ste už da ť 

normálne, aby normálne bežalo zastupite ľstvo. Lebo však, 
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tento b, tento bod môže ís ť aj hodinu alebo dve hodiny.  

A v tomto bode sa preberajú už normálne celé body, ktoré sa 

ešte budú prebera ť ďalej. A tu už poslanci v týchto bodoch 

sa navzájom oso čujú, tak prosím vás, pohnime to ďalej 

trošku, lebo máme pred sebou pä ťdesiat bodov a ja by som 

bol rád, aby sme tie, týchto pä ťdesiat bodov aj skon čili 

dneska, zajtra.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím vás, organiza čné, nemá ten systém ukazova ť tú 

minútu, do kedy sa možno prihlási ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pri zara ďovaní programu to neplatí?  

Dobre.  

Takže pán, a pani starostka teda už čo, má slovo, či 

nemá, teraz môže, alebo nemôže, alebo čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani sta Čahojová, nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som len vysvetlila zjavný rozdiel, najmä teda  

pánovi Hanulíkovi, ktorý by tomu mal rozumie ť.  

Základná škola Veternicová je, sídli v majetku, 

v budove, ktorý patrí mestskej časti Karlova Ves. Mestská 

časť Karlova Ves je zria ďovate ľom základnej školy a všetky 

náklady, ktoré súvisia s prevádzkou Základnej školy  

Veternicova, musí už aj preto, že sme nedostali žia dne 

dohadovacie konanie, v tomto polroku musí hradi ť zo svojho 

rozpo čtu. To je rozdiel.  

To by ste, pán Hanulík, vy mali vedie ť.  

Druhá vec je, že ste prihlásený opätovne do diskusi e 

a ja by som chcela poprosi ť pána primátora, ak rokujeme 

o zara ďovaní, tak by sme mali rokova ť o bodoch, ktoré 

chceme zaradi ť.  

Pán Borgu ľa sa pýtal, áno, mestská časť žiada 

o zverenie tohoto areálu, tohoto majetku do svojej správy. 

Nežiada nájom. Žiada zverenie a právo o tom, či bude jej 

tento majetok zverený, alebo nie, právo o tom má ro zhodnú ť 

výhradne mie mestské zastupite ľstvo. Preto žiadam o to 

mestské zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

Ďakujem pekne.  

Dosia ľ sa o tomto návrhu nehlasovalo.  
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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: 

Ja len procedurálne. 

Pán primátor, tým ako vediete tentoraz, tak naozaj,  

umožňujete osobné útoky a tým úplne rozbíjate prácu úpln e 

na za čiatku.  

Však pri predkladaní návrhov sa poslanci vyjadrujú 

hlasovaním.  

Ešte dodávam otázku, že pre čo toto právo rozbíja ť 

predkladanie návrhov dostali poslanci SMER-u a tera z je 

celé zastupite ľstvo, polemizuje o ich hodnotiacich 

úsudkoch.  

Pani starostka Karlovej Vsi nie čo predložila a na 

hodnotenie bude potom rozprava.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To sa presne vz ťahuje aj na váš príspevok, pán 

poslanec Budaj.  

Pán poslanec Mrva. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

To bol procedurálny príspevok spôsobu, ako vediete 

schôdzu. Nie k Hanulíkovi.  

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: 

Dôležitú vec sa chcem spýta ť a teraz neviem, či som sa 

mal riadne prihlási ť, alebo faktickou, k zajtrajšiemu 

valnému zhromaždeniu bévees. Prihlásil sa pán primá tor, že, 

že nepodporíš. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, v duchu výzvy vášho poslaneckého klub u, 

alebo teda poslaneckého (poznámka: nezrozumite ľné slovo), 

prepá č, rozprávame sa o návrhoch a nie o zajtrajšej 

zhromaždení bévees.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Viem, ale 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže, rešpektuj svojich kolegov, teraz (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ale teraz neviem či ešte môžem da ť nejaký bod, alebo 

nie. Som.  

K zajtrajšiemu valnému zhromaždeniu bévees, kde je 

veľmi dôležitá vec, žiados ť Skalice, ktorá to stiahla, ale 

môže sa sta ť, že, že, že, že prídeme o majetok a že bude 

predaný bez majoritného akcionára.  

Čiže som chcel vedie ť tvoj názor, že či trváš na tom 

čo si verejne vyhlásil, že si proti tomu predaju?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Samozrejme, že trvám. Ja nes ťahujem svoje vyhlásenia 

spä ť. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, ja naozaj rozprávam o faktoch. Situácia  

podobná bola aj v Dúbravke. Stále sa vraciam k tomu  bodu, 

ktorý je zaradený. Áno. S tým, že chcel by som jedn o 

poveda ť. Ono sa stala škola nezisková, proste išla do 

straty. Preto ju treba sa jej zbavi ť. Čo ke ď tento štadión 

sa stane neziskový, predáme ho a dáme tam postavi ť 

činžiaky? Ve ľmi rýchlo sa môže sta ť.  
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Zákonite, že kultúra, veda a vzdelanie a šport nie sú 

moc ziskové. To znamená, že sta čí aby štadión bol neziskový 

a dáme možnos ť.  Možno o pol roka, o dva roky tu budeme ma ť 

žiados ť, že je to neziskové, predajme to.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Výbornú diskusiu máme k programu pozvania, teda 

k programu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá faktickou. 

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

Ďakujem pekne. 

Príspevok pána kolegu Mrvu nebol náhodný. Čo sa týka 

Bratislavskej vodárenskej ste sa vyjadrili.  

Chcem sa spýta ť, či sa zajtra o jedenástej hodine 

osobne zú častníte valného zhromaždenia Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mikulec. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za odpove ď. 

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: 

Á, ďakujem. 

Pán Hanulík, to je, ako, vy ste, vy ste, naozaj, 

vzorový príklad rodeného socialistu, ktorý prešiel všetkými 

možnými formami demagógie a prekrúcania, ktorý pros te za čne 

rozpráva ť o predaji, pri čom zastupite ľstvo, ktoré kritizuje 

predajom, nepredalo ni č a zrovna, zrovna on, ktorý tak 

vehementne sa do všetkého s vervou púš ťa predaja, predáva ť 

a všetky, všetky tie developerské projekty ne ne ne  ste 

podporovali, tak prosím vás, teraz akože to naozaj príde 

príde mi to dos ť scestné od vás. 

A ešte raz prosím. Ja viem, že ste schopný podnika ť za 

štátne. To vám ide, to vám funguje, a potom sa ale nemôžte 

sťažova ť, že sú tie školy a tie štátne inštitúcie v strate.  

Keby ste boli, keby ste boli k čomu, tak proste vrátite tie 

peniaze, ktorými ste sa obohatili tým, že ste si ne chali 

plati ť mestskou časťou Karlova Ves svoje podnikate ľské 

aktivity.  

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 Dostál. 

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

Keď sa tu bavíme o o tom návrhu na zverenie, tak ja by  

som chcel upozorni ť, že ten alternatívny návrh, návrh na 

prenájom Karloveskému športovému klubu, o tom by sm e mali 

hlasova ť osobitne o zaradení, pretože chýba k nemu 

stanovisko, stanovisko ako, ako rady, tak, tak fina nčnej 

komisie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, ale osobitne. O zaradení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Organiza čné, prosím vás, pozrite sa na to. Pán 

poslanec tvrdí, že tam chýbajú nejaké sta nejaké 

stanoviská. 

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

Ďakujem. Ja by som chcel iba jednou vecou zareagova ť.  

V Dúbravke sme tiež mali školu, ktorá bola neziskov á. 

Pripravili sme program a dneska je tá škola zisková , 

dokonca otvára druhé triedy. To troška záleží aj na  

chytrosti.  

Je zložité, ke ď petržalskí poslanec má háji ť 

karloveské veci. samozrejme, nemá vz ťah, ani lásku k tej 

Karlovej Vsi. Rieši to úplne neefektívne. Teda moc 

efektívne, ale bez srdca.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mikulec, to máte už červené. 

Ale, nech sa pá či. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja už som aj stratil nádej, že sa z tohto bodu 

pohneme.  

Pán primátor, ja vás chcem vyzva ť. Toto sú všetko 

body, kde budú zase ešte rozsiahle diskusie, ktoré budú 

trva ť desa ť minút, dvadsa ť, hodinu, pol hodinu a sa tu budú 

poslanci obvi ňova ť, keby ste mohli už ukon či ť tento bod 
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a už by sme mohli diskutova ť normálne o bodoch, ktoré 

zaujímajú obyvate ľov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Čakal som na posledného diskutujúceho. 

Končím diskutu, kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu teraz, aby pre čítala tie návrhy.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jaké návrhy, o čom? Nie my 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No tie návrhy 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrhy na zaradenie do programu.  

Takže nikto si to nezapísal aké boli návrhy.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Tak, ideme ešte raz. No výborne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán starosta, pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja sa ospravedl ňujem, že znova ideme toto kole čko. 

Veľmi zjednodušene. Dôvody nebudem, bod 35 vypusti ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o návrhu Bajana, bod vypusti ť bod 35. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To je.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Bod tridsa ťpäť je vypustený.  

Tridsa ťdevä ť, (poznámka: oprava)tridsa ťsedem je za. 

 

Ďalší návrh,  pani Hanulíková. 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Nie, ja som iba chcela poveda ť, že ako návrhová 

komisia cez to všetko čo tu fugovalo, sme dostali jeden 

jediný návrh písomne, tuná sme dostali predložený. Takže 

iný, iný návrh nemáme na zmenu programu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, to ste vy zvykli dáva ť vždy na 

hlasovanie, kam sa to zara ďuje tie, zara ďujú tieto body.  

Lebo v tomto hluku čo tu bol, sa nedá zapamäta ť, že 

kto kam chcel, lebo pä ťkrát sa prihlásia, rozvinú celú tú 

debatu a potom už stratíme nitku, že čo kam treba zaradi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pýtal som sa, či treba hlasova ť okamžite, alebo potom, 

povedali ste mi, že potom.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mrva dal návrh po Vystúpení ob čanov ako tretí v poradí 

zaradi ť jeho bod Návrh na zámenu pozemkov vo Vajnoroch.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Za, hlasujeme o posla, o návrhu poslanca Mrvu ako 

tretí po Vystúpení ob čanov, Zámena pozemkov Vajnory – 

mesto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťšes ť za. 

Čiže, bude sa rokova ť o, ako tretí po Vystúpení 

občanov bude návrh poslanca Mrvu o zámene pozemkov.  

Ďalej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalšie dávala pani poslanky ňa Štasselová.  

Návrh na zverenie pozemku pod futbalové ihrisko 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A čo to, a to kde máme? 

Jaj, Štasselová, toto je táto.  

Ale nemám od Štasselovej ni č.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale nemáme materiál k tomu. Neviem ani názov toho.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  čaká sa na poslanky ňu Štasselovú) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale ne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, je to Nová Obchodná, 54A. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Návrhová komisia, ako? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štasselovú 54A, Nová Obchodná.  

Nemám ni č viacej bližšie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Štasselovej, aby  

bod 54A bolo materiá, bola diskusia o Obchodnej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pani Šimon či čová dávala návrh na zaradenie materiálu 

Návrh na zrušenie dodatku CITY TV ako bod 5. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o návrhu pani Šimon či čovej.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

5A to bude. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

5A. Zrušenie dodatku, to znamená, aby sme sa vrátil i 

k tej mono.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Bod zaradený. 

 

Ďalší.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Informáciu o vybavení interpeláciách máme presunú ť po 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Informácie o plnení uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, ako bod 26A. 
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Hlasujte o druhom návrhu pani Šimon či čovej, aby sa 

presunuli interpelácie do za na za čiatok.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Ďalší návrh.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme tu ďalší bod. Návrh na zverenie karloveskej, teda 

pozemok pod futbalovým ihriskom, ale neviem aký bod .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aký bod, pani poslanky ňa? 

Bod číslo jedna. Aha, takže bod číslo jedna.  

Ako bod číslo jedna starostka navrhuje opätovne návrh 

na zverenie.  

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Bod A je zara, bod  jedna zaradený. 

 

Ďalej.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Kolek ta dal návrh v informa čnom materiály bod bé) 

a cé) presunú ť po bod Zmena ro č, Zmena rozpo čtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte o tomto návrhu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale nevieme číslo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Za zmenu rozpo čtu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 
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šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte tu nachádzam nie čo také, že dopl ňujúca informácia 

k bodom prerokovaných na valnom zhromaždení bévees.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ak ako, to je tá zmena stanov, asi.  

A to je ako bod, ktorý chcete? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ako bod číslo 34A. 

Ale však tu nemáme béveesku v materiáli. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nemáme, nie.  

Tridsa ťštyri A. hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri bé to musí by ť, lebo tridsa ťštyri A je 

Mrva. 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalej neviem ni č, ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže hlasujeme o programe a (poznámka: nezrozumite ľné 

slová) ako o celku.  

Prosím, hlasujte, takto do, takto doplnené v progra me.  
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S tým, že za číname dneska bodom dva, no neviem.  

S Karlovou Vsou dnes za čneme, áno, teraz.  

A potom pôjdeme 26. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Čiže, dámy a páni máme schválený program. 
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BOD 26A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU POD 

FUTBALOVÝM IHRISKOM REGISTRA C-KN 

PARC.Č. 918 NA MOLECOVEJ ULICI A O 

ZVERENIE SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU 

V STAVBE TELOCVIČNE 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: . 

 

A ako dnešný bod číslo jedna je návrh  pani Čahojovej 

o zverenie pozemkov.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa, máte slovo. 

Prosím, dajte slovo pani poslankyni. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán primátor, vážené dámy, vážení páni, 

znova predkladám materiál, o ktorom sa ešte 

nehlasovalo a to je žiados ť o zverenie pozemku pod 

futbalovým ihriskom na Molecovej ulici a spoluvlast níckeho 

podielu v stavbe telocvi čne a šatní v tomto areále, na 

ktorom má mestská časť majetkový podiel a do ktorého 

rekonštrukcie a výstavby Mestská časť Karlova Ves 
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investovala šes ťstopä ťdesiatosemtisíc dvestodevä ťdesiatpä ť 

Eur.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Prihlásil som sa do rozpravy, pretože bol som ten, 

ktorý vlastne navrhol to uznesenie, ktoré prešlo na  minulom 

zastupite ľstve, ke ď bol tento materiál taktiež dávaný čo sa 

týka zverenia a ktoré uznesenie vlastne vychádzalo z toho 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja by som poprosil, keby sme troška. Naozaj je tu 

nejaký taký ve ľký ruch a navzájom sa nepo čujeme a tá 

pozornos ť je potom oslabená.  

Čiže, išlo o to, aby tento predmetný športový areál 

mal dlhodobú nájomnú zmluvu, kde bola podpísaná zml uva 

o budúcej zmluve do roku 2011. Toto bol ten návrh m ôjho 

uznesenia, ktorý vlastne vychádzal z tej zmluvy o b udúcej 

zmluve, ktorá bola podpísaná pánom Ftá čnikom a pani 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 66 

Hanulíkovou, respektíve šéfom Karloveského športové ho klubu 

v roku 2011. 

Ja absolútne nechápem, či máme nejakú šiestu svetovú 

vojnu, alebo čo sa chystá, že jednoducho, takto nasilu pani 

starostka Čahojová tla čí toto zverenie tohto športového 

klubu. Keby to išlo normálnou procedúrou, keby tu b ola 

normálna diskusia, ale vidím tu normálne krv v o čiach 

niektorých ľudí pri tomto bode, tak jednozna čne to vyvoláva 

obrovské podozrenie, o ktorom hovoril pán poslanec Hanulík.  

Takže ja by som prosil všetkých mestských poslancov , 

aby si ve ľmi uvedomili toto hlasovanie. Pretože tu nikto 

nelikviduje žiadny Karloveský športový klub. Pretož e je tu 

v programe nájomná zmluva na dobu dvadsa ť rokov za jedno, 

jedno Euro, tak ako to bolo napísané v roku 2011, v ážení.  

Toto zverenie, ktoré sa tu ide teda odohra ť, ak tu ide 

niekto zverova ť takýmto pokútnym spôsobom tento pozemok, 

len sved čí o tom, že za rok, za dva, za tri, za pä ť rokov, 

tam možno bude nejaký, nejaká Billa, nejaké nákupné  

centrum, tak ako sme boli tomu svedkami v iných lok alitách, 

v iných priestoroch, v iných mestských častiach.  

Ja som hovoril aj o skúsenosti u nás v Lama či, ktorú 

sme mali. Taktiež, máme tam priestor o dvadsa ťdvatisíc 

metrov štvorcových, taktiež tam bola ve ľmi jedna malá 

podmieno čka investora, ktorý chcel zachráni ť náš futbalový 

klub v roku 2011. tá malá podmienka bola tá, dajte mi 

pozemky. Vtedy sme sa zdvihli. Piati poslanci z dev iatich 

a povedali sme: Pokia ľ sme tu my, ani centimeter štvorcový 
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tomuto investorovi nepôjde, pretože vieme ako títo 

investori zaobchádzajú s týmto.  

Takže, ja by som bol ve ľmi nerád, ak tu investovalo 

mesto to ľké peniaze, ja by som bol ve ľmi rád keby 

dvestotisíc Euro išlo do lama čského športového klubu, do 

lama čského futbalu. Mesto neinvestovalo ani jedno Euro.  

A jednoducho, toto čo sa tu deje vyvoláva vo mne ve ľké 

pochybnosti, vážení. Ve ľké pochybnosti, že jednozna čne sa 

tu hrá o nejakú, nechcem poveda ť čo. Nie teraz, ale presne 

ako povedal pán poslanec Hanulík. Za rok, za dva, z a tri. 

Takže tí, ktorí budú hlasova ť teraz za zverenie, tak 

potom poprosím, ste zodpovední za to, že v budúcnos ti ke ď 

sa nie čo stane s týmto areálom, vy ste, vy ste, vy ste 

urobili túto vec.  

A preto si dovolím opä ť navrhnú ť to uznesenie, ktoré 

som navrhol aj v v na predchádzajúcom zastupite ľstve, aby 

sa rešpektovala zmluva o budúcej zmluve a aby tam b ol nájom 

na dvadsa ť rokov pre Karloveský športový klub.  

Takže dávam návrh na zmenu uznesenia, aby tam bol, aby 

tam bol návrh pre mestskú časť na dvadsa ť rokov tak ako je 

to v zmysle zmluvy uzatvorenej o budúcej zmluve.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja nerád reagujem na to, čo sme tu momentálne mali 

možnosť po čuť. Kolega Olekšák sa bojí šiestej svetovej 

vojny, mne však jeho príhovor skôr vyvolal zimomria vky, 

lebo sa mi objavili scény, ktoré boli pre všetkých zrejmé 

pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Ten aktér, k torý 

takýmto spôsobom argumentoval, vyzeral troška inak,  avšak 

ten obsah bol asi obdobný, klamal.  

Ďakujem. 

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. 

Áno, toto je druhá forma demagógie. Na jednej stran e 

sa rozpráva o o tom, že že ako sa veci zverujú.  

Keby bol pán Olekšák charakter, tak dá návrh na 

odzverenie všetkých pozemkov, ktoré boli zverené vš etkým 

mestským častiam, lebo im to hrozí presne to isté.  

Čiže, čiže, toto sú presne tie, s prepá čením za 

vyjadrenie, žvásty, lebo, proste, keby teraz prišie l 

s uznesením, že dáva návrh na odzverenie všetkých p ozemkov, 
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ktoré boli doteraz zverené mestským častiam, chápem ho ako 

principiálneho. Toto je čiste čistá hlúpos ť.  

Na druhej strane avizujem, že vzh ľadom k tomu, že tu 

bola otázka, tam budem dáva ť návrh na zmenu zámeru 

zverenia, kde bude jednozna čne ur čené, že zámer je pre 

športové ú čely a akéko ľvek zmeny alebo investície, si 

mestské zastupite ľstvo vyhradzuje na odsúhlasenie.  

Tým pádom má pán Olekšák vyriešený tento problém. A le 

predpokladám, že ani to nevyrieši jeho, jeho situác iu, lebo 

ako presne povedal, jeho zmysel a návrh uznesenia j e trochu 

iný, ako ten, ktorý tu prezentuje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

(gong) 

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

Ďakujem. 

Chcel som poveda ť nie čo podobné.  

Samozrejme, že ak by mestská časť chcela preda ť 

zverený majetok, tak by to muselo schváli ť miestne 

zastupite ľstvo na verejnom zasadnutí, musel by by ť k tomu 

daný súhlas primátora. Ale pripus ťme, že sa zmení 
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zastupite ľstvo v mie, v mestskej časti, pripus ťme, že sa 

zmení primátor, tak ešte sa to dá poisti ť tým, že sa, že sa 

v protokole jednozna čne uvedie, že, že ten majetok nie je 

možné preda ť. To je možné uvies ť v protokole o zverení 

majetku.  

A potom to bude poistené a nebude to možné preda ť 

nikdy, pokia ľ sa ten protokol nezmení. A ten sa nebude môc ť 

zmeni ť bez toho, aby ho zmenilo mes, alebo aby s tým 

súhlasilo mestské zastupite ľstvo. 

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: 

Pôvodne som nechcela vôbec diskutova ť, ale musím, 

musím sa ozva ť, pretože pán Hanulík aj pán Olekšák tuná 

hlásajú bludy. Pretože keby si preštudovali, alebo aspo ň 

zopár zverovacích protokolov, keby pre čítali, tak by 

nedémomizovali inštitút zverovania mestskej časti, pretože 

v každom tom zverovacom protokole je napísané, že s a to 

zveruje na konkrétny ú čel a v prípade, že na ten ú čel to 

mestská časť nebude využíva ť, tak sa to vráti mestu. Alebo  

potom ak nakladajú mestské časti s tým ako so svojim 

vlastným majetkom okrem scudzenia. Čiže, na všetko si musí 

pýta ť potom súhlas primátora a mestského zastupite ľstva. 

Takže, presta ňte hlása ť tieto nezmysly, ktoré po čúvam 

už nieko ľko zastupite ľstiev. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Len ste zabudli všetci poveda ť, že pri predaji pozemku 

už nejdú peniaze mestu, ale aj mestskej časti pä ťdesiat 

percent. To je ve ľký, ve ľký rozdiel. A pri prenájme, 

samozrejme, už mestské časti si nepýtajú súhlas mesta.  

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja skuto čne absolútne neviem pre čo meníte pravidlá 

podmienky jednoducho po čas hry. V dvetisícjedenástom roku 

bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve o dlhodobom nájme na 

dvadsa ť rokov. Čo sa stalo, aká skuto čnos ť nastala, aké 

ohrozenie nastala športoviskám v Karlovej Vsi, že 

jednoducho, takýmto brutálnym spôsobom kopete za to to 

zverenie?  

A nehnevajte sa, rozprávate vy bludy, lebo presne j e 

to o tom, poznám inštitút zverenia. Je rozdiel zver i ť 

nejakú trávu a je rozdiel zveri ť pozemok, ktorý je 

lukratívny aj pre investorov, ke ď presne, ako povedal pán 

poslanec Hanulík, sa zaujímali o to. A všetci ve ľmi dobre 

vieme kto akým spôsobom v Karlovke má ur čité developerské 

aktivity.  

Takže bol by som ve ľmi rád, a nerád by som bol, aby 

môj hlas prispel k tomu, že Karlovka príde o krásne  
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športovisko len preto, že pán Hr čka s pani Čahojovou za 

zverenie. 

Preto ja si myslím, ak majú úprimný záujem 

o športovcov, že s nájomnou zmluvou na dvadsa ť rokov za 

jedno Euro absolútne nemôžu (gong) ma ť žiadny problém.  

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. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

aby tu jednozna čne vyznelo z toho, že ja a myslím, že 

aj ten môj predrer čník sme za to, aby tam zachovaný 

športový areál bol. 

Ja som prekvapený, že pani Kimerlingová sa tu ozve 

dokonca tak emotívne. Ona, ktorá predala pozemky po d PKO, 

ona, ktorá teraz povie, že nevedela čo bude s PKO. Tak toto 

je možno to isté. Tie pozemky sú lukratívne, tie po zemky 

podľa pani starostky Čahojovej má záujem niekto na 

developerské ú čely, tak pre čo, pre čo sa máme vzda ť toho 

práva a pre čo oni potrebujú zverenie? Pre čo my máme právo 

rozhodova ť o tom či sa predá, alebo nie, má da ť iba na 

mestskú časť. Tak toto právo je aj na meste, aj na mestskej 

časti.  
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Čiže, minimálne dve zastupite ľstvá by musel ten 

developer prelopi, prelomi ť, a ja vám za seba viem poveda ť, 

že pokia ľ tu budem, nikdy nedovolím takéto športovisko aby 

sa predalo.  

A uvedomme si jedno, že pä ťdesiat percent športových 

areálov v tomto meste zmizlo. Zmizlo, hoci vždy bol o 

zaru čované, že ni č sa nezmení. A zmenilo sa.  

Ďakujem. 

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: 

No, pán kolega, ja vám to znovu opakujem. Pre čítajte 

si aspo ň jeden zverovací protokol vo svojej mestskej časti, 

ako znie formulácia tých zverovacích protokolov a p otom 

budete múdrejší a nebudete tu hlása ť takéto nezmysly.  

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, pán Hanulík. Teraz ľudia poznajú, že ja ke ď 

nie čo si zaumienim, tak to splním.  
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Čiže, v momente, ke ď vy spomeniete PKO, tak ja budem 

opätovne vždy vystupova ť a spomína ť to, ako ste cez Mestskú 

časť Karlova Ves, ke ď bola starostkou vaša manželka, za za 

zamestnávali zamestnancov, ktorí boli platení z dan í 

a robili prácu pre vašu firmu. Pre vašu firmu amper  PEHA, 

ktorej ste boli vtedy spolumajite ľom, aj teraz ste 

spolumajite ľom a konate ľom je váš brat. 

Čiže, toto nevysvetlíte. Nevyjadrujete sa k tomu, 

stále opakujete svoje PKO, výborne. Ja vám budem op akova ť 

toto. Sú na to dôkazy, existujú mailové komunikácie  ako 

boli zamestnanci s ťahovaní do vašej podnikate ľskej 

činnosti, ako ste dostávali za zvýhodnených podmieno k bez 

akéhoko ľvek nájmu, bez jedného eura ste usporadúvali 

v Karloveskom centre kultúry výro čné, výro čné stretnutie 

vašej firmy. Proste, to je naozaj tak, ako vy vidít e 

morálku. (gong) 

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. 

Dovoľte mi pripomenú ť, pán Hanulík, že jeden, jedno 

územie v Karloveskej zátoke ur čenej na šport a rekreáciu 

padlo za obe ť developerom a to bolo za vlády pani starostky 

Hanulíkovej v Karlovej Vsi.  
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A druhá vec, čo by som vám rada pripomenula je to, že 

v tesnom susedstve tohto športového areálu  sa nach ádza 

bývalý areál Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, ktorý 

mal funk čný kód vodné hospodárstvo číslo 601, pod ľa 

územného plánu, a pri zmenách a doplnkoch územného plánu 

02, kedy sa menil územný plán Bratislavy, poslanci,  čiže 

zastupite ľstvo mestskej časti Karlova Ves žiadali, aby sa 

zmenil na kód šport, telovýchova a vo ľný čas. Vy, pán 

Hanulík, ste hlasovali za zmenu ob čianska vybavenos ť.  

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: 

Ďakujem. 

Pán kolega Hanulík, musím poveda ť, že s vami súhlasím 

v jednej veci ale len, že ani ja nepodporím nikdy p redaj, 

tak ako ste vy povedali, predaj tohto pozemku na in é ú čely, 

teda ty u, či už športové, alebo hocaké, to je jedno, ale 

nikdy nepodporím predaj.  

A dovolím si vás doplni ť, to asi ste zabudli poveda ť, 

že tak jak pani Kimerlingová rozhodla o predaji poz emkov 

pod budovami PKO, tak vy, ale vy zrete ľne, ste podporili 

predaj budov PKO za nula celá pä ť eura dvakrát po kaž, pre 

každú budovu. Hej? 
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Čiže toto treba poveda ť. Plným, plným vedomím si toho 

kto je za čo zodpovedný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Hanulík reaguje na seba.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel reagova ť na všetkých predre čníkov.  

Tu mi to tí re čníci dokazujú, že všetko je možné. 

Všetko je možné, ke ď to zveríme miestnej časti. Je to možné 

zmeni ť na byty pre športovcov, je to možné, neviem čo to 

ten Kolek povedal, to čo povedal Kolek je možné, všetko je 

možné.  

Čiže, iba to, nechajme to právo Karlovej Vsi 

a nechajme to právo mestu. Ni č iné. Ja za seba hovorím, ja 

to (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nepodporím, a ke ď som 

to v minulosti podporil, aj tak to asi neprešlo, al e 

proste, už to nepodporím. To vám môžem tu verejne s ľúbi ť.  

Som za ten šport a bojím sa, že toto je developersk é, 

že toto je zlodejstvo najvä čšieho razenia, že to je druhé 

PKO, ktoré dneska povieme, že nevie o čo ide a o pä ť rokov 

to predávame. Je to najlukratívnejší pozemok v Brat islave. 

Ni č iné nechcem, len aby tam bol šport.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prerušujem diskusiu k tomuto bodu a o bode, o hodi,  

o šestnástej hodine máme Vystúpenia ob čanov.  

(poznámka:  prerušenie bodu číslo 26A) 

 

 

26B VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 HOD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, máme nejakých prihlásených?  

Organiza čné, prosím vás, máme prihlásených nejakých 

občanov?  

Takže, prvý ide pán Karol Šlesar k nevhodnej vlajko vej 

výstavbe, (poznámka:  oprava)  výzdobe. 

Občan   Karol   Š l e s a r :  

...popoludnie. 
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Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, 

chcel by som dopln, chcel by som dokon či ť svoje 

minulomesa čné vystúpenie s nasledovnou informáciou, že 

k bodu jedna, kde sa hovorilo o komunálne hygiene n a 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) častiach, kde som 

dokladoval aj tými foto fotodokumentáciou, sa nie ž e ni č 

nezmenilo k dobrému, ale ešte zhoršilo. Odovzdám po  

skon čení diskusného vystúpenia.  

K ďalšiemu bodu oh ľadne vlajkovej výzdoby v meste, 

obdobne, ni č sa nezmenilo k dnešnému d ňu.  

Za ďalšie. Záver toho predchádzajúceho vystúpenia si 

nechám až potom, ke ď mi vyjde akože čas, pretože zase 

prídem o to, aby som namiesto toho predniesol ďalší podnet, 

ktorý som postrehol pri dnešnom 

Páni poslanci po čúvajú? Hej? 

Pri dnešnej potulke po Bratislave. A to je to, že 

napriek tomu, že som viac ako pred rokom dával elek trickou 

poštou takú informáciu aj na iné mestá, Trnava a po dobne, 

že sa vôbec nevytvárajú základné podmienky pre napl nenie 

a kontrolovanie zákona o ochrane nefaj čiarov. To znamená, 

že na zastávkach emhádé nie je vyzna čené, kde sa vlastne 

začína ten štvormesto, štvormetrový odstup, čo hovorí 

o zákone.  

Tu dávam podnet ten, aby popolníky, ktoré sa 

nachádzajú, boli dané na ce, na tú hranicu tých šty roch 

metrov, to znamená, aby faj čiar tam ukon čil úkon faj čenia 
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a nie si vysvet ľoval tak, že tam kde je popolník a sa môže 

faj či ť. To je jedna vec.  

Ďalšia vec. Dávame do povedomia aj to, že dlhodobo, 

napriek tomu, že tie inštitúcie neplatia ani da ň 

z nehnute ľnosti, vežové hodiny na Námestí SNP sú minimálne 

tri roky absolútne nefunk čné. A ešte š ťastie dneska je to, 

že každý ciferník ukazuje iný čas. Že keby ukazoval jeden 

čas, tak by to fakt potom mohlo niekoho zmias ť. Ale myslím 

si, že hlavné mesto Európskej únii od 1. 8. 2016 by  

zaslúžilo, aby tie hodiny bu ď to boli funk čné, alebo ten 

ciferník sa úplne zakryl. 

Asi som skon čil, však?  

Či ešte? Nie, koniec.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Lebo dvoje hodiny sme teraz opravili.  

Nasleduje pani Pal, fa, Magdaléna, prepá čte, ale je 

to. Patedlová? Neviem. Prepá čte, ale ona asi vie, ktorá to 

je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani Magdaléna Fatulová, Fatudlová?  
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(poznámka:  čaká sa na diskutujúcu) 

Tak stráca poradie.  

Pani Hana Jan čovi čová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Stráca poradie.  

Pán Martin Patoprstý.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Stráca poradie.  

Pán Peter Hercog. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Peter Hercog tu tiež nie je, stráca poradie.  

Pán Pavol Jusko.  

Pán Jusko! 

Občan   Pavol   J u s k o :  

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

ja ospravedl ňujem tých mojich kolegov, lebo my sme 

boli nastavení na štvrtú, tak neprišli tí predre čníci. 
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Dúfam, že v bode, ktorý sa bude týka ť petície, nám dáte 

možnosť ešte vystúpi ť. 

A ja využijem tú príležitos ť, že som tu a chcem vám 

poďakova ť všetkým poslancom, že ste v minulom hlasovaní 

podporili, respektíve náš zámer, aby nebola za čatá výstavba 

náhradných nájomných bytov na Astronomickej.  

Chcem vás ešte poprosi ť, aby ste vytrvali a podporili 

nás ešte aj dnes. A som sklamaný s postoja pána pri mátora, 

pretože mi to pripomína postoj, ktorý hovorí Milan Kňažko, 

nevidím, nepo čujem, nekonám a verím, že vy vidíte, po čujete 

a konáte. A apelujem práve na vás, aby ste sa zacho vali 

k nám priaznivo aj v tejto dnešnom dni.  

Druhú časť by som chcel poveda ť tiež, že som dával 

pripomienku, návrh všeobecnozáväzného nariadenia da ň 

z nehnute ľnosti.  

Mňa len zaráža jedna vec, jedenás ť mestských častí 

povie tomuto návrhu nie a je identický tento návrh,  ktorý 

predkladáte. Aj ob čania mu povedali nie, tak nechápem, koho 

počúvate, to čo som predtým hovoril, a koho zastupujete? 

Veď jedenás ť mestských častí to je ve ľmi ve ľká sila.  

Chcem vás poprosi ť, aby ste tiež boli zhovievaví 

a tiež odmietli tento návrh, pretože od tohto obdob ia, od 

októbra, po hlasovaní v mestských častiach nebola žiadna 

diskusia. Neboli zapracované ani pripomienky mestsk ých ča 

častí, ani ob čanov a dali ste nám jeden týžde ň na disku, na 

písomné pripomienky k tomuto materiálu, čo je hrozne ve ľmi 

krátky čas, aby sme sa k tak dôležitému materiálu.  
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Ďakujem vám a prajem vám rozho, prija ť dneska v tejto 

veci také rozhodnutia, ktoré nebudú proti ob čanom, ale budú 

vo všeobecnom záujme nás všetkých.  

Ďakujem vám ešte raz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Nasleduje pán Šuhajda. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Pekný, pekný letný de ň prajem.  

Ja by som len chcel to ľko. Pán primátor, preboha 

živého, tam smerom na Trnávs, za Trnavským mýtom sm erom na 

Raču, jak je Filiálka, niekto tam robí už nejakú ve ľkú 

bytovú výstavbu. Však tadia ľ mala ís ť tra ť z tej prvej 

konskej železni čky ke ď už nie na Trnavu, tak aspo ň po Ra ču, 

alebo po Jur pri Bratislave.  

To pamiatkári dovolili tam postavi ť tú bytovú 

výstavbu, alebo čo?  

A teraz sa idú rieši ť oné problémy oné s tými 

hazardnými hrami, ke ď ľudia už poprehrávali také obrovské 

množstvo oné? To sa malo  rieši ť radi, bu ď radikálne, alebo 

sa na to vykaš ľať.  
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Tam bolo zbúrané PKO. Ja som si, pán primátor, poda l 

u vás dvakrát žiados ť o prijatie do zamestnania. Lebo som 

Bratislav čan. A som vám chce chcel s tým pomôc ť. Do 

dnešného d ňa som nedostal odpove ď a ke ď som vám telefonicky 

volal dole z vrátnice, tak sa mi tam vždycky u vás 

v kancelárii, alebo pred vašou kancelár ňou ozval nejaký 

ženský smiech. Len sa mi smiali, proste.  

Ja viem jak rieši ť problémy tu v Bratislave 

a nevychva ľujem sa tým. Bohužia ľ, nemáte záujem, tak potom 

čo. Čo tu chcete rieši ť? 

Potrebujeme nejakých oných zo zahrani čia alebo cudzích 

miest? developerov alebo čo? Nepotrebujeme. Na čo sme tu my 

Bratislav čania? 

Čo to je také ťažké? Poprehadzova ť a popremenova ť 

námestia, porobi ť? Treba tomu da ť trošku lepší šmrnc 

a glanc a všetko ide. Lahú čko, jednoducho. To nie sú 

problémy.  

Už mi to pripadá tak, že ak teraz ke ď ten pán Kotleba, 

ktorého prehlasujú za fašistu, hej, sa ozýva vo či nie čomu, 

voči nejakej zlo činnosti, a prokuratúra a generálny súd 

a ja neviem jak sa volajú tie ešte zložky týchto on ých, 

všetci na to kašlú. Na čo? Zbyto čne.  

Prajem pekný de ň. Dovidenia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Nasleduje pani Dorota Šimeková.  

Občianka   Dorota    Š i m e k o v á :  

Dobrý de ň, vážení poslanci a poslankyne. 

Nie som tu prvýkrát, pred vami nestojím. Podnietil ma 

k tomu, aby som sa vrátila sem taký úspech petície za 

zrušenie hazardu v našom meste.  

Pred ôsmimi rokmi som za čala s iniciatívou odstráni ť 

erotický salón zo Sadu Janka Krá ľa. Už ako ob ča, ako 

občianka už nemôžem urobi ť individuálne ni č. Je to naozaj, 

už som ve ľakrát vám zdôraz ňovala, je to v rukách vás 

zastupite ľov nás ob čanov tohto hlavného mesta, i vás, pán 

primátor, ktorí ste sa dostali do tejto pozície.  

Vašim predchodcom som ve ľakrát kládla na srdce túto 

otázku. Je to hanba, že v najkrajšom parku v Stredn ej 

Európe je erotický salón a vraj neexistujú legálne spôsoby 

ako ho odstráni ť.  

Naozaj bude v našej politike a vôbec vo verejnom 

živote plati ť len ekonomický aspekt? Etika sa úplne ako 

vytráca z nášho života a tvrdí sa, že nemá miesto a ni 

v správnom, ani v našom legálnom, legislatívnom por iadku? 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 85 

Ďakujem za pozornos ť a ve ľmi vás prosím a inšpirujem 

vás, aby ste sa zaoberali aj týmto problémom.  

Ďakujem a prajem všetko dobré.  

Dovidenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani Šimeková. 

A nasleduje pán Michal Blšák.  

Občan   Michal   B l š á k :  

Dobrý de ň. Dobrý de ň, ďakujem za možnos ť vystúpi ť.  

Ja som aktívny ob čan v Ružinove. Budem hovori ť k dvom 

témam. Dúfam, že to stihnem. Prvá je, že da ň za 

nehnute ľnos ť a druhá je, že emhádé v Bratislave. 

Sa mi ve ľmi pá čilo, že ke ď dneska ste povedali, že vy 

ste tu pre ľudí, že robíte pre nás. Tak ja ke ď som sa 

dopočul o dani z nehnute ľnosti, myslel som si, že 

Bratislava sa už dala tak dokopy s novým primátorom , že sa 

buď zníži da ň, alebo že sa ide, že zruši ť. A pot, a ke ď som 

sa to dopo čul, tak som tu už osobne prišiel, že či to je 

naozaj reálne, že naozaj nám chcú zvyšova ť da ň nám 

obyvate ľom, ktorí sme si zvolili pána primátora, s tým že 

sme si mysleli, že to bude lepšie.  
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V programe, vo vašom programe som nevidel zmienku, pán 

primátor, o dani z nehnute ľnosti, že sa bude zvyšova ť. Som 

si to v čera pozeral. Stoje jedenás ť krokov a nenašiel som 

tam. 

Aktuálne máme Bratislav čania najvä čšie priemerné dane, 

čo som pozeral za rok 2015, z celého Slovenska. Čo sa týka 

príjmov do bratislavského rozpo čtu, tak zimná pohotovos ť, 

tam ste nám s ľuboval Bratislav čanom, že osemstotisíc Euro 

sa dáva, aj ke ď sa ni č nerobí, takže, mesa čne, takže dos ť 

veľký priestor na šetrenie pe ňazí. A tiež som si čítal, že 

je lepší výber daní z s príjmov, myslím v Bratislav e, 

o pätnás ť miliónov ro čne, čiže tam sú ďalšie zdroje do 

rozpo čtu.  

Čiže, ja, mojim zástupcom vám hovorím, že vám, že 

chcem aby ste znížili, respektne, ja ako ob čan nerozumiem 

tejto dani za nehnute ľnos ť, ke ď som už plnú da ň pri kúpe 

bytu zaplatil.  

Čiže, to k dani za nehnute ľnos ť.  

A ešte chcem upozorni ť. Ste dneska spomínal, pán 

primátor, že emhádé v Bratislave, že aby sa viacej ľudí 

išlo do emhádé. Ja som si to porovnával s Prahou a v Prahe 

je ro čný lístok o polovicu, tam išli opa čným smerom, 

o polovicu lacnejší pre obyvate ľov tam. Im to poslanci 

schválili.  

Takže, my jazdíme Bratislav čania dvojzanásobnú cenu 

ro čný lístok, čo by som uvítal, keby sme sa približovali 

k Prahe.  
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Ďakujem pekne. Pekný de ň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Blšák.  

A teraz pán Hitka.  

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Dobrý de ň. 

Chodím sme opakovane, chodím sme upozor ňova ť, že mesto 

koná v rozpore so zákonom, že sa bezdôvodne obohacu je, že 

spôsobuje svojou ne činnos ťou škodu možno vo výške nieko ľko 

tisíc Eur. Tieto peniaze mohlo ma ť na svojom ú čte a nemá. 

Dnes som vám poslal takú krátku správu informa čnú do 

mailu. Dnes najvyšší súd rozhodol vo veci v nadväzn osti na 

nález ústavného súdu, ktorý fakticky zmietol zo sto la 

rozhodnutia krajského súdu aj najvyššieho súdu a dn es teda 

v intenciách tohto právneho názoru ústavného súdu n ajvyšší 

súd rozhodol a zrušil rozhodnutie krajského súdu.  

Fakticky tak mesto prehráva ten spor, na ktorý sa 

odvoláva neustále, že nemôže kona ť zákonne, lebo beží 

reštitu čné konanie.  

Je len otázkou času kedy krajský súd bude povinný 

vyhlási ť, alebo odmietnu ť odvolanie mesta a rozhodnutie 

správneho orgánu z roku 2012 sa stane právoplatným.  Potom 

príde ten de ň ke ď niekto musí by ť zodpovedný za tú škodu, 
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ktorú bolo, ktorá bola spôsobená mestu minimálne to u 

nečinnos ťou, bude potom zodpovedný aj ten kto nekonal 

a v podstate sa iba vyhováral.  

Verím, že v nejakej, k nejakému konaniu sa teda mes to 

na základe tohto stavu rozhodne samé a nebude dotla čené 

orgánmi na to ur čenými, alebo situáciou, ktorá nastane po 

rozhodnutí krajského súdu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ako posledný sa prihlásil, pán Mesiar? Nie, prepá čte, 

asi vám komolím meno.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, takto, Marián Dubei. Tak prepá čte, (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 

Občan   Ď u r č í k :  

Dobrý de ň, vážené dámy a páni,  

dovo ľte mi, aby ako da ňový poplatník a hlavne 

nezávislému ob čanovi, na rozdiel od pána primátora, ktorý 

na ľudí SDKÚ vplával do politiky a ke ď sa lo ď za čala 

potápa ť, tak zutekal a zrazu sa stal nezávislým kandidátom  

na primátora, ktorý s ľuboval, že chce, aby Bratislava bola 

ako Viede ň. 
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Pán primátor, taký politik tu už bol, čo s ľuboval 

Slovensko ako Švaj čiarsko a máte s ním ve ľmi ve ľa 

spolo čného. 

Pán primátor, asi máte va, máte pokazenú buzolu, le bo 

Bratislavu skôr smerujete na východ za straníckym k olegom 

na Ukrajinu a ur čite nie k Viedni.  

A preto, pán primátor, chcem sa vás opýta ť, či robíte 

agenta provokatéra pre SMER-SD a sú časný vládny zlepenec 

a testujete, čo sú ob čania ochotní ešte vydrža ť. K tejto 

otázke ma vedú dve skuto čnosti. Váš opätovný návrh na 

zvýšenie dane z nehnute ľností, ktorý vám už raz neprešiel 

a vytváranie chaosu v doprave pri opravách poruchov  

komunikácie, ktorý ste si úspešne otestovali v sept embri, 

októbri 2015 a v sú časnosti od marca tohto roku realizujete 

Potemkinovu dedinu a do nekvality nútite zhotovite ľov.  

Konštatujem, že štátna a verejná správa sú najvä čší 

výpalníci a hne ď vysvetlím pre čo. Čo ma k tomu názoru 

vedie: 

Deň da ňovej slobody bol v roku 2008 22. máj, v roku 

2016 2. jún, kde slovenskí ob čania odovzdali celý svoj 

zárobok štátu a od tohto d ňa za čínajú pracova ť pre seba. 

Tvrdím, že da ň z nehnute ľnosti je vymysle, výmyslom 

neschopných politikov, pre ob čanov je diskrimina čná 

a protiprávna. Ob čania si zo zdaneného platu kúpia byt, 

alebo postavia dom a v cenách materiálov si zaplati a nie 

len DPH, ale aj zisky pre realizátorov stavieb, čím je 

pozitívne riešená nezam zamestnanos ť. S tými ľuďmi nemá 

štát, ani obec žiadnu staros ť.  
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Absurdita pokra čuje ďalšou da ňou za garáž a skleník. 

Tí, ktorí parkujú vo svojich garážach, alebo kúpený ch 

predražených parkovacích státiach nebránia výkonu l etnej, 

zimnej údržby, ako je čistenie vpustou, tak ich potrestáme 

na dani, a tí, ktorí parkujú po zeleni, vyva ľujú obrubníky, 

parkujú v rozpore s platnou legislatívou na chodník och, kde 

nemôžu chodi ť peší, matky s ko číkmi, nie sú dodržiavané 

rozh ľadové pomery v križovatkách, čo nevadí polícii, ktorá 

má pomáhať a chráni ť. Tí sú bez daní.  

Ukážkou vašou arogantnosti je vaše parkovanie 

motorového vozidla v podzemnej mestskej garáži. Ke ď sa 

mestský poslanec Greksa pýtal na dlhodobé parkovani e vášho 

vozidla a pýtal sa aj denník SME, ktorý nedostal od pove ď, 

tak ste auto preparkovali a prekryli plachtou. Toto  je 

transparentnos ť? Toto po čínanie sa nedá nazva ť inak ako 

morálny suterén.  

V sú časnosti je v Bratislave da ň (gong) 

z nehnute ľnosti dvakrát vyššia, ako priemer Slovenska, 

pri čom byty a domy starnú, znižuje sa ich hodnota 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán (poznámka: nezrozumite ľné slová), keby ste 

dokon čili, prosím vás, myšlienku, lebo už ste vy čerpali 

časový limit.  

Nech sa pá či. 
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Občan   Ď u r č í k :  

Dobre. 

Vyžadujú si z roka na rok zvýšené náklady. Ukážkou 

právneho štátu a odbornej zdatnosti vládnutia pána 

primátora je skuto čnos ť, že sám priznáva, (gong) že 

v sú časnosti Bratislava prekra čuje zákonom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne (poznámka: nezrozumite ľné slová), 

ďakujeme ve ľmi pekne.  

To bol posledný prihlásený do diskusie, ktorého tu mám 

pozna čeného z ob čanov, čiže my môžme.  

Alebo ešte niekto je? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To bolo číslo jedenás ť. Viacej nemám. 
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BOD 26A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU POD 

FUTBALOVÝM IHRISKOM REGISTRA C-KN 

PARC.Č. 918 NA MOLECOVEJ ULICI A O 

ZVERENIE SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU 

V STAVBE TELOCVIČNE A ŠATNÍ V 

OBJEKTE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

J.KRESÁNKA NA KARLOVESKEJ ULICI Č. 

3 V BRATISLAVE DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

-POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže my sa vraciame, aha, my sa vraciame do bodu, do  

bodu Karlova Ves.  

Slovo má pán poslanec Chren. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

16.30 myslím, je potom ten plánovaný bod Náhradné 

nájomné byty, teda petícia ob čanov.  

K tomuto bodu. 

No, ja by som rád vrátil  vecnú diskusiu.  

Keď sa na to pozriem úplne vecne, faktom je, že 

súčasný právny stav je dosta čujúci pre mestskú miesku časť 
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Karlova Ves. Je dohodnutá zmluva o budúcej zmluve, v rámci 

ktorej má prebehnú ť dvadsa ťro čný nájom. 

Pýtal som sa preto kolegov poslancov Jana Hr čku a na 

dôvody pre čo vlastne im neposta čuje táto dlhodobá nájomná 

zmluva a pre čo namiesto toho chcú ís ť do zverovacieho 

procesu a zveri ť toto športovisko mestskej časti. 

A odpove ď, ktorá som dostal, je do ur čitej miery logická 

odpove ď. Dnes, každé jedno nakladanie s týmto areálom, ale  

každé jedno, nie len nejaké tie negatívne veci, pod lieha 

súhlasu zvláš ť športového klubu, ktorý má časť pozemku, 

zvláš ť mestskej časti, zvláš ť mesta. Na druhej strane úplne 

relevantné, musím poveda ť, sú aj argumenty, ktoré tu 

vzniesol, napríklad, pán kolega Hanulík, alebo aj p án 

primátor o tom, že koho by boli príjmy z nakladania  s týmto 

majetkom, o tom, že existujú riziká a naozaj sa ove ľa 

komfortnejšie cítim v tom, ke ď pri predaji nejakého 

takéhoto športoviska musia rozhodova ť dve zastupite ľstvá, 

alebo dva nejaké orgány, pretože je menšia pravdepo dobnos ť, 

že sa nejakému developerovi, alebo lobistovi podarí  

presadi ť a nejaké nevhodné nakladanie, privatizácie tohto 

majetku, zastavanie, developing, a podobne.  

Zárove ň teda musím úprimne poveda ť, aj ke ď sa ve ľmi 

nevyznám v mestskej časti Karlova Ves, ale ke ď si napríklad 

pre čítam noviny, tú udalos ť, kauza Facka z roku 2013 práve 

na futbalovom ihrisku, no, nenap ĺňa ma to nejakým ve ľkým 

optimizmom, alebo dôverou.  

Preto ale ke ďže naozaj by som rád v tejto diskusii 

pokra čoval úplne vecne a bez tých emócií, bez tých 

vzájomných obvi ňovaní, bez toho kriku, ktorý tu na mestskom 
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zastupite ľstve, bohužia ľ, tak často devalvuje našu prácu 

a prácu poslancov, musím poveda ť aj po teda diskusii, že za 

zverenie som ochotný zahlasova ť, ale ak budú splnené 

niektoré podmienky.  

Ak bude sú časťou uznesenia a materiálu jednozna čne to, 

že sa zveruje celý areál len za ú čelom športoviska a že to 

športovisko bude zachované; 

ak tam bude jasne zadefinované, že v prípade predaj a, 

alebo akéhoko ľvek prenájmu tohto športoviska na iné, ako 

športové ú čely vrátane jeho časti, bude musie ť da ť súhlas 

primátor, alebo mestské zastupite ľstvo. Čiže, nehovorím 

o prenájme športovým klubom, ale už ke ď si tam niekto bude 

chcie ť robi ť akýko ľvek biznis, vrátane stávku, stánku s hot 

dogami, aby to muselo schva ľova ť aj mesto; 

ak tam bude podmienka, teraz, aby nedošlo k nejakém u 

nevhodnému útoku, že ak by sa tento majetok predáva l, 

pretože to riziko tam existuje a môže to prís ť o pä ť rokov, 

o desa ť rokov, tak mesto bude zainteresované v tomto 

predaji a získa presne pod ľa štatútu devä ťdesiat percent 

príjmov z takéhoto predaja, aby sa nestalo, že mest o bude 

obídené pri tomto.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ak budú splnené tieto podmienky, ak bude takto 

upravené uznesenie, tak som pripravený zahlasova ť aj za 

zverenie, úplne vecne, úplne bez emócií, bez oh ľadu na to, 

kto to predkladá, bez oh ľadu na farbu politického tri čka, 

lebo tak by sme mali my tu pre mesto pracova ť. Nie 
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handrkova ť sa, nie vykrikova ť si, ale jednoducho, prijíma ť 

vecné a správne v prospech ľudí riešenia.  

Toto sú teda tie podmienky. Ja sám ten pozme ňujúci 

návrh dáva ť nebudem, po čkám si, či taký pozme ňujúci návrh 

bude predložený, a ak bude predložený, v tom prípad e som 

pripravený podpori ť to zverenie, v inom prípade rozhodnem, 

nie preto, že sa stotož ňujem s rizikami, ktoré pomenoval aj 

pán primátor, aj pán kolega Hanulík.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, môžem vám, vás ubezpe či ť, že pre mestskú 

časť takéto podmienky nie sú nejakým problémom.  

Vítam teda váš postoj, ve ľmi pekne vám za ň ďakujem 

a úplne ho chápem vzh ľadom na skúsenosti, ktoré toto mesto 

má s tým, ako dopadli naozaj mnohé športové areály,  o ktoré 

sú obyvatelia tohto mesta natrvalo ochudobnení. Mie sto toho 

majú supermarkety, bytové domy a všetko možné, len nie to 

čo potrebujú, ako sú športové areály, parky a kultúr ne 

zariadenia.  
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Takže vám ve ľmi pekne ďakujem. 

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, ďakujem za slovo.  

Vzhľadom k tomu, že pani starostka nie je prihlásená 

riadnym diskusným príspevkom a pozme ňujúci, respektíve 

dopl ňujúci návrh sa dá poda ť iba v tomto a po konzultácii 

s pánom poslancom Chrenom, ktorého návrh, alebo ted a 

námietky považujem za konštruktívne a presne, vzh ľadom 

k tomu, že nemá mestská časť žiadne iné úmysly ako tie, 

ktoré sú deklarované, dávam návrh na doplnenie uzne senia za 

body jedna, dva, to znamená tam, kde sa stanovuje, že ktorý 

pozemok a ktorý, ktorý majetok sa proste zveruje me stskej 

časti, dávam prida ť bod číslo tri. A bod číslo tri bude 

v nasledujúcom znení, aby boli splnené, naozaj, pož iadavky, 

ktoré boli predložené pánom poslancom Chrenom, a to  je: 

zámer zverenia je výhradne iba na športové ú čely. 

Mestské zastupite ľstvo si vyhradzuje právo, pod ľa ktorého 

by predaj, alebo akáko ľvek zmena ú čelu podliehala súhlasu 

mestského zastupite ľstva,  

mestská časť Karlova Ves môže súhlasi ť iba 

s investíciami, ktoré sa bezprostredne po realizáci i stanú 

majetkom hlavného mesta, alebo mestskej časti, 

v prípade predaja sa príjem bude rozde ľova ť medzi 

mesto a mestskú časť bude rozde ľova ť v pomere devä ťdesiat 
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ku desa ť v prospech mesta. To je v zmysle toho š, ako je 

aktuálne štatút, aby sa to nezmenilo, 

akýko ľvek prenájom na iný ako športový ú čel, podlieha 

súhlasu primátora.  

Tieto podmienky boli odkonzultované, sú splnené vše tky 

čo sú. Dávam tento bod takto. Čiže, v prípade, že mestské 

zastupite ľstvo odsúhlasí toto zverenie, tak všetky obavy, 

ktoré tu boli deklarované, by týmito, by týmto bodo m 

a týmito podmienkami mali by ť vysporiadané a myslím si, že 

to môže skráti ť a zjednoduši ť celú diskusiu, avšak potom.  

Hovorím, je to celé takto splnené, takto ten návrh 

predkladám a myslím si, myslím si, že akéko ľvek riziká, 

ktoré tu boli spomenuté, sú odstránené.  

V prípade, že by mal niekto, samozrejme, nejakú 

pripomienku, rád ju tam zapracujem, ale hovorím, my slím si, 

že to je na nieko ľkokrát vy čerpávajúco poistené, aby, aby 

naozaj nemohlo dôjs ť k ni čomu, čo tu bolo deklarované 

a mohlo sa to využíva ť za ú čelom, ktorý tam je.  

Pre informáciu, ja by som ešte možno vo vecnej rovi ne 

argumentoval pánovi Olekšákovi, ktorý sa pýtal, že pre čo 

mestská časť o to žiada? Pretože nájomná zmluva mala by ť 

podpísaná už pred rokom a za ten rok mestská časť 

a Karloveský športový klub pochopili ako ošemetne j e celá 

tá situácia spravená, kedy do toho celého vstupujú tri 

subjekty. Jeden subjekt je hlavné mesto, ktoré je 

väčšinovým vlastníkom, druhým subjektom je mestská časť, 

ktorá do toho investovala nemalé vlastné subjekty a  tretím 

subjektom je KŠK, ktorému je podiel mestskej časti zverený. 
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A tým pádom, naozaj, akéko ľvek rozumné zaobchádzanie je 

dos ť v komplikovanej situácii, hlavne, ke ď jednotlivé 

súhlasy podliehajú či už miestnemu, mestskému 

zastupite ľstvu a tak ďalej.  

Čiže, po čas toho jedného roka, kedy si mesto nesplnilo 

povinnos ť a nepodpísalo zmluvu a kedy Karloveský športový 

klub žiadal, napríklad, o o nájmy, ktoré prevyšujú desa ť 

dní v kalendárnom mesiaci, pretože tam fungujú dva športové 

kluby, ktoré využívajú tento areál na viac ako desa ť dní, 

tak dostalo zamietavú, zamietavé stanovisko z hlavn ého 

mesta, že im to nebolo umožnené. To znamená, športo vé 

kluby, ktoré roky, roky rokúce tam fungujú viac ako  desa ť 

kalendárnych dní tam fungovali, pretože si to nikto  

neuvedomil a nikto to neriešil v minulosti, že tam má pýta ť 

súhlas mestského zastupite ľstva a by fungovali aj ďalej 

pokia ľ by nedošlo k zvereniu a nedôjde k vysporiadaniu 

a naozaj to celé nebude pod jednou strechou a pod j edným 

súhlasom jedného zastupite ľstva. 

Ďakujem.  

Toľko k vysvetleniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zabudli ste vo svojom vysvetlení uvies ť, že nemalé 

finan čné prostriedky do toho investovalo aj mesto. A po 

druhé, tá nájomná zmluva bola neuzatvorená na vašu žiados ť 

z Karlovej Vsi. Vy ste žiadali mesto, aby neuzatvor ilo 

nájomnú zmluvu. Aby sme to od ňali. Vy ste ich žiadali.  
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Pani Hanulíková.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela ešte iba upozorni ť, že teraz sa tu 

baví, že na tomto mieste tohto ihriska by malo by ť, mal 

developer nie čo postavi ť.  

A chcem poveda ť, že pani starostka Čahojová na túto 

tému upozornila. Ona v bolo to v médiách, bolo to v šade, 

postavila sa tam so všetkými futbalistami na cestu,  

zastavila autobusy, že ľudia, prosím vás, tuto bude stá ť 

nejaký obchod, alebo nejaký činžiak, prosím vás.  

A vtedy mesto, mesto, tým že mesto toto malo v nájm e 

zachránilo, aby sa takéto nie čo tam nedialo.  

Takže, pani starostka, sama dobre viete, malo sa ta m, 

takže aj teraz asi viete, že sú tam možno nejaké ta kéto, 

takéto úmysly. Takže ja si myslím, že nájomná zmluv a na 

dvadsa ť rokov, ja chcem, aby tam zostalo športovisko, ja 

chcem, aby tam športovali, a preto je toto dobré, a by toto 

bolo zachránené, na čo ste vy upozornila, aby to bolo 

zachránené dvomi zastupite ľstvami. Jednoducho, aby dve 

zastupite ľstvá (gong) garantovali 

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 stále nechápem. Ak hlavné mesto Slovenskej 

republiky  investovalo dvestošes ťdesiatšes ťtisíc Euro, 

dvestošes ťdesiatšes ťtisíc Euro do tohto areálu, pre čo by 

toto hlavné mesto nemalo ma ť tento areál pod kontrolou tým, 

že sa tu poskytne transparentná nájomná zmluva, kto rá bola 

predpokladom na to, aby tieto peniaze tam išli. A j a som 

dal ten návrh uznesenia, aby to bola nájomná zmluva  na dobu 

dvadsa ť rokov za jedno Euro. A nemôžte poveda ť ani mäkké f, 

že nejaké peniaze tam musíte plati ť a všetky tieto veci 

okolo toho.  

Čiže aký je rozdiel medzi zverením a tou nájomnou 

zmluvou za jedno Euro. Rozdiel je v tom, že ak budú  tu 

takéto developerské snahy, ako hovorila pani Hanulí ková, 

tak mesto bude absolútne mimo hry. 

Takže fakt by som bol ve ľmi rád, keby sme hrali čistú 

hru, nezakrývali sme sa tu všelijakými heslami, ale  

povedali ľuďom pravdu, kto aké záujmy tu obhajuje a kto aké 

záujmy tu má.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ako opätovne, vzh ľadom k tomu, že takto bude pozmenené 

i ten zverovací protokol, tak vaša požiadavka splne nia 

súhlasu dvoch zastupite ľstiev tam bude a ten, te tie 

dôvody, pre ktoré to tak je, ste dostali vysvetlené , len 

keď niekto nechce po čúva ť, tak to nepo čúva.  

Viete, a poviete, že sa menia pravidlá, to ste ešte  

v predchádzajúcom vystúpení povedali, že pre čo sa menia 

pravidlá po čas hry. Áno, to je otázka, pre čo sa menia 

pravidlá po čas hry, pre čo od roku 2015, kedy tu prešlo asi 

dvadsa ť, alebo tridsa ť zverovákov, takýto problém nikde 

nebol, pri čom tam bolo tiež športovisko, pri čom tam boli 

ďalšie areály a teraz chcete meni ť vy pravidlá hry, pri čom 

žiados ť zverenia.  

A opätovne aj primátor, musím smutne konštatova ť, že 

opätovne klamal, nechutne klamal, pretože žiados ť 

o nezverenie nasledovala po jede jednom roku ne činnosti, 

kedy už tu boli rozbehnuté komplet činnosti na zverenie. Je 

to smutné, bohužia ľ, je to vizitka nášho primátora. Nemám 

čo k tomu viac doda ť. Budem, budeme to stále čím ďalej viac 

a viac vídava ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Rozdiel medzi predchádzajúcimi zvereniami a týmto, že 

tam bol nejaký problém, ktorý bolo treba vyrieši ť, tu ho 

tvoríte vy. Tu problém je vyriešený. Šport tam exis tuje, 

bude tam dlhodobo existova ť, vy iba zúfalo usi ľujete 

o majetok. To je všetko, čo, o čo tu ide.  

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nechcel som sa púš ťať do tejto debaty, lebo vieme, že 

s Východniarmi sa nedá zví ťazi ť nad nie čím, takže tu sa, 

podľa mňa, tiež nedá v tejto debate zví ťazi ť.  

Ja som sa pýtal na ten, na tie vz ťahy v tom 

Karloveskom športovom klube. Ja by som chcel, aby m i 

mestská časť objasnila. Dneska futbalový klub má dlh, alebo 

má približný dlh vo výške pätnás ťtisíc Euro. To sú, to sú 

peniaze, ktoré za rok 2013, 14, 15 neuhradil. Že či je 

problém pri tých nájomných dlhodobých zmluvách to, že 

proste by tá dlhodobá nájomná zmluva sa nedala uhra di ť, sa 

nedala uzavrie ť, lebo sú tam tie dlžoby, a ke ď to bude pod 

kontrolou mestskej časti, tak už to nebudeme tu vidie ť, 

alebo neviem aký je ten problém. Lebo naozaj, v sep tembri 

bol uzavretý splátkový kalendár, ktorý riešil aj to , že 

mestská časť upustila od vydania platobného rozkazu vo či, 

voči tomuto klubu.  
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Nerozumiem tomu, nevidím to ako transparentné 

hospodárenie. Má ten klub prenajaté tie priestory z a jedno 

Euro, má plati ť len náklady na prevádzku, ani tieto 

neuhrádzal v minulosti, takže celkovo nerozumiem to mu, 

v čom je to hospodárenie tej mestskej časti lepšie, ako je 

to, ako by to bolo v prípade tejto dvojitej kontrol y.  

Ďakujem. 

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: 

Pán Bulla, ono to možno, viete, vy poviete, že sa 

neoplatí háda ť s hlupákom. Pod ľa mňa sa neoplatí háda ť 

s niekým, kto si zmenil trvalý pobyt tesne pred vo ľbami do 

Bratislavy  ú čelovo, pretože potom by ste vedeli, že tá, to 

nájomné sa môže plati ť len ke ď máte právoplatne uzavretú 

nájomnú zmluvu.  

A vzh ľadom k tomu, že som tri mesiace zastupoval 

vedúceho KŠK pred tým, po čas toho jak prebiehala vo ľba, tak 

by ste sa dozvedeli, že bývalý šéf KŠK podpísal zml uvu 

v rozpore so zákonom. Vtedy nikomu nevadilo, že pre siahol 

svoje kompetencie a podpísal nájomnú zmluvu presahu júcu 

desa ť kalendárnych dní. Táto zmluva ale nakoniec ke ďže ju, 

keďže ju zabudol zverejni ť, k čomu sa priznal, tak ju potom 

úmyselne zneplatnil a nepodnikal žiadne kroky kvôli  tomu, 

aby toto vyriešil, a ke ď nemáte platnú zmluvu, nemáte na 
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základe čoho plati ť. Akože, proste, tú situáciu si 

zaprí činil vtedy predchádzajúci šéf KŠK a bolo to proste 

vyriešené.  

Bolo to vyriešené tak, ako nebola, napríklad, 

skolaudovaná telocvi čňa, v ktorej sa hrali (gong) deti 

a tak ďa 

(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 pekne. 

Mňa tu troška kolega Hr čka presvied ča, že a jako, že 

že to nemyslí čestne. On stále tu odbo čuje o tom, či sa 

niekto prehlásil. Proste, ako keby stále sa snažil tak 

zahmlieva ť, ako keby nechcel proste tie svoje dôvody, ktoré 

sú mu povedané, obháji ť.  

A chcem troška sa spýta ť v rámci tejto veci aj kolegu 

Budaja. Viete si predstavi ť, že toto by niekto iný spravil? 

Dvakrát to isté by podal, špekulatívne a tak. Čo by ste vy 

tu skákali tri metre, a dneska? Ako taký spolo čník ticho 

držíte ústa, ten váš náhubkový zákon vôbec vám tera z 

nevadí, a veselo to tu budete háji ť. Riziko, ktoré tam je.  

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 Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som tiež iba chcela poveda ť pánovi Hr čkovi, že 

pre čo sme hlasovali za iné zverenia. Áno, za iné zveren ia 

sme hlasovali preto, lebo sme nevedeli, že na tomto  pozemku 

má nejaký developer nejaký úmysel nie čo stava ť. Na čo 

upozornila pani Čahojová. Ja som rada, že na to upozornila. 

Lebo aspo ň si dáme pozor a nezveríme, tak jako inde, lebo 

na iných týchto miestach kde sa zverovali, takýto p roblém 

nebol. Ale tu o ňom vieme, a preto musíme da ť pozor, aby sa 

takéto nie čo tam nestalo, lebo chceme, aby tam deti 

športovali, aby tam deti hrali futbal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla reaguje na seba.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Hovorím, neoplatilo sa mi do toho vstupova ť, ale jak 

čítam tú zmluvu, dlžník ako podnájomník užíva predme t 

nájmu, má plati ť prevádzkové náklady, pri čom ich neuhradil, 

čím došlo na strane dlžníka k bezdôvodnému obohateni u na 

úkor verite ľa.  
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Ja neviem, tá zmluva je pomerne jednozna čná, takže 

neviem. Pod pod ľa nejakých tých informácií, mal ten 

futbalový klub plati ť aspo ň prevádzkové náklady, to zna čí 

energie, neviem, neplatil ich. Neviem, či toto bráni 

dlhodobému uzavretiu nejakej budúcej zmluvy, alebo čomu to 

bráni. Neviem, mali by sa tie vz ťahy potom celkovo 

definova ť tak ako sú a nemalo by sa tu skrýva ť  za nejaké 

pseudonarážky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Ďakujem pekne.  

Prerušujem druhýkrát diskusiu k tomuto bodu, lebo u ž 

je pol piatej a mali by nasledova ť teda petície, pokia ľ 

tomu rozumiem správne.  

Je to tak? Organiza čné, pani Kramplová, hej?  

(poznámka:  prerušený bod číslo 26A) 
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BOD 32 PETÍCIA PROTI ZÁMERU VÝSTAVBY 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV - 

ASTRONOMICKÁ, PAR. Č. 1222/3, M Č 

BRATISLAVA-RUŽINOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu tridsa ťdva a tým je petícia prvá 

a to je proti zámeru výstavby nájomných bytov Astro nomická. 

Dámy a páni, predkladáme vám materiál, teda petíciu . 

Už tu o nej bola re č. Je to petícia ob čanov z Ružinova, 

ktorá žiada tri body, zastavenie alebo zrušenie vyh láseného 

verejného obstarávania a zmena funkcie viacpodlažne j 

zástavby na Astronomickej a vyhlásenie stavebnej uz ávery na 

tomto území. 

Takže ja poprosím teraz spracovate ľku pani inžinierku 

Pulcovú, aby ešte sa k to predstavila.  

Ing. Mária   P u l c o v á ,   útvar vybavovania s ťažností a 

petícií: 

(poznámka:  po čuť zo sály „nepo čuť“) 

Na Astronomickej ulici 

(poznámka:  po čuť zo sály „nepo čuť“) 

Dobrý de ň. 
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Petícia Proti zámeru výstavby náhradných nájomných 

bytov na  Astronomickej ulici v mestskej časti Bratislava-

Ružinov bola postúpená z mestskej časti Ružinov v dvoch 

bodoch na hlavné mesto.  

Občania, ktorí sú podpísaní pod touto petíciou, 

v prvom rade, alebo v prvom bode žiadajú zastavenie , alebo 

zrušenie vyhláseného verejného obstarávania výstavb y 

náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici 

v Ružinove. A v druhom bode žiadajú zmenu funkcie 

viacpodlažnej zástavby obytného územia na Astronomi ckej 

ulici.  

Odborné stanovisko k tejto petícii, tak ako to máte  

uvedené aj v spracovanom materiály, pripravila sekc ia 

územného plánovania.  

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 Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, ctené kolegyne, ctení kolegovi a,  

vopred avizujem, že ak presiahnem ten základný čas, 

tak žiadam o pridelenie druhej časti.  
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Ide o tému, v prípade tejto petície, o ktorej sme u ž 

diskutovali na mestskom zastupite ľstve nieko ľkokrát a práve 

v súvislosti s výstavbou náhradných nájomných bytov  sme na 

poslednom mestskom zastupite ľstve poslanci jednomyse ľne, 

ako všetci poslanci hlavného mesta schválili uznese nie, 

podľa ktorého žiadame o zastavenie tejto výstavby. 

Dôvod je jednozna čný. Výstavba je naplánovaná na území 

parku, ve ľmi cenného ostredského parku, naráža na nesúhlas 

občanov. Tak, ako sme avizovali, tento nesúhlas je 

vyjadrení aj petíciou, ktorá bola dnes predložená. Naráža 

na nesúhlas starostu mestskej časti a naráža na obrovské 

problémy, s kolegom Bra ňom Kaliským, ktorý teda je ako 

architekt aj odborník na výstavbu, sme vypo čítali, že 

v prípade obštrukcií sa náhradné nájomné byty ani n edajú 

v doh ľadnej dobe nedajú na tomto pozemku postavi ť, pretože 

nas čítanie všetkých obštrukcií, ktoré môže vykonáva ť  

stavebný úrad a zárove ň aj ob čania ako ú častníci konania, 

by vydalo na pä ť rokov len po čas procesu vydania stavebného 

povolenia.  

Bohužia ľ, musím poveda ť, že dos ť ne čakane a prekvapivo 

a aj pre m ňa, sme zistili, že mestské zastupite ľstvo a pán 

primátor máme na túto vec úplne opa čné názory a k ľúčové 

časti nášho uznesenia, ktoré bolo v rámci materiálu 

o náhradných nájomných bytov na poslednom zastupite ľstve 

prijaté, sa rozhodol pán primátor nepodpísa ť a tým pádom de 

fakto vetova ť. Ide o tie časti uznesenia, ktoré sa primárne 

týkajú zastavenia výstavby. 

A aby to nebolo tak, že sme len populisti, ktorí 

bojujú za nejaký park, ako sme ob čas boli ozna čovaní, tak 
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sme zárove ň našli aj náhradný a lepší pozemok pre túto 

výstavbu vo vlastníctve mesta na Bazovej ulici, kde  síce 

dnes nesp ĺňa podmienky územného plánu, avšak kde sa dá 

v priebehu jedného roka samostatnou zmenou územný p lán 

zmeni ť tak, aby táto bytová výstavba náhradných nájomných  

bytov tam vzniknú ť mohla a zárove ň je to teda vzh ľadom 

k možným obštrukciám  tu na Astronomickej a Čmelíkovej 

ulici výhodnejšie pre mesto, pretože sa to dá urobi ť 

rýchlejšie so súhlasom a podporou stavebného úradu,  ktorú 

nám deklaroval pán starosta mestskej časti Ružinov.  

Myslím, že samotný fakt že ob čania si dali tú prácu 

a behom nieko ľkých týžd ňov zozbierali nieko ľko tisíc 

podpisov na túto petíciu, je dôkazom toho, že ako p oslanci 

sme na minulom  týžd ňa toho, že ako poslanci sme na minulom 

mestskom zastupite ľstve urobili správne, ke ď sme schválili 

uznesenie, ktorý túto výstavbu teda zastavuje a žia da 

primátora hlavného mesta, aby ju presunul na iné úz emie, 

poťažmo na tú Bazovu ulicu.  

A preto so súhlasom všetkých poslancov hlavného mes ta 

za Ružinov, ktorí sme boli predkladate ľmi uznesenia, si 

dovolím predloži ť opakovane opakované hlasovanie na 

prelomenie veta pána primátora, tej časti uznesenia číslo 

53/2006 časť B bod 1., 2., 4., 6. 7 zo d ňa dvadsiatehopia, 

šiesteho mája 2016, ktorých výkon bol rozhodnutím p ána 

primátora pozastavený.  

Nekonám len tak svojvo ľne, nechal som si vypracova ť 

právnu analýzu advokátom pánom Jaroslavom Pilátom, ktorého 

mnohí poznáte, pretože naozaj je expertom na zákon 

o obecnom zriadení, z ktorej vyplýva, a ak to bude 
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potrebné, rád to aj neskôr vydiskutujem, že vetovan ie 

týchto častí uznesenia nemá oporu v zákone, pretože 

nenap ĺňa ani podmienky nezákonnosti, ani podmienky 

nevýhodnosti.  

Čo sa týka výhodnosti, samozrejme,  ona nie je nikde  

v zákone vymenovaná, že čo to výhodnos ť je. Ale ke ď si 

pozrieme (gong) ve ľmi jednoduché 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte pán poslanec pokra čuje.  

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

Keď si pozrieme ve ľmi jednoduché porovnanie 

alternatív, že pri výstavbe na Astronomickej a Čmelíkovej 

ulici by stavebný proces trval zhruba tých pä ť rokov, 

zatia ľ čo pri výstavbe na Bazovej ulici, čo je tiež pozemok 

mesta, aj so zmenou územného plánu, môže trva ť rok i dva, 

je jednozna čné, že uznesenie, tak ako bolo predložené, 

naopak, predkladá výhodnejšiu alternatívu pre mesto  aj 

z h ľadiska rozpo čtových a finan čných dopadov.  

Čo sa týka zákonnosti, tam padli približne tri 

argumenty zo strany vedenia mesta, pre čo by naše uznesenie 

malo by ť nezákonné. Dokážem ich vyvráti ť naozaj 

v jednoduchých vetách.  

Po prvé. Uznesenie nemôže by ť nezákonné pretože 

poslanci v tomto uznesení len žiadajú primátora, ab y 
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vykonal nejaké kroky. Žiadanie, bohužia ľ, nie je záväzné, 

je len politicky záväzné a ur čite nemôže by ť protizákonné, 

aby poslanci mesta o nie čo primátora požiadali.  

Po druhé. Bolo napadnuté, že žiada ť o zrušenie 

verejného obstarávania je v rozpore so zákonom o ve rejnom 

obstarávaní. No, nie je. Napriek tomu, že v zákone 

o verejnom obstarávaní došlo k zmene, paragraf 57 z ákona 

o verejnom obstarávaní aktuálneho umož ňuje  zruši ť verejné 

obstarávanie, ak došlo k nejakej závažnej zmene oko lností, 

čo v prípade plánovanej výstavby, ktorú poslanci mes tského 

zastupite ľstva zrušia, jednozna čne zmena okolností je.  

Zárove ň paragraf 27 zákona o verejnom obstarávaní dáva 

vyhlasovate ľovi verejného obstarávania právomoc kedyko ľvek 

dať do sú ťažných podmienok podmienku, že môže kedyko ľvek 

zruši ť verejné obstarávanie, ak takáto podmienka 

v sú ťažných podkladoch nebola, nie je to vina poslancov,  

ale je to vina zle vyhláseného verejného obstarávan ia, kde 

sa obstarávate ľ, teda mesto, pripravilo o takúto možnos ť.  

A posledným argumentom bolo, že zákon mesto núti 

stava ť náhradné nájomné (gong) byty a nestava ť ich by bolo 

v rozpore s týmto zákonom a to tiež nie je pravda 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ste si vy čerpali teraz časový limit. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ak môžem, dokon čím vetu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či. 

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

Tiež to nie je pravda, pretože my výstavbu 

nezastavujeme, ale len presúvame. . Preto žiadam 

o schválenie opätovné uznesenie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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. 

Ja k tejto téme ve ľmi, ve ľmi krátko.  

Pán poslanec Chren nieko ľkokrát povedal, že jedným 

z tých, ktorí proti tejto výstavbe bojujú, je aj pá n 

starosta Pekár. No ale ja musím teda poveda ť, že v tomto 

prípade jednou rukou podpisujem povolenie a druhou rukou 

chránim Ružinov čanov pred touto výstavbou. 
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Choďte sa do tej lokality pozrie ť, tam je za posledné 

štyri roky, tam je postavený pozemok, tam je postav ený 

bytový dom na Ružinovskej 44 podpísaný pánom staros tom 

Pekárom, kde dokonca sa stavalo na mestských pozemk och. Tam 

je projekt Ružinovská 2010, kde zázra čne z ôsmych poschodí 

ten  po, ten projekt má devä ť poschodí teraz a už je to 

deviate poschodie postavené. Ten istý problém je, d ošlo tam 

k prestavbe internátu v bývalom u čilišti, skrátka tá 

lokalita je neuverite ľným spôsobom atakovaná. A ja musím 

poveda ť, že v tomto zmysle sa ja tým dotknutým obyvate ľom 

vôbec nedivím, (gong) že sú  

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: 

Ďakujem. 

Tiež vopred avizujem, že ak by som prekro čil ten 

povolený rozsah, žiadam o ďalší príspevok.  

Chcem jednozna čne podpori ť požiadavky petície, zárove ň 

chcem podpori ť návrh na prelomenie veta pána primátora vo či 

uzneseniu, ktoré sme prijali minule a ktoré tu opät ovne 

predkladá pán poslanec Chren a dovolím si trochu do plni ť 

jeho argumentáciu.  

Bod jedna petície žiada zastavenie, alebo zrušenie 

vyhláseného verejného obstarávania výstavby náhradn ých 
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nájomných bytov Astronomická, ktoré bolo uverejnené  6. 

apríla 2016.  

Vo vyjadrení mesta sa k tomu uvádza, že verejné 

vyhlásenie, ve verejné obstarávanie bolo vyhlásené 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverej nené vo 

Vestníku verejného obstarávania číslo 71/2016 zo d ňa 6. 4. 

2016 pod zna čkou 7248 MSP. V skuto čnosti, teda pokia ľ 

Vestník, ktorý je na webe neklame, tak verejné obst arávanie 

7248 MSP vo vestníku číslo 71/2016 bolo zverejnené až 13. 

apríla, tak neviem, že kde, kde sa stala chyba  a d átum 

odoslania toho oznámenia bol 11. apríla, takže 6. 4 . asi vo 

vo Vestníku nemohlo by ť zverejnené.  

Momože može sa to može sa to zda ť, može sa to zda ť ako 

detail, len teda pripomínam, že od 18. apríla, čo je pä ť 

dní, alebo, alebo, alebo možno teda týžde ň, alebo dva 

týždne potom, pod ľa toho, ktorý dátum platí, platí nový 

zákon o verejnom obstarávaní, takže ide to ešte v r ežime 

starého, ke ďže v prechodných ustanoveniach je ošetrené, že, 

že obstarávania, ktoré boli do, zverejnené do 17. a príla sa 

dokon čia pod ľa predpisov ú činných do 17. apríla.  

To uvádzam  iba takú, ako takú kuriozitu, či sme sa 

iba ponáh ľali, alebo v tom bol nejaký, nejaký iný zámer 

stihnú ť v tom režime starého zákona o verejnom obstarávaní .  

No, ale k samotnej vec, veci. 

Mesto analyzuje zákon o verejnom obstarávaní, 

konkrétne paragraf 46, ktorý hovorí o možnosti zruš enia 

použitého postupu zadávania zakázky a dospieva k zá veru, že 

verejný obstarávate ľ nie je oprávnený v skuto čnosti, 
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v sú čas,v sú časnosti zruši ť vyhlásený postup verejného 

obstarávania. Je to bod devä ť toho vyjadrenia k bodu jedna.  

No, asi sme, asi sme čítali iný zákon, lebo paragraf 

46 odsek 2, ktorý tam aj vy citujete, uvádza, že ve rejný 

obstarávate ľ a obstarávate ľ môže zruši ť použitý postup 

zadávania zakázky aj vtedy, ak sa v priebehu postup u 

verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobit ného 

zrete ľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávate ľa, 

alebo obstarávate ľa požadova ť, aby vo verejnom obstarávaní 

pokra čoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, 

ktoré má, alebo by mohlo ma ť zásadný vplyv na výsledok 

verejného obstarávania.  

A obdobná, alebo tuším identická formulácia je aj a j 

v tom novom zákone v paragrafe 57 odsek 2. Ideme v režime 

starého, ale je to v zásade jedno, lebo, lebo pod ľa oboch 

zákonov je to možné zruši ť na základe tohto ustanovenia. 

Chcel by som upozorni ť na to, že v tom, v tom 

ustanovení sa hovorí bu ď o zmenených okolnostiach, alebo 

o tom, že sa vyskytli dôvody hodné osobitného zrete ľa a nie 

(gong) len 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, pokra čuje pán poslanec. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

A pri čom tie dôvody hodné osobitného zrete ľa sú 

v zákone uvedené, že nie len, ale najmä ak by, ak b y došlo 

k porušeniu zá, alebo ak by sa zistilo porušenie zá kona.  

To znamená, že môžu by ť aj iné, a aj s činnosti tohto 

zastupite ľstva predsa vieme, že tie dôvody osobitného 

zrete ľa môžu by ť všeli čo, častokrát sú to veci také len, že 

scelujeme nejaký pozemok so susedným pozemkom, aleb o si 

nie čo vymyslíme, alebo to dokonca takmer vôbec neu 

neuvedieme, ako ja budeme ma ť v materiáloch na toto 

zastupite ľstvo, ktoré sa týkajú nájmu v prípadoch hodných 

osobitného zrete ľa, že tam v uznesení vôbec nie je žiadny 

osobitný zrete ľ.  

V tomto prípade osobitný dôvod, alebo osobitný zret eľ 

existuje, a je ve ľmi zrete ľný. Je to vô ľa ob čanov mestskej 

časti a mesta prejavená formou petície a postoj ako 

miestneho zastupite ľstva mestskej časti Ružinov, tak postoj 

hlavného mesta Slovenská republika Bratislavy vyjad rený 

uznesením, ktoré bolo vetované pánom primátorom.  

Takže, neviem ako vy čítate toto ustanovenie zákona, 

ale pod ľa mňa, toto jednozna čne nap ĺňa nie len ducha, ale 

aj literu zákona, že sa v priebehu postupu verejnéh o 

obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zrete ľa, pre 

ktoré, nemožno od verejného obstarávate ľa požadova ť, aby vo 

verejnom obstarávaní pokra čoval.  

Čo ak nie petície nieko ľkotisíc ob čanov, čo ak nie 

uznesenie mestského a miestneho zastupite ľstva sú dôvody 

hodné osobitného zrete ľa? 
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Ak sa teda mýlim, tak mi to skúste, prosím, vysvetl i ť. 

Ďakujem. 

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. 

Ďakujem kolegovi Ondrovi Dostálovi, že v podstate 

podporil ten argument, ktorý som spomínal aj ja, že  

paragraf 57 zákona o verejnom obstrávaní teda umož ňuje 

zruši ť takto vyhlásené verejné obstarávania, teda hovorí 

o tom, že rozhodnutie o vetovaní tohto uznesenia ne bolo 

v súlade so zákonom, pretože nemalo oporu v zákone.   

A ešte jednu dôležitú vec spomienil, spomenul Ondro , 

keď hovoril, že čo ak nie petícia to ľkých ľudí a ja som to 

nestihol v tom bežnom čase, preto nadviažem na Ondra 

Dostála. Jednu dôležitú vec chcem poveda ť. Keby boli 

občania v Bratislave všade tak aktívni, ako ľudia na 

Ostredkoch, tak by sa v tomto meste žilo ove ľa lepšie 

a jeho správa by bola ove ľa lepšia. A je to len v ďaka týmto 

občanom, že sa dokážu zorganizova ť. Nie len, nie je to 

prvýkrát, že dokážu vyzbiera ť takúto petíciu a že dokážu 

zastavi ť také nerozumné nakladanie, kedy by sa mesto za čalo 

správa ť ako ten najhorší developer. Čo ur čite nie je 
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v záujme nás ako ob čanov, ani v záujme nás, ako poslancov 

hlavného mesta. (gong) 

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. 

Viackrát ste pán Dostál opakovali, že pán primátor 

prostredníctvom mestskej rady vetoval prijaté uznes enie 

týkajúce sa výstavby náhradných bytov v Ružinove. N o, pod ľa 

mojich vedomostí tomu tak nie je, aspom nech ma pán  

primátor opraví, ale pod ľa môjho, mojich informácií mestská 

rada, na ktorej to chcel predostrie ť sa neuskuto čnila. 

Nikdy mestskú radu neoboznámil so svojim stanovisko m 

a mestská rada neprerokovala. Pretože orgán, ktorý nie je 

uznášaniaschopný, nemôže ni č prerokova ť.  

Preto ja mám za to, že uznesenie je dokonca stále 

platné.  

A chcel by som apelova ť, pán primátor, vskutku, na 

dodržiavanie zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Drozd. 
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, plne sa stotož ňujem s tým, čo 

prezentoval kolega Chren a nebudem opakova ť tie isté 

dôvody.  

Ja by som túto diskusiu, čo sa týka Ružinova, ale aj 

mesta chcel posunú ť ďalej.  

Ružinov má ve ľké územie, na ktorom by sa dali 

realizova ť rôzne projekty, nie len náhradné nájomné 

bývanie. V Ružinove je lokalita medzi Prievozom, čiže 

dia ľnicou D1 pred ĺžením Bajkalskej, ktorá sa stane R7, 

ktorá bude pre privádza ť dopravu do mesta a Slovnaftom, 

obrovské územie Pálenisko - Domové role, ktoré v mi nulosti 

bolo využívané či na po ľnohospodársku produkciu, či ako na 

nejaká lokalita prekládok. Tým, že po ľnohospodárske 

družstvá v Prievoze skon čili, tým, že Prístavný most je 

absolútne pre ťažený a v územnom pláne máme lokalitu nového 

bazénu, bazénu Prístavu, ktorý je ďalej smerom od 

Prístavného mostu pod Slovnaftom, s tým že logistic ké 

centrum Prekladisko by malo by ť smerované na nultý obchvat 

D4. Tým pádom táto lokalita v podstate naberá úplne  nové 

rozmery a my si tiež musíme uvedomova ť či v intraviláne 

Bratislavy chceme pestova ť kukuricu, pšenicu, aj ke ď nemáme 

poľnohospodárske družstvo, alebo tieto územia využijem e 

zmysluplne tým, že v podstate si povieme čo na týchto 

územiach chceme, čo je potrebné a nástrojom, ktorý má mesto 

zmeníme územný plán na želané funkcie. 
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Ďalšie takéto ve ľké územie v Ružinove  máme medzi 

Bajkalskou a Prievozom a dia ľnicou D1. My sme ho pracovne 

nazvali Mlynské Nivy východ. Tá  lokalita je tiež b ývalá 

priemyselná zóna. Dneskaj sú tam niektoré skladiská  ešte 

využívané, ale vä čšinou, vä čšinou tieto výrobné projekty už 

zanikajú. Čiže, toto je územie, ktoré by sa tiež dalo ve ľmi 

dobre využi ť na zmenu funkcie a poskytnú ť nie len 

príležitos ť pre mesto pre nájomné náhradné bývanie, ale aj 

nájomné bývanie ako ur čitá forma služieb mestu, mesta 

Bratislav čanom. 

Tieto dve lokality, na tieto dve lokality máme aj 

zazmluvnených, zazmluvnených architektov, ktorí 

spracuvávajú urbanistickú štúdiu. Jedna je urbanist ická 

štúdia Pálenisko – Domové role. Je zmluva podpísaná  

s architektonickým ateliérom Jan čina. Druhá je urbanistická 

štúdia Mlynské Nivy východ, tiež urbanistická 

architektonická kancelária AUREX, myslím že sú to o bidva 

renomované ateliéry, ktoré potrebujú aby tieto štúd ie boli 

dotiahnuté, boli prerokované, boli prerokované či už 

s mestskou časťou, magistrátom, ob čanmi, aby sa jasne 

stanovilo čo (gong) v týchto lokalitách  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či, to musíš to musí to (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) dokon či ť. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže, aby som dokon čil túto myšlienku.  

Sú podpísané urbanistické štúdie, treba ich 

prerokova ť, spracova ť a tieto by mali slúži ť na zmenu 

územného plánu v tom zmysle, že mesto povie, mestsk á časť 

povie, čo v týchto lokalitách je prioritou.  

Pred štyridsiatimi rokmi tie sídliská, o ktorých tu  

teraz rozprávame, Ostredky, Štrkovec, Trávniky, Poš eň, tiež 

voľakedy boli po ľnohospodárskymi územiami, na ktorých mali 

skleníky Bulhari a ur čitou urbanistickou koncepciou, kde sa 

povedalo čo na týchto lokalitách chceme, sa vybudovali 

siete, vybudovali sa dopravné tepny a vybudovali sa  

sídliská s ob čianskou vybavenos ťou. S materskými škôlkami, 

so školami, s obchodmi, s nákupnými centrami.  

A zoberme si príklad z minulosti, pre čo by sme my 

nemohli takéto nie čo vybudova ť v týchto lokalitách. Nové 

sídliskové formy v lokalite medzi Prievozom a Slovn aftom, 

a v lokalite medzi Prievozom a Bajkalskou.  

Ja si myslím, že toto je ve ľká výzva a pod ľa mňa toto 

by bol nástroj na to, aby sme vyriešili nie len náh radné 

nájomné bývanie, nájomné bývanie, ale celkovo kapac ity 

Bratislavy  s tým, že to bude ma ť koncepciu, že to bude ma ť 

urbanistický zmysel a s tým, že neriešime nie čo iba pre 

jedno volebné obdobie. My si musíme poveda ť ako chceme aby 

vyzerala Bratislava o desa ť, o dvadsa ť, o tridsa ť rokov, 

aby sme potom takto v nejakom chvate neriešili situ ácie, 
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ktoré sme riešili (gong) či v náhradnom nájomnom bývaní, 

alebo s mostami a tak ďalej, a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa  Čahojová faktickou. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som len chcela podotknú ť a doplni ť pána poslanca 

Drozda, že táto problematika sa t výsostne dotýka a j územia 

Karlovej Vsi, kde ako vytypovaná lokalita na výsta,  

výstavbu náhradných nájomných bytov je lokalita 

Hlavá čikova, ktorá je ve ľmi podobným spôsobom za ťažená 

a komplikovaná a neprijate ľná na výstavbu náhradného 

nájomného bývania.  

To, čo by som chcela doplni ť, ešte je aj to, že bola 

zvolaná mestská rada na základe toho, že pán primát or ke ď 

nepodpíše uznesenie, je povinný zvola ť mestskú radu. 

dovo ľte, vážení kolegovia, aby som vás upozornila, že 

pozvánka nás členov mestskej rady na zasadanie tejto 

mimoriadnej mestskej rady prišla v písomnej podobe v piatok 

3. júna 14.55. Dostala som aj telefonickú pozvánku,  

nieko ľko minút, možno desiatok minút potom, ale v piatok 

popoludní bola zvolaná mestská rada na (gong) sedem ntnás ť t 
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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. 

Súhlasím s pani starostkou.  

Ja som už iba nedopovedal to, že tieto skúsenosti, 

alebo takýto návod, ktorý navrhujem v Ružinove, môž e by ť 

aplikovaný, samozrejme, či už na Karlovku, Petržalku, alebo 

iné mestské časti. Na celé mesto.  

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: 

Ďa ďakujem pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, pekne tu 

povedal kolega Buocik. Cho ďte sa tam pozrie ť. Každý, kto by 

to asi navštívil, tak proste nemohol by zahlasova ť iná č, 

ako že tadia ľto cesta nevedie.  

Myslím si, že táto oblas ť je naozaj ve ľmi, už trpí 

tým, aká výstavba tam v poslednej dobe nastala. Oso bne to 
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veľmi dobre poznám, nako ľko som tam prežil detstvo a mám 

k tomu, akože, bytostný vz ťah.  

Ale my sme tu prvýkrát po čuli, sú to naozaj aktívni 

občania. Sú to takí aktívni ob čania, akých sme tu ešte 

nezažili. Ve ľakrát povieme, už je neskoro, to ste mali 

predtým. Ale teraz nie je neskoro. Tí ľudia sú tu, a možno 

ma môžme da ť prvýkrát za ť, čo si ja pamätám, že tí ľudia 

majú pravdu a naozaj (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nie čo 

iné. Možno pritla či ť na tú vládu. Možno pritla či ť na 

ministerstvo, ministerstvo výstavby, aby nespokojní  sú tí, 

čo idú, čo majú ma ť tie byty a nespokojní sú čo sa tam majú 

stava ť tie byty.  

Tak to spravme nejakou finan čnou dotáciou, spravme 

nejaké memorandum, alebo podporme kolegov návrh, ab y naozaj 

sa našlo také riešenie, ktoré takto budú všetci nes pokojní, 

aby boli všetci spokojní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Kaliský.  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem  pekne za slovo.  
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Okrem, okrem toho dôvodu, že je teda ve ľká petícia, 

veľký tlak obyvate ľov z okolia, je tu aj druhý dôvod, ktorý 

považujem za taký odbornejší a je to skôr náhoda. T oto 

územie mne sa zdá z h ľadiska architekta, teda odborného ako 

veľmi vzácne územie, lebo je to jedna, jedna z mála 

lokalít, kde ešte existuje súvislý pás zelene. Môžm e za to, 

bohužia ľ, v ďači ť ére komunizmu, kedy tu bola plánovaná 

rezerva pre dopravu. Ale takéto územia už ďalšie, ďalšie 

nie sú.  

My sme ružinovskí poslanci prišli s návrhom, toto 

územie zaregulova ť ako ružinovský bulvár a to, čo sa tu 

roky bavíme, nie len táto naša garnitúra vedenia me sta, ale 

aj predošlá a predošlá, stále rozprávame o tom, že by sa 

mali budova ť verejné priestory, urbanizované, čiže pekné 

parky, urobené parky, urbanizované parky, postavené  parky.  

Tu je, tu je práve jeden z najlepších miest, kde sa  to 

dá spravi ť.  

Čiže, z tohto h ľadiska, ke ď už nie sme tak osvietení, 

tí čo tu sedíme, že by sme to spravili, tak aspo ň 

nezabrá ňme tomu, že niekto po nás príde a bude to môc ť 

spravi ť.  

Čiže, toto územie treba vyslovene zachráni ť pre 

Bratislav čanov, ktorí sa možno ešte len narodia.  

Ja by som v mojom príspevku pre čítal teda návrh 

uznesenia, ktoré sme pripravili do zastupite ľstva: 
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Mestské zastupite ľstvo pr po prerokovaní materiálu 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  pri r iešení 

problému výstavby náhradných nájomných bytov: 

za prvé, zdrža ť sa akýchko ľvek developerských aktivít 

a krokov, ktoré by viedli k výstavbe náhradných náj omných 

bytov v lokalite Ružinov-Ostredky Astronomická a Ru žinov-

Pošeň Čmelíková ulica, vrátane zastavenia prebiehajúceho 

verejného obstarávania formou naprojektuj a postav,   

za druhé, vyda ť podriadeným organizáciám pokyn zdrža ť 

sa všetkých krokov súvisiacich s touto výstavbou, 

za štvrté, bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalé OLO, Bazová ulica v Ružinov e na 

stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni v ýstavbu 

náhradných nájomných bytov,  

za piate, vylú či ť lokalitu Hlavá čikova zo zoznamu 

vytypovaných lokalít vhodných na výstavbu náhradnýc h 

nájomných bytov,  

za siedme, pripravi ť varianty znenia zákona 

o náhradných bytoch, ktorými sa upraví spôsob rieše nia 

tohto problému.  

Podpísaní: Chren, Buocik, Drozd, Kaliský, Šimon či čová, 

Stašelová, Tvrdá.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestní čka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán poslanec Kaliský.  

S faktickou sa hlási 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 by som chcela ešte doplni ť takúto vec.  

Už sa nepamätám, či sme to minule spomínali, ale 

upozor ňujem na to, lebo samozrejme, ako ružinovský poslane c 

som proti tomu, aby sa tam stavali byty na tej 

Astronomickej a na Čmelíkovej, ale aj mi je ľúto, 

samozrejme, tých reštituentov, ktorí čakajú na to, kedy 

budú ma ť postavené náhradné nájomné bývanie. Len preto, oni  

sa toho tak skoro nedo čkajú, pretože ak si predstavíme, že 

čo len polovica z tých, čo podpísali petíciu, sa stanú 

účastníkmi územného a stavebného konania, tak to dovt edy sa 

môžu aj štyrikrát zmeni ť zákona a to skôr dosiahneme, ako 

bude vydané právoplatné stavebné povolenie.  

Na toto upozor ňujem. To nie je mali čkos ť, to bude 

trva ť roky rokúce.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestní čka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ďalšia faktická, pán poslanec  Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne Bra ňovi Kaliskému za to, že urobil 

to, čo som nestihol, čiže predniesol to naše spolo čné 

uznesenie na opakované hlasovanie na prelomenie vet a, a len 

fakticky by som chcel doplni ť, aj kvôli ob čanom, ktorí tu 

stoja, že niektoré časti uznesenia boli pánom primátorom 

podpísané a to konkrétne časť uznesenia, ktorá primátora 

žiada, aby podnikol všetky kroky k vypí, k uzav, te da 

k vyhláseniu stavebnej uzávery v zóne Ostredky.  

A pod ľa mojich informácií, dokonca pán primátor 

hlavného mesta už podpísal súhlas s touto stavebnou  

uzáverou, čo na jednej strane ve ľmi oce ňujem, na druhej 

strane práve vo svetle vetovania tohto uznesenia vý stavby, 

mi to príde také nie úplne pochopite ľné, pretože na jednej 

strane súhlasím so stavebnou uzáverou, na druhej, t rvám na 

tom a vetujem uznesenie, že tam tie byty chcem ďalej 

postavi ť.  

Nechcel by som sa do čkať toho, že sa pán primátor 

v mene mesta bude odvoláva ť vo či stavebnému uzáveru, či 

stavebnej uzávere, ktorú sám podporil, niekedy (gon g) 

v najbližších týžd ňoch. 
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Predsedajúca: PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , 

námestní čka primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

Na pána poslanca Kaliského  reaguje faktickou do 

tretice  pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Padol tu taký návrh, že po ďme tých ľudí vyplati ť, 

alebo že nájdime nejaký spôsob dotácie, tý, tých ľudí okolo 

päťstoosemdesiat, jak by sme jedného človeka mali vyplati ť 

päťdesiatimi tisícmi Euro, čo vychádza pri pä ťdesiatich 

metroch štvorcových tisíc Euro na meter, potrebujem e 

dvadsa ťdevä ť miliónov. Neviem, či Bratislava má 

dvadsa ťdevä ť miliónov Euro.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec. Pán poslanec Bulla alebo Kuruc?  

Kuruc. Nech sa pá či. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Ja by som v podstate nadviazal na viacerých svojich  

predre čníkov.  

Chcel by som poveda ť, že sme v dos ť takej patovej 

situácii, lebo akéko ľvek riešenie prijmeme, tak je úplne 

zlé.  

V prvom rade chcem poveda ť, že som zásadne proti tomu, 

aby sa stavalo v tejto lokalite, lebo myslím si, že  naozaj, 

táto lokalita potrebuje skôr ešte finan čné prostriedky na 

to, ako povedal aj pán kolega a poslanec Kaliský, a by sa 

tam zainvestovalo a možno sa tam urobil krajší park , lebo 

tí obyvatelia danej lokality si to ur čite zaslúžia.  

Na druhej strane, vieme, že ke ď nepostavíme náhradné 

nájomné byty, tak budeme musie ť bu ď plati ť pokutu, alebo 

proste toto mesto príde ro čne o štyri milióny Euro, čo nie 

je úplne dobré, lebo zas na druhej strane štyri mil ióny 

Euro bude ur čite chýba ť nie len v kase mesta, ale aj v kase 

mestských častí.  

Čiže, naozaj, máme ve ľmi ťažké rozhodnutie. Ale ako 

som spomenul, ur čite by to nemalo by ť na úkor ob čanov, 

občania si zaslúžia slušné bývanie a nie aby bola 

zahus ťova čka v rámci takéhoto okolia, aké sa nachádza na 

Astronomickej alebo Čmelíkovej a tobôž nie, aby sa tam 

vyrúbavali stromy.  
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Veľmi sa mi pá či myšlienka otvori ť zmeny územného 

plánu. Ako tu už bolo spomenuté, na Bazovej, alebo 

v lokalite malého Páleniska. Tak isto vo Vrakuni, k de som 

starosta, je tých lokalít strašne ve ľa. Bude tam zjazd 

z nového obchvatu D4, kde sú obrovské polia, ktoré už dnes 

málokto využíva. Nepestuje sa na ňom ani kukurica, ani 

pšenica, ani ni č. Čiže, v týchto lokalitách by mohlo prís ť 

k ve ľkej výstavbe, kde by sa zmestilo tisíc, dvetisíc, 

možno tritisíc bytov a tým pádom by sme uspokojili nie len 

reštituentov z náhradného bývania, ale aj ur čite mladé 

rodiny a sociálne slabších, ktorí, ktorí tak isto p otrebujú 

býva ť.  

Preto by som sa chcel spýta ť pána kolegu poslanca 

Kaliského, či by nebolo možné doplni ť do toho jeho bodu, 

myslím číslo pä ť, kde hovorí o zmene územného plánu na 

Bazovej, aj iné vhodné lokality, takéto jedno slovo , a iné 

vhodné lokality v rámci Bratislavy a či by v rámci bodu 

jedna sa to nemohlo vz ťahova ť nie len na Astronomickú 

a Čmelíkovú, ale na všetky lokality, kde sú petície ob čanov 

proti výstavbe takýchto bytoviek.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán kolega Kuruc spomenul jednu ve ľmi dôležitú vec, 

a to sú zmeny územného plánu. A len ve ľmi v stru čnosti, 

možno aj tento celý prípad, táto celá kauza výstavb y na 

Astronomickej a Čmelíkovej ulici, nám dáva jednu zásadnú 

vec, že by sme sa mali zamyslie ť nad tým,  ako prijímame 

zmeny územného plánu.  

Pretože to, že sa tieto zmeny vždy pri prijímali le n 

v nejakých balíkoch. V balíkoch, kde bolo ve ľa zmien, 

dobrých aj zlých a museli sa schva ľova ť bu ď všetky, alebo 

žiadna, bol nesprávny prístup. A bola by obrovská 

kvalitatívna a dobrá zmena v činnosti celého hlavného 

mesta, keby sme vedeli za čať zmeny územného plánu robi ť 

jednu zmenu po druhej, možno v nejakom pravidelnom rytme, 

možno dvakrát do roka, aj ľudia, ktorí o nejakú zmenu 

žiadajú, by boli v ove ľa vä čšej právnej istote a aj by sa 

nestávalo, že sa zmena celé roky neudeje, alebo že 

s dobrými vecami sú v jednom balíku spláchnuté aj v eľmi, 

veľmi zlé veci, ktoré by sme inak nepodporili. (gong) 

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.  

Ďakujem Martinovi Kurucovi za za podnet.  

Bohužia ľ, ke ďže sa ide vetova ť nepodpísanie uznesenia, 

nevieme to do toho doplni ť, čiže v Rôznom môžme pripravi ť 

ďalšie uznesenie.  

Ďakujem pekne. 

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 Bra ňovi Kaliskému. 

Tak potom v Rôznom by sme mohli na navrhnú ť takúto 

doplnenie uznesenia. Neuvedomil som si, že je to ve tovanie, 

čiže v Rôznom by som bol rád, aby sme sa k tomu vrát ili, 

lebo naozaj, tých lokalít je viacej kde sú petície občanov 

a tak isto aj viacej lokalít vhodných na to, aby zm ena 

územného plánu tam mohla prebehnú ť.  

Ja by som chcel nadviaza ť aj na kolegu Chrena. Naozaj, 

bolo by vhodné, keby zmeny a doplnky sa robili mini málne 

raz do roka, lebo posledné zmeny a doplnky, ktoré b oli 

schvalované, boli pred desiatimi rokmi. Odvtedy, na ozaj, 

veľa toho prebehlo. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 135 

A ja vo Vrakuni mám, napríklad, v jednej lokalita 

paneláre ň, kde chcú naozaj, v rámci rodinných domov funguje 

paneláre ň, kde sa rodiny, ľudia s ťažujú na to. Paneláre ň by 

chcela aj odtia ľ odís ť, a chcela by tam postavi ť rodinné 

domy a bytové domy, kde by sme hne ď vedeli štyristo ľudí 

vyrieši ť. Len zmeny a doplnky viac ako devä ť rokov v tejto 

lokalite schválené neboli.  

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. 

Ja by som chcela pri tejto príležitosti sa opýta ť, 

alebo pripomenú ť, na niektorým z prvých zasadnutí sme 

prijali uznesenie, že sa bude, že sa za čne tvori ť nový 

územný plán. Dodnes teda nevieme vôbec. Nieko ľkokrát sme 

interpelovali a pýtali sa, aká je situácia čo je 

rozpracované, čo nie.  

Ja sa ve ľmi obávam, že ten nový územný plán bude 

tvorený, ke ďže kolega Kaliský, ktorý bol v pracovnej 

skupiny, skupine, povedal, že pracovná skupina sa a ni raz 

nezišla, že bude znova tvorený takým istým spôsobom  ako bol 

ten starý.  

Moja otázka smeruje k tomu, kedy Bratislava za čne 

pracova ť tak ako, ako zaznelo na zahrani čnej pracovnej 
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ceste v októbri 2014 v Brne, kde bol aj zástupca Br atislavy 

a kde sa hovorilo o tom, že všetky tieto štyri mest á, alebo 

hlavné mestá, ktoré sú v regióne a to je Brno, Prah a, 

Viede ň a Bratislava, budú na metropolitnom území a na 

metropolitných plánoch. Ak, ak sa toto za čne robi ť, tak 

potom naozaj budeme hovori ť o nájomnom bývaní v úplne inom 

kontexte, a ja si myslím, že presne lokalita, ktorú  Ružinov 

ponúka na Bazovej ulici, vypadne z metropolitného p lánu ako 

najvhodnejšia lokalita, ktorá rozširuje kontext pä ťsto 

bytov, ktorý vlastne už má svoje historické opodsta tnenie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja len zareagujem, že zmiešavate, pani poslanky ňa, asi 

dve veci, územný plán a zmeny a doplnky. Územný plá n 

Bratislava, nový územný plán Bratislava za čal robi ť, 

pripravujeme územnú prognózu, to je ten prvý krok. Čiže, 

robíme nový územný plán, len to fakt na dlhé.  

A zmeny  a doplnky sú druhá vec, budeme o tom hovor i ť 

neskoršie. Ale minule tu zaznelo, že Bazova sa v ži adnom 

prípade nedá stihnú ť za rok, ale však dobre.  

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ke ď ste teraz povedali, že teda pracuje 

sa na novom územnom pláne a tuto kolegy ňa Štasselová 
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hovorila, že bola tu nejaká, alebo mala by ť skupina 

zriadená a mal tam by ť aj pán poslanec Kaliský, ja sa 

pýtam, že kedy už teda v tom územnom pláne budú rob i ť 

odborníci ako je napríklad pán Kaliský? Však máme t u takého 

architekta a nevyuži tento magistrát ho nevyužije a ko 

človeka, ktorý by vedel fakt nie čo zodpovedné urobi ť 

pre toto mesto.  

Však jak, jak to po čúvam, ten územný plán sa tvorí 

veľmi dlho, tie zmeny a doplnky hovoríte, že idú, tuto  

kolega Chren hovoril, že to ide v nejakých súboroch , že sú 

tam aj ve ľmi, ve ľmi zlé veci, ale tu sa to odhlasuje. 

A potom sa čudujeme, že tí ľudia majú problémy a stoja tu 

nastúpení pred tými dverami.  

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: 

Ja som chcel len podpori ť dva návrhy pána Chrena 

a takto to deklarujem verejne. Aj minule som podpor il 

návrhy tých šiestich ružinovských poslancov a tuná 

spoluposlanky. Siedmich nakoniec? Jano, zabudol som  na 

teba. 

Čiže, podporím teraz aj znova opakovane tento návrh 

pána Chrena a ve ľmi sa mi pá čil ten návrh druhý a to bol, 

že každý polrok ad hoc schva ľova ť zmeny územného plánu pre 

tie lokality, ktoré to treba a po jednom, nie naraz  
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dvestodvadsa ť zmien, kde sú aj dobré, zlé, pekné a škaredé 

veci.  

Čiže, toto som chcel iba poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Do diskusie sa prihlásili ob čania.  

Prosím, vyjadrite sa hlasovaním, aby mohol vystúpi ť 

pán Patoprstý.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Pán Patoprstý, nech sa pá či, máte slovo.  

Občan   Ing. Martin   P a t o p r s t ý :  

Ďakujem, pán primátor.  

Dobrý de ň, vážení poslanci, poslankyne, verejnos ť,  

opäť tu stojíme opä ť s tým istým.  

Ja myslím, že vä čšina z vás to tu správne už 

pomenovala v diskusii, čiže, nebudem zbyto čne opakova ť, 

všetko bolo povedané, či pán Chren, či pán Hanulík, či pán 

Drozd, ve ľa z vás, Bra ňo Kaliský, samozrejme, povedalo to, 
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čo hovoríme my, čo tvrdíme už nieko ľko mesiacov. Nieko ľko 

mesiacov okolo toho beháme, chodíme.  

Dnes bola odovzdaná petícia do podate ľne, je vyše 

tritisícpä ťsto podpisov, takmer tritisícšes ťsto. Každý de ň 

chodia ďalšie podpisy do schránok, ľudia naozaj sa 

aktivizujú, popri tom sa rozbieha teraz územný plán  zóny na 

Ostredkoch na Astronomickej v tom dotknutom území, tam 

takisto chodia denne mne do schránky desiatky pripo mienok 

obyvate ľov.  

Čiže naozaj, tí obyvatelia tam sú tak aktívni, ako 

bolo povedané, že je zrejme nie len v Ružinove, ale  nikde 

v Bratislave takto aktívni nie sú. A dovolím si tvr di ť, že 

teraz je to na vás, aby ste ich za tú aktivitu odme nili. 

Dlhé roky sa rozpráva o tom, aby tí ľudia boli aktívni, aby 

tá samospráva sa otvorila ľuďom.  

Tu za to vidíte, že ľudia naozaj prišli za vami, 

prišli tú samosprávu spolu s vami rieši ť, požadujú od vás 

pomoc, ja takisto v mene všetkých obyvate ľov Ostredkov, 

Pošne a celého Ružinova vás prosím, aby sme už túto  

neš ťastnú výstavbu, ktorá sa plánuje, zmietli zo sveta 

a aby ste aj vy mohli venova ť nie čomu inému, 

zmysluplnejšiemu ako sa tu zbyto čne na ťahova ť či podpísa ť 

uznesenie, či prelomi ť veto, ako to bude ďalej, či nakoniec 

to pôjde na prokuratúru to uznesenie a tak ďalej. 

Čiže, v mene všetkých obyvate ľov ešte raz prosím, aby 

dnes ste teda to veto prelomili, aby ste zahlasoval i a aby 

pán primátor akceptoval požiadavky mestskej časti Ružinov, 
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požiadavky obyvate ľov z jeho rodnej mestskej časti a aby 

akceptoval aj mestských poslancov.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka: ve ľký potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, 

(poznámka: ve ľký potlesk z predsália pokra čuje) 

hlasujte o vystúpení pána Juska. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Občan   Pavol   J u s k o :  

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

ja som tu druhýkrát, ale teraz trošku konkrétnejšie .  

My vieme, že táto petícia pomáha nie len 

Astronomickej, ale aj všetkým Bratislav čanom vyrovna ť sa 

s nie čím, čo šokuje, čo nebolo pred tým prediskutované 

s ob čanmi, čo sa stáva tým, že hlavné mesto sa stáva 

developerom vo či ob čanom, čo vá, v čom sme odlišní je to, 

že na rozdiel od iných mestských častí miestne 
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zastupite ľstvo ružinovské všetci poslanci boli proti zámeru 

výstavby nájomných bytov na Astronomickej.  

Čo nás ešte, stretli sme sa aj s ľuďmi, ktorí 

zastupujú Právo na bývanie, teda reštituentmi, aj s  nimi 

sme sa zhodli v tom, že tento problém nemôžme pingp ongovo 

odhadzova ť na iné mestské časti a iné pozemky a že od vás 

ako poslancov o čakávame, že prijmete, že toto bude ako 

dobrý za čiatok a ur čite nie ako koniec.  

Všetkým tým, ktorí budú hlasova ť proti zámeru výstavby 

náhradných byo bytov na Astronomickej, tlieskam aj takouto 

formou.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani Jan čovi čová.  

Hlasujte, prosím, o vystúpení pani Aleny Jan čovi čovej.  

(Hlasovnie.) 

Nech sa pá či. 
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Občianka   Alena    J a n č o v i č o v á :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni poslankyne,  

poslanci, 

som jednou z postihnutých, ktorej pod oknami má 

vyrás ť, majú vyrás ť devä ťposchodové budovy.  

Ja som sa ve ľmi potešila ke ď ste pri posle, predošlom 

zastupite ľstve prijali to uznesenie. Ja som prišla 

poprosi ť, aby ste nás podporili aj dnes, aby sa nám to 

podarilo a pána primátora poprosi ť, aby naozaj to zobral, 

ako že to tak už musí by ť a h ľadať radšej riešenia iné, aby 

sme neblížili tým ob čanom, ktorí tam bývajú. A to sa týka 

každého jedného kúta kde budete bra ť kopec zelene a budete 

nám budovy stava ť pod okná a parkoviská.  

Parkoviská tiež treba stava ť, ale ur čite nie na 

takýchto zelených plochách.  

Ďakujem vám za pozornos ť, a za to, že zahlasujete 

v náš prospech.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk z predsália) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 143 

Hlasujte, prosím, o vystúpení pani Fatrdlovej.  

(Hlasovanie.) 

Ešte, ešte po. 

Áno, pani Fatrdlová, nech sa pá či. 

Občianka   Magdaléna    F a t r d l o v á :  

Dobrý de ň prajem všetkým. 

Ja ako predkladate ľ petície som v čera odovzdala, tak 

jako hovoril pán Patoprstý, vyše tritisíc, teda kon krétne, 

tritisícpä ťstopä ť podpisov do podate ľne magistrátu.  

A v prvom rade musím poveda ť, že mám tu ešte ďalšie 

podpisy, ktoré sa sústavne zbierajú. Sú to vlastne ľudia, 

ktorí nesúhlasia, naozaj, s tým zámerom. A nie je t o len 

nejaká fraška, je to naozaj skuto čnos ť a na tejto 

skuto čnosti nám všetkým záleží. 

V pondelok bolo v Reflexe z televízie Markíza 

vysielané, vysielaná taká skratka oh ľadne tejto 

záležitosti. V televízii vyzerá ešte krajšie ten pa rk ako 

v skuto čností.  

Ale vy ho ur čite poznáte, pán primátor, ke ď ste nám na 

poslednom stretnutí povedal, že ste rodák z Ružinov a.  

Ja neviem, či ste sa tam bol teraz pozrie ť. My sme 

dali krásne banery urobi ť na strom, kde je pomenovanie. 
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Vlastne ten strom nám všetkým odkazuje, že keby bol  

spílený, ho to bolí, že dýcha za nás.  

My ideme vlastne do Európy s tým, že to čo je doma nás 

nezaujíma. Naopak, to čo je doma nás musí zaujíma ť, až 

potom sa môžme ukazova ť svetu akí sme v skuto čnosti, lebo 

vyzerá to tak, že v skuto čnosti je to o nie čom inom.  

Chcela by som poveda ť ešte to ľko, že ve ľkos ť človeka 

je tiež v nie čom inom a nie v tom, že bude vystrkova ť 

rožky, prepá čte za výraz, a všetkým nám dokazova ť, aký je 

veľký. Ospravedl ňujem sa, ale mám to teraz v hlave, tak vám 

to musím takýmto spôsobom poveda ť, dúfam, že to je slušné.  

Obraciam sa aj na vás, aby ste zahlasovali, naozaj,  za 

tento zámer, pretože je to posledný kúsok zelene, k torý 

vlastne zostal na konci, na periférii Ostredkov, te da 

Ružinova. 

Ďakujem za pozornos ť.  

(poznámka:  potlesk v predsálí) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o vystúpení pána Patlevi ča.  

(Hlasovanie.) 

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 
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Pán Patlevi č, nech sa pá či. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, dámy 

poslankyne,  

ja nie som obyvate ľom tej zóny, ja som predsedom 

občianskeho združenia Právo na bývanie, to je tá druhá  

skupina, ktorá práve nejakým spôsobom chce nejako u ž po 

dvadsiatich piatich rokoch k ľudne ži ť. Či výstavba 

náhradných nájomných bytov nám zabezpe čí k ľudné žitie, to 

je na dlhú debatu. Každopádne chápeme tých ľudí, ktorí 

bývajú v tej lokalite, kde majú vyrás ť naše budúce domovy. 

My osobne nechceme by ť nosite ľmi devastácie daného 

prostredia, na druhej strane plne chápeme mesto, kt oré koná 

aktivity a tých aktivít je naozaj výrazne ve ľa.  

Sme pravidelne v kontakte s pánom riadite ľom Maruškom, 

kde preberáme nejaké ďalšie alternatívy a je nám úplne 

jasné, že stava ť sa niekde musí. Minimálne sa musí snaži ť 

stava ť, lebo ke ď sa to nebude, tak nebude ma ť žiaden ar 

argumenty na ministerstvo, bez oh ľadu na to, či sa to 

postaví, alebo nepostaví, tá aktivita tu je.  

A v čera na stretnutí s pánom Maruškom sme sa zhodli na 

tom, že treba sa nejakým spôsobom spolo čne dosta ť k pánovi 

ministrovi Brecelymu s tým, čo sa tu deje, možno s tým čo 

sa tu dneska odhlasuje, že toto je dneska jedna lok alita, 

ale pod ľa mňa v každej lokalite môžu nasta ť nejaké 

komplikácie.  
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Možno tie lepšie lokality, ktoré boli spomínané, 

Bazova, alebo Predstani čné námestie, ktoré v poslaneckom 

dueli spomínali pán Chren a pán Buocik sú lepšie, a le možno 

aj tam príde nejaký protest, možno všade príde prot est. 

Ako, my asi fakt nikde nebudeme vítaní a budeme tam  ži ť až 

do konca, lebo odtia ľ asi nebudeme vedie ť odís ť, každopádne 

existujú nejaké alternatívne lokality, existuje nej aký 

zoznam, všetci starostovia, pokia ľ viem, ich dostali. Ja 

som  ten zoznam, po čul som o ňom, ešte som ho nevidel, ale 

ur čite existuje, ale nemyslím si, že sa nájde úplne 

bezproblémová lokalita.  

A preto vkladám ešte tú nádej stále do toho 

vyjednávania na ministerstve dopravy, nájs ť cestu 

adekvátnej finan čnej náhrady a vtedy by sa stava ť nemuselo 

vôbec. Respektíve, stava ť by sa mohlo, tam kde by sa chceli 

stava ť nájomné byty, ktoré by boli pre deti tých, ktorí 

v tých lokalitách už bývajú. To je cesta možno mene j 

problémová a tie objekty by boli menšie, nemuselo b y to by ť 

také kvantum a mohlo by to by ť nejaké riešenie. A každý by 

svojim spôsobom mohol by ť spokojný. 

Zárove ň by ma ešte zaujímalo, neviem či sa to dá 

vy čísli ť, že ko ľko už celé toto divadlo stálo, a ko ľko to 

ešte bude stá ť? Už prostriedky boli vynaložené, zaplatila 

sa analýza, zaplatilo sa kvantum ľudí, ktoré zbierali náš 

zoznam. Proste tu, pod ľa mňa, už milióny Eur odišli, ďalšie 

milióny mestu hrozia, čiže nakoniec, toto riešenie ne nie 

ešte sa neza čalo ni č rieši ť, ni č stava ť a už to je drahšie 

ako keby sa to vyriešilo finan čne a bolo by to celé 

vyriešené. 
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Ja už som taký zúfalý, že ja som od v čerajška za čal 

hladovku, uvidím, dokedy to vydržím, takže teším sa  na 

pekné leto, aspo ň ušetrím na strave.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  ve ľký potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Je tu ešte pán Herceg prihlásený, alebo, to je 

k tomuto bodu, lebo tu bol že bod štyridsa ťše. 

Prosím, hlasujte ešte o pánovi Hercegovi.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán Herceg, máte slovo.  

Občan   Peter   H e r c e g :  

Ďakujem. 

Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci,  

ja by som to tak zhrnul to vystúpenie, teda nás 

aktívnych ob čanov, ktorí sa tomuto bodu venujú.  

Možno za čnem tak netradi čne otázkou na pána primátora, 

lebo teda my na rokovaní sme sa dohodli, že mu vyja dríme 
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podporu všetkých peti čiarov a dostal aj list, tak či sa 

konalo rokovanie už s pánom ministrom, alebo nie, l ebo teda 

hovorili ste, že ďalší krok máte dohodnuté stretnutie s ním 

a skúsite nie čo. A naša dohoda bola, že vás v tom 

podporíme.  

Takže moja otázka: Či bolo to stretnutie, lebo na to 

máte náš, našu plnú dôveru a podporu operova ť tým, že už 

dneska tritisícpä ťsto ľudí chce iné riešenie.  

Takže to bola otázka na za čiatok a možno také 

zhrnutie.  

Tento problém je možno, vyzerá by ť na naozaj lokálny 

ružinovský problém, môže sa sta ť v hociktorej mestskej 

časti a možno naozaj doba do dozrela do takého štádi a, že 

som rád, že poslanci sú v tomto zjednotení a verím,  že aj 

naďalej to tak bude. A chcem vidie ť rovnako zjednotených 

poslancov možno aj s magistrátom, s odborn, s odbor nými 

pracovníkmi magistrátu a s pánom primátorom.  

Lebo tuto vidím ve ľký, ve ľký problém. Magistrát robí 

nie čo iné ako chcú poslanci, mestské časti robia nie čo iné, 

ako magistrát, ako pán primátor, a ja verím, že sa to 

podarí posunú ť a zjednoti ť.  

Lebo môžem poveda ť za nás, v našej komisii životného 

prostredia a územného plánovania, častokrát nás prekvapí 

zrazu záväzné stanovisko mesta, kde aj mestská časť bola 

zásadne proti.  Je to stabilizované územie a bum, m áme tam 

dom so sto bytmi, s ktorým mesto súhlasí bez oh ľadu na 

nesúhlas mestskej časti a obyvate ľov z okolia a podobne.  
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Čiže, procesy záväzných stanovísk a procesy 

posudzovania územných plánov, nám naozaj nepomáhajú . Skúsme 

to oto či ť. Skúsme to spravi ť tak, aby naozaj územné 

plánovanie pomohlo. Či už vyrieši ť tento problém, kde 

naozaj obyvatelia drvivá, drvivé množstvo obyvate ľov chce 

zele ň, tak isto na mnohých iných miestach, ktoré sú 

stabilizované. Pre čo vždy ustupova ť developerom a v tomto 

prípade tým developerom Bratislavy, inokedy sú to 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) silnejší developeri, pre čo 

nevypo čuť názor najvä čšieho devepo developera čo je, 

a štyristodvadsa ťtisíc obyvate ľov Bratislavy? 

Takže, prosím vás, cho ďte do tých zmien územných 

plánov, ale takých, ktoré sú na prospech ob čanov. My 

v Ružinove robíme čo môžme. Máme územné plány zón 

rozbehnuté, aj tuto priamo na Ostredkoch. Keby ste boli 

pred týžd ňom na verejnom prerokovávaní, boli tam desiatky 

a desiatky ľudí. Ani jeden nepodporil žiadnu výstavbu. 

Všetci chceli to sídlisko, ktoré je krásne, zelené,  

stabilizované, má svoj urbanizmus, má svoju logiku,  chceli 

ho zastabilizova ť tak, ako ja. Vyrieši ť možno len pár 

akútnych problémov, statická, dynamická doprava, al e nie 

ďalšia výstavba, ďalšia doprava.  

Čiže, chcem vás poprosi ť naozaj, páni poslanci 

a nebojte sa, máte našu podporu, aj aktivistov z Ru žinova, 

ís ť do týchto vecí zmien územných plánov a vyzývam ted a 

magistrát a pána primátora, aby v tomto spolupracov al 

a posúval ten územný plán, (gong) aby nám slúžil. 

Ďakujem. 
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(poznámka:  ve ľký potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem vám ve ľmi pekne, ob čanom.  

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, čiže ju uzatváram 

a dovo ľte ešte, aby som ako predkladate ľ k tomuto povedal 

pár slov.  

Priatelia, v prvom rade opätovne, tak ako minule, a j 

dnes vám ďakujem, že sa zaujímate o záležitosti mesta 

a záležitosti aj Ružinova, ale aj záležitosti Brati slavy. 

Ale dovolím si poveda ť také to slovenské porekadlo, že sa 

tu všetci dobývajú do otvorených dverí. Pretože mes to nie 

je developer, mesto nechce by ť developer, mesto nechce 

stava ť, ja nemám na tom žiadny záujem, aby sa niekde 

stavalo. To vôbec nie je pravda tie slová, že mesto  ako 

najhorší developer, si vyprosujem. Proste to tak ni e je. 

Bohužia ľ, mesto musí. To nie je, či chce – nechce, 

spolupracuje – nespolupracuje. Mesto musí. A viete pre čo 

mesto musí, pretože Národná rada Slovenskej republi ky 

v roku 2011 prijala zákon, ktorým túto povinnos ť Bratislave 

uložila. Priatelia, to neni, že ja nie čo chcem, to mesto 

musí.  

A my musíme postavi ť pä ťstoosemdesiat náhradných 

bytov, to tam je v tom zákone napísané a ke ď nie, tak 

vypláca tú škodu. Štyri milióny. Bohužia ľ.  
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Ja s vami úplne súhlasím. My, sú na to kritériá. Mô že 

to robi ť iba na vlastných pozemkoch, môže to robi ť iba za 

dotáciu tisíc Euro, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, toto mesto musí spravi ť. To neni otázka vôle. 

A verte, ja by som to milerád nerobil, lenže ja som  

primátorom všetkých Bratislav čanov. Nie len Ružinov čanov, 

Karloveš ťanov, ale aj Staromeš ťanov a ďalších, ktorí tam 

bývajú. Tritisíc ľudí, komunita.  

Počuli ste pána Patlevi ča ako trpia už nieko ľko rokov 

a sú frustrovaní z ne činnosti predchádzajúceho vedenia 

Bratislavy, ktoré ni č neurobilo a vystavilo vás, nás, 

poslancov do tejto stresovej situácie.  

My musíme to robi ť, lebo tak ukladá zákon, aby to 

veto, lebo to neni žiadne veto, ja som dostal od od borných 

útvarov upozornenie, že časti toho uznesenia boli v rozpore 

zákonom, ja som povinný toto uspo, toto u upozornen ie 

rešpektova ť, tak som ho rešpektoval a vy to samozrejme, 

môžete znovu schváli ť, iba vás upozor ňu, vy nás, vás 

upozor ňujem, že nastane nasledujúca situácia: 

jedným z častí toho uznesenia nás nám dávate mandát, 

aby sme išli rokova ť s ministerstvom a ďalším orgánom, 

ktoré sú za to zodpovedné. Ďakujem, ďakujem za ten mandát. 

Lenže ja ke ď tam prídem, tak minister, alebo tí úradníci sa 

ma opýtajú: A vy čerpalo mesto všetky možnosti, ktoré má 

k dispozícii? A ja poviem: Nevy čerpalo. Tak oni mi povedia: 

Viete čo, tak cho ďte domov a urobte najprv vy čo máte 

urobi ť a potom cho ďte za nami. Toto sa stane.  
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A toto bude následok dnešného prekonania toho 

uznesenia, že mestu sa zoslabuje vyjednávacia pozíc ia vo či 

orgánom, ktoré sú za to zodpovedné. Pretože nikto n ejde 

nikam ni č stava ť. Ve ď o stavaní rozhoduje stavebný úrad 

a obrá ťte sa, zaviažte starostu, aby to zakázal. Ve ď my iba 

začíname ten proces, robíme sú ťaž, vôbec nikto nevie čo tam 

bude stá ť, kedy tam bude stá ť, ako to bude vyzera ť. To 

nikto nevie. Len my robíme a vytvárame situáciu, ab y sme 

mohli poveda ť, vo či všetkým, pozrite sa, my robíme všetko 

čo môžeme a teraz je rada na vás. 

Keď vy to dneska zastavíte, tak potom nám oslabujete 

situáciu. A ja to budem takto akceptova ť. Ja vám hovorím, 

že ja, mne to, ja nechcem stava ť, ja nie som developer. Ale 

takáto je situácia, ktorá vznikla v roku 2011. 

A to si asi všetci uvedomujeme a súhlasíme s tým, ž e 

ten zákon je zlý.  

A chcem sa opýta ť teraz ešte vec, ktorú, ktorá doteraz 

ešte nezaznela, ale musím ju poveda ť s ľútos ťou, lebo vtedy 

za to hlasovalo sedemdesiatosem poslancov národnej rady. 

A medzi poslancami národnej rady boli aj poslanci, ktorí 

dnes sedia v mestskom zastupite ľstve. Bol to pán poslanec 

Chren a pán poslanec Dostál, ktorý tento zákon odsú hlasili. 

Páni poslanci, povedzte nám, pre čo ste vytvorili túto 

situáciu a ako ste si mysleli, že mesto má naloži ť s týmto 

problémom? Lebo pozrite sa, dnes, na základe zákona , ktorý 

vy ste vtedy schválili, tu sedia, sú tu ľudia z Ružinova, 

ľudia z Dúbravky, ľudia zo Starého Mesta.  
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Presne ako povedal pán Patlevi č. Stojí to obrovské 

množstvo pe ňazí, všetci tu máme konflikt len preto, že 

v roku 2011 sa prijal jeden zlý zákon. A ja mu nero zumiem, 

tomu zákonu. Nerozumejú mu Bratislav čania. Tak nám.  

A ja by som čakal od vás, že nám pomôžete, ke ď ako 

tvorcovia tohto zákona, aby naopak, mestu akože dáv ate do 

situácie ako zlého developera. A my nie sme zlý dev eloper. 

My iba musíme robi ť to, čo vy ste mestu prikázali. Tak 

prosím, skúste vysvetli ť, pre čo, ako z toho to mesto von. 

Pre čo to celé vzniklo a ako sa z tohoto má Bratislava m á 

dosta ť? Lebo my nevieme čo máme robi ť, my musíme robi ť, 

ľudia sú zúfalí a neni z toho východisko. A od vás b y som 

čakal teda pomoc ako od tvorcov toho zákona, prosím vás. 

Takže, ja budem akceptova ť, samozrejme, akéko ľvek 

uznesenie, pretože v mojom zmysle nie je stava ť, ja len 

chcem vytvori ť po podklady a dobrú argumentáciu, aby sme 

mohli žiada ť (gong) riešenia od tých, ktorí sú za to 

zodpovední a to je ministerstvo dopravy a národná r ada.  

Veď vidíte, že komunikujeme s každou komunitou. S vami  

sme sa stretli ve ľakrát, s Dúbrav čanmi, dokonca s majite ľmi 

reštitovaných domov, s nájomcami sa stretávame. Sú súčasťou 

pracovnej skupiny. Čiže ,my zjednocujeme tých ľudí, lebo 

všetci sme nespokojní z tejto situácie. Aj mne. Vy si 

myslíte, (gong) že m ňa to ba, teší toto, ke ď sa musíme 

takto rozpráva ť a ke ď toto po čujem od vás? M ňa to vôbec 

neteší. Ale čo mám robi ť? Ja som primátorom celej 

Bratislavy a toto mi ukladá zákon. Tak páni, prosím  vás, 

vysvetlite, že ako z tohoto von. 
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Ďakujem. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor, aj za tú výzvu.  

Vysvetlenie je jednoduché. Ten zákon z roku 2011 ni e 

je zlý zákon. Ten zákon rieši problém nieko ľkých stovák 

ľudí, ktorí sa boja o vlastné bývanie a ktorých zást upca tu 

aj vystúpil. A my nehovoríme, že náhradné nájomné b yty sa 

stava ť nemajú, my hovoríme a dokonca vám dávame aj 

lokalitu, dobrú lokalitu v Ružinove, kde tie náhrad né 

nájomné byty na Bazovej viete postavi ť. My len hovoríme, že 

nemáte tvrdohlavo pretlá čať výstavbu v parku na Ostredkoch, 

ako robíte už nieko ľko mesiacov. 

Ťaháte za nos teraz obyvate ľov Ostredkov a Pošne, 

namiesto aby ste rovno po to po tom prvom prijatí u znesenia 

povedali, dobre, ideme h ľadať lepšiu lokalitu na Bazovej 

ulici, ktorú ste mimochodom vy prehlásili za prebyt očný 

pozemok pre mesto a snažili sa ho pred rokom preda ť doslova 

za facku ako majetok mesta.  

Preto trošku ako podpásový vnímam tento útok z vaše j 

strany.  

Ten zákon nie je zlý. Viete čo je zlé? Že od roku 2011 

prešlo doteraz pä ť rokov a mesto dodnes nekonalo. (gong) 

Nie je to popol úplne na vašu 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ale ten, tá informácia k Bazovej bola jasná. Skôr a ko 

za rok sa to nestihne. Povedali vám to odborníci. N edá sa 

to. Vy zavádzate ľudí. Lebo im s ľubujete nemožné. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Á, pán poslanec Nesrovnal, považujem za mimoriadne 

zbabelé, že ste si toto nechali na závere čné slovo 

predkladate ľa. 

A áno, hlasoval som za ten zákon, a podobne ako Mar tin 

Chren si nemyslím, že ten zákon je zlý a ešte aj v rámci 

schva ľovania v parlamente sme sa ho snažili zlepši ť, 

napríklad tým, že sa schválili pozme ňujúce návrhy, ktoré 

rozširovali ú čel použitia dotácie. A hlasovali sme za ňho 

tak, ako za ňho hlasovali všetci poslanci SDKÚ-DS. A ke ďže 

boli poslancami vládnej koalície a v tom čase ste aj vy tu 

bol poslancom vládnej koalície v mestskom zastupite ľstve, 

a teda z SDKÚ-DS. A schválili sme to na návrh vlády  vedenej 

SDKÚ-DS, v ktorej ste vy boli členmi a schválili sme ho 

pretože ten zákon bolo treba schváli ť, pretože komunisti 

kedysi ukradli ľuďom vlastníctvo bytov a bolo potrebné im 

to vlastníctvo vráti ť. Čím sa, čím vznikol nejaký problém, 

ktorý bolo treba rieši ť a bol bol riešený neja, riešený tým 

zákonom a mal by ť riešený aktivitou (gong) mesta. 
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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 za slovo.  

Mám pocit, že celé toto uznesenie sa dostal zase 

bojovej a osobnej roviny. Nie je to útok a nie e to  

hľadanie toho, že kto teraz je za to zodpovedný, aleb o nie. 

Aby teda ob čania všetci vedeli, musím po ďakova ť za to, že 

ste podpísali uzáveru, stavebnú uzáveru na toto úze mie.  

Čiže, verím, že to nie je váš osobný záujem a že tot o 

riešite za mesto. 

Uznesenie malo rieši ť pragmaticky daný problém a čo na 

v najvä čšej možnej miere zamedzi ť výstavby tejto konkrétnej 

lokalite. Čo si myslím, že to uznesenie sp ĺňa. 

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: 

Pán primátor, pretlá čate výstavbu. Však znovu tu dá, 

znovu tu argumentujete a pritom zárove ň podpisujete 

stavebnú uzáveru.  
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Takže vážení ob čania, ten problém v skuto čnosti je 

v tom, že sa dookola opakuje tá istá problematika. 

Magistrát koná a robí na môj vkus až príliš často hrubé 

chyby. Poslanci horko ťažko, ktorí sa tu zídu raz za mesiac 

na ne upozor ňujú, ale magistrát a pán primátor sa snažia 

nás ešte aj uml čať, obmedzi ť. Teraz ke ď tu stojíte, tak to 

môžte vidie ť v priamom prenose.  

Potom vlastne aj ob čania, aj poslanci vyvíjajú  

akú–takú ako vládzeme aktivitu, lebo pán primátor m á pä ťsto 

zamestnancov, my nemáme nikoho. My tu robíme naozaj  na 

kolene, aby sme zamedzili stratám majetku a poškodz ovaniu 

(gong) mesta 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali nový návrh uznesenia vo 

forme opakovaného hlasovania o uznesení 503/2016 

v častiach, ktoré primátor pozastavil.  

Upozor ňujem, že je to prelomenie veta, takže 

trojpätinová vä čšina všetkých poslancov a pre čítam znenie 

uznesenia od pána Kaliského: 
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení 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 v zátvorke Astron omická 

ulica, a Ružinov-Poše ň v zátvorke Čmelíkova ulica, vrátane 

zastavenia zastavania prebiehajúceho verejného obst arávania 

formou Naprojektuj a postav, 

po druhé, vyda ť podriadeným organizáciám pokyn zdrža ť 

sa všetkých krokov súvisiacich s touto výstavbou, 

po štvrté, bezodkladne za čať proces zmeny územného 

plánu v lokalite bývalého OLA, Bazova ulica v Ružin ove na 

stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni v ýstavbu 

náhradných nájomných bytov,  

po šieste, vylú či ť lokalitu Hlavá čikova zo zoznamu 

vytypovaných lokalít vhodných na výstavbu náhradnýc h 

nájomných bytov, 

po siedme, pripravi ť varianty znenia zákona 

o náhradných nájomných bytov, ktorými sa upraví spô sob 

riešenia tohto problému.  

Číslovania sú tie, ktoré neboli proste, ktoré boli 

pozastavené, preto je tam medzera. Trojka a pä ťka bola 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za prednesenie návrhu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť  prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Čiže uznesenie je prijaté. 

Ďakujem. 

Budeme sa, samozrejme, ním riadi ť. 

(poznámka: ve ľký potlesk z predsália) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte máme, máme ďalšie časti.  

(poznámka: ve ľký potlesk z predsália (Prezentácia 

a hlasovanie pokra čuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďalší návrh. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pôvodný návrh uznesenia, teda prvá časť tohto 

uznesenia, mestské zastupite ľstvo v časti A berie na 

vedomie predloženú petíciu a tak ďalej a v časti B žiada 

primátora, aby požiadal starostu mestskej časti Bratislava-

Ružinov, aby overil navrhované funk čné využitie pozemku v 

rámci pokra čovania na obstarávaní územného plánu zóny 

Ostredky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťseden prítomných, 

tridsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem. 

Takže máme záväzné uznesenie.  

(poznámka: ve ľký potlesk z predsália) 

Ďakujem aj ob čanom. Ďakujem, že ste prišli a vyjadrili 

svoj názor. Vážim si vašu aktivitu. Hovorím, že v t omto sú 

mesto a ob čania vždy za jedno, len bohužia ľ, máme tu jeden 

zlý zákon, ktorý nás núti robi ť veci, s ktorými vnútorne 
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nesúhlasíme, ale následky sú ešte horšie. Časť toho, že to 

musíme rieši ť aj ne činnos ť našich predchodcov, ktorí proste 

nerobili vôbec ni č a vystavili mesto aj vás do tejto 

stresujúcej situácie, ale verím tomu, že spolo čným úsilím 

sa nám podarí obráti ť tú energiu tam, kam všetci hovoríme 

a to je ges čné ministerstvo, ministerstvo dopravy 

a regionálneho rozvoja, respektíve Národná rada Slo venskej 

republiky, aby pomohli Bratislav čanom a mestu spolu 

vyrieši ť tento problém. V tomto sme si zajedno a v tomto 

vás uis ťujem o svojej podpore.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

 

 

BOD 33 PETÍCIA ZA PRIJATIE OB ČIANSKEHO 

NÁVRHU NA SKULTIVOVANIE PETRŽALSKÉHO 

NÁBREŽIA DUNAJA V LOKALITE BÝVALÉHO 

KÚPALISKA LIDO A ZAPRACOVANIE 

PROJEKTU LIDO LAGÚNY DO ÚZEMNÉHO 

PLÁNU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu tridsa ťtri, to je ďalšia petícia za 

prijatie ob čianskeho návrhu na skultivovanie petržalského 

nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido.   
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Poprosím pani inžinierku Pulcovú, aby predniesla te n 

materiál.  

Predkladáme petíciu za prijatie ob čianskeho návrhu na 

skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokali te 

bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lid o lagúny 

do územného plánu zóny.  

Peti čiari vo svojom  sprievodnom liste a v oslovení 

hlavného mesta žiadajú vypracovanie štúdie na zákla de 

verejnej objednávky verejnej mestskej dunajskej plá že Lido, 

na základe predloženého ideového návrhu Lido lagúny , potom 

žiadajú túto štúdiu zakomponova ť do územného plánu zóny 

medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Zakomponov ať, 

žiadajú, realizáciu mestskej dunajskej pláže Lido m edzi 

prioritné rozvojové oblasti hlavného mesta Bratisla vy  a po 

štvrté, žiadajú zachova ť činnos ť vodáckych lodeníc v danej 

oblasti. 

Stanovisko a dôvodovú správu pripravila sekcia 

územného plánovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak dovolíte, ešte krátke slovo za predkladate ľa, 

respektíve doplnenie. 

Na toto územie, mimoriadne cenné územie, ktorý je 

pravým brehom Dunaja, bolo, bolo cie ľom dvoch petícií. My 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 163 

sme sa stretli s obidvoma komunitami a môžem s uspo kojením 

poveda ť, že výsledkom našej koordina čnej práce bolo, že 

vyzerá, že obidve komunity majú spolo čný cie ľ, ktorý je 

blízky aj cie ľu mesta, to znamená, aby toto cenné územie 

bolo zachované, aby slúžilo Bratislave a aby nap ĺňalo 

rekrea čno-športovú funkciu.  

Rozchádzame sa ešte v niektorých detailoch oh ľadne, 

samozrejme, financovania a a niektorých postupov, a le naše 

najbližšie, naše najbližšie kroky po tejto petícii bude 

opäť zvola ť ve ľké rokovanie za ú časti všetkých, už teda nie 

len peti čiarov, ale aj dotknutých orgánov, to znamená 

Vodohospodársky podnik, Prístavy, respektíve chráne ná, teda 

Ochrana prírody a ďalšie dotknuté orgány tak, aby sme 

vytvárali, vytvorili jeden konsenzuálny spolo čný postup, 

o ktorý vždy spolu s ob čanmi usilujeme.  

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani námestní čka, nech sa pá či. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení 

kolegovia,  

časť Lido je mestský pozemok. Je to jeden z ve ľmi 

atraktívnych priestorov mesta v dotyku Dunaja, ktor ý má 

svoju históriu. V sú časnosti tento pozemok je nevyužívaný, 

zarastený a ľudia ho využívajú skôr len ke ď sa prechádzajú 
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popri Dunaji, ale v malom množstve, pretože naozaj,  nie sú 

tam prístupové komunikácie, nie je ten pozemok vy čistený, 

pokosený. 

Na tomto pozemku sú tri lodenice, ktoré takisto maj ú 

svoju už viac ako storo čnú históriu.  

V roku 2005 mesto Bratislava vypísalo medzinárodnú 

súťaž, naozaj, medzinárodnú sú ťaž, na základe ktorej bol 

vybratý projekt a zmenil sa územný plán zóny a násl edne sa 

zmenil aj ve ľký územný plán. Vznikol ve ľkolepý návrh na 

vytvorenie dvoch ramien, my však vieme, že dnes ani  mesto, 

ani Vodohospodárska výstavba nemajú peniaze na vytv orenie 

takéhoto, ve ľmi síce pekného, dokonca aj z h ľadiska ochrany 

pred povod ňami zaujímavého riešenia tohto územia a, 

a myslím si, že je čas, aby si mesto povedalo čo v danom 

území chce robi ť do budúcna.  

Ako, toto atraktívne a ve ľmi dobré územie chce 

ochráni ť pred tým, aby sa nestalo, teraz prosím, berte ma 

trošku s rezervou, koris ťou nejakých developerov, ale aby 

naozaj to bol priestor, kde sa ľudia môžu takzvane až 

dotknú ť tej vody, lebo takých miest je v Bratislave málo.  

Preto ja ako Petržal čanka, ako bývalá poslanky ňa 

miestneho zastupite ľstva, kde sme takisto už raz riešili 

túto zónu, si dovolím poveda ť, že ma ve ľmi potešilo 

a pridala som sa k týmto vodákom, ktorí prišli s to uto 

petíciou, lebo myslím si, že mesto by malo sa zaobe ra ť 

budúcnos ťou tejto atraktívnej lokality pravého, pravej 

strany Dunaja. 
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Prosím vás, aby ste si vypo čuli aj týchto vodákov, 

ktorí tu dneska prišli a podporili ich snahy o to, aby opä ť 

mohla raz v budúcnosti vzniknú ť takáto zóna oddychová a aby 

mesto Bratislava, tak ako mnohé iné svetové metropo ly, 

mohla ma ť svoju mestskú pláž.  

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. 

Ja sa chcem do istej miery prida ť k tomu, čo hovorila 

pani námestní čka Plšeková a doplni ť niektoré informácie. 

Toto územie je jedno z najhodnotnejších území, ktor é, 

ktoré v Bratislave momentálne máme, ktoré sa dotýka  priamo, 

priamo brehu Dunaja. 

My ako Mladá Petržalka, sme tam už pred vyše rokom 

robili ve ľkú petíciu a takú, jednoducho, by som povedal, 

iniciatívu, ktorá sa volala Spomienky na Lido, kde sme 

chceli upozorni ť na to, že už pred vyše sto rokmi si 

obyvatelia Bratislavy  dokázali z tohto, z tohto kú ta 

urobi ť oddychové územie a paradoxne teraz v dvadsiatom 

prvom storo čí toto územie je do zna čnej miery zdevastované, 

chátra. Sú tam aj vodáci, ale, ale neni to využívan é 
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širokou verejnos ťou vôbec nie na takej úrovni, ako by to 

využívané by ť mohlo.  

Ja, samozrejme, vítam, že sú tam rôzne iniciatívy. My 

sme komunikovali aj s tými vodákmi, ktorí tam majú tie 

kluby a tak ďalej, a tak ďalej.  

To uznesenie, ktoré bolo dneska predložené, je 

relatívne, relatívne, by som povedal,  jednoduché, preto 

ako ste si iste, isto všimli, máte na stoloch aj 

alternatívne doplnenie uznesenia. Ešte sme sa ho sn ažili 

cizelova ť, čiže predpokladám, že kolegy ňa Pätoprstá za nás 

troch predkladate ľov, čiže m ňa a Bra ňa Kaliského a Elenu 

Pätoprstú u ozrejmí všetky tie body, ktoré teda by sme radi 

do toho uznesenia navrhli. 

Je ve ľmi podstatné, aby sme sa za čali ako hlavné mesto 

zaobera ť touto vzácnou lokalitou, a aby tam vzniklo nie čo, 

čo bude slúži ť jednak tak ako vodákom, ale aj širokej 

verejnosti ob čanom Bratislavy  na ú čel rekreácie a nejakého 

športového vyžitia.  

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: 

Ďakujem pekne. 
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Ďakujem. 

Ja by som bol rád keby, keby k tomu sa vyjadrila aj  

pani hlavná architektka. To územie je teda v nejake j 

situácii, ona asi vie v akej, pokia ľ ide o územný plán. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

Prosím ťa, pus ť, pustite mikrofón pánovi Hanulíkovi. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Aj tu potrebujem ma ť taký pocit, že tá zmluva bude 

taká, že naozaj bude umožnené športova ť komuko ľvek.  

Čiže, ke ď ja prídem, niekto z Dúbravky, aby tam do tej 

lodenice mohol ís ť. Ve ľakrát sa  stávajú lodenice takou 

záležitos ťou: enem my a naše dietky a tým to kon čí. Takže 

tu by som chcel troška tiež cíti ť to, že nie len enem my 

a naše dietky, ale Dúbrav čania sú vítaní. 

Ďakujem. 

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. 

Mňa vždy poteší každá aktivita ľudí, takisto aj vesla 

veslárskeho klubu.  

Chcem len poveda ť, že niektoré tie body sú 

neoprávnené, alebo možno, možno profesne zlé.  

V tomto území Lida netreba robi ť zmenu územného plánu. 

Územný plán je tam v súlade s tým, čo navrhujú vodáci a je 

to územie, kde sa teda chystá obrovská výstavba. A dúfam, 

že budeme pokra čova ť v tej tradícii, že investor nebude 

robi ť len po čiaru svojho pozemku, ale presiahne cez ňu 

a Bratislava dostane nový dar ček po inej promenáde, aj 

promenádu na petržalskej strane.  

(poznámka:  potlesk) 

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 ešte, ak náhodou hlavná arch, pani  

architektka nedostane slovo, tak my sme konzultoval i 

vlastne toto uznesenie aj s ňou a ten text toho uznesenia 

znie takto: 
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Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  po prerokovaní  materiálu berie na vedom ie 

predloženú petíciu Za prijatie ob čianskeho návrhu na 

skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokali te 

bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lid o lagúny 

do územného plánu zóny, 

za Bé) žiada primátora Iva Ne Nesrovnala 

o zabezpe čenie vypracovania štúdie verejnej mestskej 

dunajskej pláže Lido na základe predloženého ideové ho 

návrhu Lido lagúna, požiadaviek petície a rešpektov ania 

verejného záujmu, 

za Cé) žiada primátora Iva Nesrovnala o zabezpe čenie 

zachovania činnosti vodáckych lodeníc na pravom brehu 

Dunaja medzi Starým Mostom a Mostom Apollo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa, neviem jak ja môžem zachova ť tú 

činnos ť, ke ď sa tí vodáci rozhodnú, že to nechcú ma ť také, 

ja im to asi nezabránim v tom.  

Pán Ftá čnik podpísal memorandum s nimi, že berú na 

vedomie, že sa budú niekam s ťahova ť, tak neviem ako im 

v tom budem môc ť zabráni ť keby chceli odtia ľ odís ť. To je 

po prvé. 

Ja s tým nemám problém, ale zabráni ť im v tom neviem.  
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Po druhé, štúdia je fajn, ale zase, verejné 

obstarávanie, rozpo čty a tak ďalej, to nie čo potrvá.  

Dobre. 

Ešte pred tým než pani Konrad dostane slovo, chcem sa 

opýta ť predsedov klubov, urobíme si po tomto bode 

prestávku?  

(poznámka:  zo sály je po čuť od viacerých „áno“) 

Dobre. 

Takže, pani Konrad, nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo.  

Napriek tomu, že som sa teda prihlásila neskôr.  

Ja si myslím, že požiadavka peti čiarov je oprávnená 

v tom, že, že Bratislava nevyužíva svoje brehy tak,  ako by 

mohla a vlastne pláže ktoré v minulosti mala, a kto ré aj 

z h ľadiska prírodných daností tohoto konkrétneho nábrež ia 

Dunaja sú možné. Vlastne zanikli a a vlastne táto f unkcia 

by sa tam mohla vráti ť.  

Ja som tiež presved čená, že je ešte skoro rozpráva ť 

o zmenách územného plánu, pretože si myslím, že pet i čiari 

majú svoj názor, vodácke kluby majú svoj názor, my ako, my 

ako mesto, vy ako poslanci, hájime verejnoprospešný  záujem. 

Nachádzame sa v inundácii, čiže ke ď hovoríme o zástavbe, 
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musíme ve ľmi zvažova ť, že vlastne čo v tej inundácii vieme 

a sme schopní a chceme postavi ť. 

Vlastne investori, ktorí vlastnia teraz celomestské  

centrum a bola tu spomínaná sú ťaž pôvodná, kde došlo 

k ur čitým zmenám a kde sa, kde sa naozaj ide teda zmeni ť 

územný plán aj z h ľadiska navýšenia výstavby a tak ďalej.  

Jeden, jednu vec ten návrh v tom milos, ten sú ťažný 

návrh nezoh ľadnil a preto som, ke ď som bola ú častná, 

prizvaná k týmto zmenám a doplnkom územného plánu, tak mne 

sa ve ľmi dôležitá vidí videlo od za čiatku chýbajúce 

prepojenie na os na náprotivnú os, na os Námestia 

generálne, teda generála Štefánika, na os Slovenské ho 

národného divadla. 

Ten priestor sa vtedy už kreoval a a tá väzba 

Bratislavy, tá typická Starého Mesta na Sad Janka K rá ľa, 

respektíve novej štvrte zóna Chalupkova, predtým di vadlo, 

Eurovea, na druhú stranu celomestské centrum, to bo li vízie 

v minulosti. Ja si myslím, že od nich by sme sa mal i aj 

dnes odpichnú ť.  

Čo sa týka záujmu developerov, ktorí medzi časom územie 

celomestského centra od Bratislavy  odkúpili a kreu jú si 

tam aj svoje záujmy, aj samozrejme, v diskusii s me stom, aj 

verejné záujmy, ja som od za čiatku aj peti čiarom hovorila, 

že nevidím rozpor medzi ich požiadavkami a tým, čo sa tam 

môže kreova ť.  

A chcem naozaj pod čiarknu ť na záver, toto územie je vo 

vlastníctve mesta a my si musíme s ním naloži ť, musíme 
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vníma ť aké sú tu aktivity k, aké sú tu záujmy. A ja som a j 

preto presved čená, že by nemalo dôjs ť k zmene územného 

plánu, pretože to rameno, tá perspektíva Dunaja, že  

potrebujeme ten od, nazvem to teda odvod ňovací kanál, už 

pre rozvoj a využívanie Dunaja pre, pre vodnú dopra vu, 

lodnú dopravu, to je tu trošku zanedbané. A ja si m yslím, 

že tá, to je rovnako dôležitá úloha, ako stava ť okolo 

Bratislavy  dia ľni čný obchvat.  

O tomto ur čite ešte budeme musie ť do budúcnosti, 

budúcnosti diskutova ť, pretože ke ď sa teraz pozriete do 

Viedne, ako sa tam ďaleko dostal rozvoj lodnej dopravy, 

ktorý bol dlhoro čne za zanedbaný a ako vlastne my máme 

problém so splavnos ťou Dunaja, to vám potvrdia odborníci.  

Zatia ľ ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) ešte faktickou pani 

Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, kvitujem vašu pripomienku, má to logi ku, 

samozrejme.  

To znamená, ten bod Cé mením, žiada, aby štúdia 

rešpektovala vo svojom zadaní zachovanie činnosti vodáckych 
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lodeníc na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom 

a Apollom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Opäť vás upozor ňujem, že pán Ftá čnik podpísal s nimi 

memorandum o tom, že mesto bude vytypováva ť iné lokality, 

kam sa oni pres ťahujú. To je záväzok mesta, ktorý podpísal 

pán Ftá čnik.  

Tak toto je v rozpore s tým.  

Však (poznámka: nezrozumite ľné slová) prijmy to, nejak 

sa, nejak sa s tým vysporiadame, ale vás na to upoz or ňujem, 

lebo to je presne opa čne.  

Ďakujem. 

Ale pre čítali ste. Dobre. Rozumieme všetci o čo ide. 

Hlasujeme. Návrhová komisia, prosím, návrhy uznesen í.  

Pardon, pardon, pardon. Stop. Ešte neni koniec. Ešt e 

sa prihlásili ob čania.  

Áno, áno, prepá čte.  

Prosím, pán Kuruc. Hlasujte o tom, či môže vystúpi ť 

pán Kuruc. Jakub. 

(Hlasovanie.) 
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Nech sa pá či.  

Občan   Jakub   K u r u c :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci,  

ďakujem za možnos ť vystúpi ť tu medzi vás.  

Ja len tak krátko k úvodnému slovu, pre čo sme sa my 

občianske združenia spolo čne s Asociáciou bratislavských 

vodáckych klubov rozhodli spusti ť túto petíciu.  

Ide o to, že pravý breh Dunaja je dlhodobo nevyužív aný 

a ako už povedali moji predre čníci, je v dezolátnom stave, 

sa tam skladajú rôzne čierne skládky a podobne. My to však 

vidíme inak. Historický kontext samotného nábrežia pravého 

brehu Dunaja ukazoval, že tam bolo schopné kúpalisk o Lido, 

ktoré bolo známe po celej Európe.  

Nám však ide o to, nie vráti ť opä ť to Lido, to teda 

kúpalisko, lebo to už teraz nevidíme ako možné rieš enie, 

ale spolo čne ako sme teda Asociáca bratislavských vodáckych 

klubov, Bratislavský okráš ľovací spolok a Petržalské 

marhule vytvorili je to, že chceme, aby toto nábrež ie malo 

zachovaný ob čiansky charakter, aby vznikla poprípade teda 

mestská pláž.  

My sme teda vytvorili aj nejakú alternatívu, ktorú ste 

mohli vidie ť vo vizuáloch, ktoré vám boli aj posielané. 

Chceme, aby tam boli zachované doterajšie voda vodá cke 

aktivity a to z toho dôvodu, že tiež majú historick ý 

charakter a nie práveže nijakým spôsobom neobmedzuj ú nejakú 
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činnos ť toho nábrežia, ale práveže rozvíjajú túto nejakú 

spôsobilú činnos ť, aby sa tam mohli robi ť rôzne aktivity, 

ale aby sa nestalo náhodou to v budúcnosti, že by t am mohlo 

nie čo vyrás ť, čo by nebolo v kontexte teda či už 

s ob čianskymi návrhmi, alebo teda so samotným využitím. 

Teda aby tam bola pláž, ktorá by mohla slúži ť ľuďom na 

rekreáciu a kultúrne vyžitie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem Jakub.  

Nasleduje pán Martin Mišík.  

Prosím, hlasujte o vystúpení pána Mišíka.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či. Nech sa pá či. 

Občan   Martin   M i š í k :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, 

vážené dámy, vážení páni.  

Volám sa Martin Mišík, som stavebný inžinier so 

špecializáciou na vodné stavby, hydrotechniku a rie čnu 

hydrauliku. Som člen peti čného výboru. 
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Riešenie premietnuté do požiadaviek petície navrhol  

overoval odborný tím zložený s vodohospodárov, špec ialistov 

na rie čnu hydrauliku a architektov. Overená bola 

realizovate ľnos ť predložených požiadaviek, ako aj možná pod 

podoba architektonického riešenia.  

Nebudem vás informova ť o podrobnostiach. Nie je to 

v tomto limite možné. Bola verejná prezentácia na S polku 

architektov Slovenska, tam to bolo vysvetlené. 

Petíciu s odbornou argumentáciou podporili jednohla sne 

aj komisia územného plánovania, ako aj komisia pre 

vzdelávanie a šport.  

Prebehli tiež rokovania so spracovate ľmi odovzdanej 

urbanistickej štúdie a s iniciatívou architektov no vely, 

s cie ľom nájs ť spolo čné východiská a možnú spolo čnú 

predstavu s tým, posolstvom prebehlo aj rokovanie u  pána 

primátora. Na črtnuté boli podmienky, za ktorých je možné 

predstavu podporenú petíciou zosúladi ť s územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

Stru čne by som reagoval. To memorandum medzi mestom 

a vodákmi. Malo tam mesto zabezpe či ť náhradné lokality. 

Dnes žiadne nemá, ako aj vyplýva, žiadne v tejto, v  tomto 

okolí nemá, ako aj vyplýva z uvedenej dôvodovej spr ávy.  

A dokonca pán poradca na rokovaní u pána primátora 

ozna čil toto memorandum ako za prekvapivo nevýhodné pre 

vodákov. Pre čo ho podpisovali? Vraj nás niekto podviedol. 

Pravdepodobne, my teda o čakávame zo strany mesta, že to 
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memorandum bude obnovené, akosi aktualizované, aleb o sa 

vypovie. Tam je výpovedná lehota jeden mesiac.  

A prosím vás, tá, tá požiadavka, alebo žiadosti na 

jeden z bodov, zabezpe či ť zo strany mesta podmienky pre 

zachovanie činnosti, nemôžete garantova ť činnos ť samotnú, 

samozrejme, tie by sme tam prosili zachova ť, pretože 

skuto čne, tá náhradná lokalita sa momentálne neponúka. An i 

v širšom okolí.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne, pán inžinier.  

Prosím, hlasujte o vystúpení pána Janotu.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Pán Janota, nech sa pá či. 

Občan   Matúš   J a n o t a :  

Dobrý de ň pán primátor, vážené poslankyne, poslanci,  

peti čný výbor, ob čianske združenia a vodáci si 

uvedomujú, že sa jedná o rozvoj verejného priestoru , ktorý 

má pre mesto ve ľký význam.  
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Nepredkladáme preto konkrétne riešenia, ale len 

rámcové východiská pre budúce, pre budúcu podobu úz emia. 

Navrhujeme obnovi ť verejnú mestskú pláž, ktorá bola v danom 

území až do necitlivej úpravy brehov za čiatkom 

osemdesiatich rokov, avšak v modernejšej podobe. 

Diverzifikova ť tak možnosti rekreácie Bratislav čanov.  

Žiadame zachova ť činnos ť vodáckych klubov s takmer 

storo čnou tradíciou v predmetnom území, pri čom situovanie 

lodeníc v území urbanistické, architektonické stvár nenie 

nepovažujeme za nemenné.  

Veríme, že lodenice vodáckych klubov nebudú ďalšie 

v dlhom rade športovísk, ktoré zmiznú z centra mest a. Ale 

naopak, ostanú charakteristickým prvkom tohto pries toru.  

Žiadame regulova ť ve ľkos ť prípadného prístavu pre 

motorové člny len pre návštevníkov mesta, nie na dlhodobé 

kotvenie, tak aby táto funkcia nebola dominantná v danom 

území.  

A žiadame vypracova ť koncepciu rozvoja bratislavských 

brehov, aby sa do budúcnosti vytvorili jednozna čné pravidlá 

pre všetkých aktérov na bratislavských brehoch.  

A na záver sa znova uchádzam o vašu podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme.  

(poznámka:  potlesk) 

A vystúpi teraz (poznámka: nezrozumite ľné slová). 

Hlasujte o tom  o vystúpení pána architekta Benetin a.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán architekt. 

Občan   arch. Juraj   B e n e t i n :  

Vážený pán primátor, vedenie mesta, vážení poslanci , 

poslankyne,  

veľmi pekne ďakujem za slovo.  

Ja zastupujem tím architektov okolo iniciatívy Nové  

Lido, zárove ň som spoluautorom koncepcie urbanistickej, 

ktorá bola podkladom pre vytvorenie urbanistickej š túdie, 

ktorá sa venuje územiu céencé. Je to o nie čo širšie územie 

ako to územie, o ktorom je dneska re č. Obs, zasahuje až po 

dia ľnicu v podstate od Starého Mosta až po Prístavný mo st.  

Chcel som vyjadri ť istú ako keby isté posolstvo 

spolupráce, ktoré tu za čalo už, možno, približne mesiacom, 

kedy sme sa stretli s iniciatívou Lido lagúna a ve ľmi 

oce ňujeme ideový návrh, ktorý priniesli do tohto územia . Je 

to, je to na odbornej úrovni, aj na tej urbanistick ej 
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úrovni spracované ve ľmi, ve ľmi kvalitne a predstavuje to 

istý krok ako keby ďalej za ten územnoplánovací rozmer 

a myslíme si, že v principiálnych veciach je to úpl ne 

v súlade s tým, čo sme pre toto územie plánovali, alebo 

hľadali my, a to hlavne v tom, že by sme chceli aj my  aj 

iniciatíva Lido lagúna vytvori ť priestor celomestskej 

indentifikácie, miesto kde aj niekto z Dúbravky, aj  niekde 

zo  Starého Mesta sa môže cíti ť Bratislav čanom.  

Verejný priestor je naozaj verejný. Sú k tomu ideál ne 

podmienky, pretože sa nachádza na vlastne pozemkoch  

hlavného mesta. 

S touto ako keby s týmto posolstvom spolupráce sme 

prišli aj za pánom primátorom, ktorý navrhol postup  akéhosi 

zosúladenia, vytvorenia pracovnej skupiny, respektí ve 

okrúhleho stola, ktorý by mal obsahova ť aj ďalších aktérov 

v území, ktorí sú ve ľmi dôležití. Štátna ochrana prírody, 

Slovenský vodohospodársky podnik, ur čite Mestská časť 

Petržalka, samozrejme, pod záštitou, pod záštitou m esta, aj 

za ú časti štátneho podniku Verejné prístavy, ktorý 

prejavili istý záujem vytvori ť zatia ľ doteraz nie presne 

špecifikovaný typ prístaviska v tomto území.  

Ja som presved čený, že sme schopní v tomto území, sme 

schopní nájs ť také riešenie, ktoré bude prínosom pre 

Bratislavu.  

A by som vyzval k aká k akémusi odpolitizovaniu tej to 

témy, pretože od za čiatku sa ako keby h ľadá v tejto téme 

nejaký konflikt, ktorý ja si myslím, že tam nemusí byť 
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a môže sa v tejto téme pokra čova ť vyslovene za tým záujmom, 

záujmom verejnosti. (gong) 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže ešte raz kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali úplne nový návrh uzneseni a 

od pani poslankyni Pätoprstej, a síce: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

po prerokovaní  materiálu v časti A berie na vedomie 

predloženú petíciu za prijatie ob čianskeho návrhu na 

skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokali te 

bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lid o lagúny 

do územného plánu zóny. 

V časti Bé žiada primátora Iva Nesrovnala 

o zabezpe čenia vypracovania štúdie verejnej mestskej 

dunajskej pláže Lido na  základe predloženého ideov ého 

návrhu Lido lagúny, požiadaviek petície a rešpektov ania 

verejného záujmu.  
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A po druhé, aby štúdia rešpektovala vo svojom zadan í 

zachovanie činnosti vodáckych lodeníc na pravom brehu 

Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo.  

Toľko návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť  prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Čiže, máme uznesenie. 

Ešte bude ďalšie?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, tým pádom nadobudne nové (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Ako som povedal, ďalším krokom bude okrúhly stôl, ako 

hovoril pán architekt, za ú časti všetkých a h ľadanie 

konsenzu v tomto území, lebo je to ve ľmi cenné mestské 

územie  

(poznámka:  potlesk) 

a je aj záujmom mesta, aby také aj zostalo.  

 

Po dohode s predsedami klubov vyhlasujem prestávku do 

pol siedmej.  

Chcem ešte poveda ť, že sme si hovorili, že by sme boli 

dneska tak do ôsmej.  

Je to, je to konsenzus?  

Je to konsenzus, že ten cie ľ okolo ôsmej.  

(poznámka:  po čuť zo sály „áno“) 

Dobre, ďakujem. Vidíme sa o pol siedmej.  

 

(prestávka od 18.11 do 18.49 h) 
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BOD 34 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 

OHĽADNE INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

...zastupite ľstve.  

Ďakujem, že ste prišli. A vraciame sa do bodu jedna 

a tým bola diskusia. Tam boli ešte dva diskusné prí spevky, 

alebo tri.  

To bol návrh pani poslankyne Čahojovej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ešte toto musíme. 

Pardon, ospravedl ňujem sa, prepá čte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prejdeme do bodu tridsa ťštyri, tak? Informácie 

o vykonaných krokoch investi čného zámeru Predstani čný 

priestor.  

Tento materiál predkladáme v pravidelných intervalo ch, 

pretože sa snažíme vyrieši ť ten nepriaznivý stav.  

Aktuálny status je ten, aký bol posledne, spolo čnos ť 

Transprojekt nepredložila žiadne návrhy na vyriešen ie 
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situácie a prezentáciu investi čného zámeru stavby bez 

vysvetlenia, alebo oznámenia dôvodu neuskuto čnila.  

Hlavné mesto pokra čovalo v kultivácii tých priestorov. 

Asi ste si všimli, že sme vymenili eskalátory zo st rany od 

kone čnej stanice elektri čiek. Do konca mesiaca by mali by ť 

hotové. A bola to taká vä čšia investícia ešte pred letnou 

turistickou sezónou. Tie ostatné práce, ktoré sa ro bili, 

tie viete, asfaltové povrchy, chodníky, nástupištia , nové 

obrubníky, úpravy nájazdov na chodníky a tak ďalej, a tak 

ďalej.  To všetko už poznáte. 

Ja som v kontakte s ministerstvom dopravy a so 

železnicami, pretože, samozrejme, tento priestor sp olu 

súvisí, a nechcem tu prezrádza ť nejak dopredu, ale za prvé, 

železnice prijali ten záväzok si vy čisti ť tú stanicu, tú 

stani čnú budovu tiež nejak do časne esteticky a potom po 

vypršaní zmluvy s Transprojektom, a ke ď oni teda ten zámer 

nepostavia, tak a aj pred tým postupujeme v nejakej  

koordinácii.  

Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Budaj, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Len celkom konkrétne.  

Mne sa vynorilo, že my máme eskalátory v Starej 

tržnici, to sa nedalo nejakým spôsobom zužitkova ť?  
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Dávam to do pozornosti. Viem si predstavi ť, že nedalo, 

lebo to je špecifické, ale dávam do pozornosti, že tam by 

niekde v podzemí mali by ť uskladnené dvojo eskalátorov. Že 

či sa nedajú niekde šikovne využi ť na prechode, alebo pod, 

teda skôr v podchode? Na Hodžovom? Lebo aj keby len  

vysta čili na jednu stranu, aj to by čiasto čne pomohlo. 

Lebo, pokia ľ viem, boli funk čné. A tí správcovia, teda 

ktorí majú prenajaté, mali ich uskladni ť dole v suteréne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za informáciu a za podnet. Ur čite to 

preveríme.  

Problém s týmito eskalátormi bolo to, že už boli ta k 

prastaré, že už to ani ten výrobca, a dlhé, že ten výrobca 

už zmizol. Čiže, proste, tam boli. Preto to tak dlho 

trvalo, lebo tam boli technické problémy ako vôbec 

zabezpe či ť a repasácia, oprava bola ďaleko drahšia ako 

obstaranie nových, lenže tie schody, ako správne ho voríte, 

boli dlhé, čiže tam boli skôr technické problémy.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán primátor, mám jednu takú poznámku na okraj 

k tomuto materiálu, ktorej sa týka vlastne Predstan i čného 
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námestia ako celku a tej zmluvy, ktorá teda kone čne vyprší 

koncom tohto roka.  

Mne osobne je ľúto, že sa nepodarilo splni ť aj ten váš 

prís ľub, že bude vypovedaná okamžite. 

A súvisí to práve s tým, o čom sme diskutovali pred 

chví ľou, problematika výstavby náhradných nájomných byto v.  

Ja som sa náhodou nedávno stretol aj s pánom staros tom 

Starého Mesta, ktorý ma upozornil na to, že práve n a území 

Predstani čného námestia, po vypršaní tejto zmluvy budúci 

rok, sa otvára priestor pre možnú takúto výstavbu, ktorá by 

podľa mňa, aj vzh ľadom na to čo sme debatovali, bola možno 

taká najprijate ľnejšia aj pre tých obyvate ľov 

z reštituovaných domov, pretože je to priestor pria mo na 

území Starého Mesta. To znamená, nes ťahovali by sme ich 

niekam na okraj, do okrajových častí Bratislavy. 

A samozrejme, tým že tá zmluva dnes platí, tak sa t am 

stava ť nejakým spôsobom nedá, ale ide o mestské pozemky 

a po jej vypršaní, teda tam vznikne priestor na rie šenie 

tohto problému.  

Preto by som bol ve ľmi rád, aby ste aj do vášho 

materiálu, aj v spolupráci s úradom Staré Mesto zar adili 

tento pozemok a tieto priestory do toho materiálu, ktorý sa 

týka výstavby náhradných nájomných bytov medzi vyty pované 

pozemky, kde sa takáto výstavba robi ť dá. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za informácie.  

O tomto, ja o tomto viem. Samozrejme, všetko sa bav íme 

podmienene, ke ď to ten investor nedokon čí.  

Už u m ňa boli ovšem zástupcovia ob čianskeho združenia, 

ktorí tam prevádzkujú tie tenisové kurty, práve s o bavou, 

aby nedošlo k ich zastaveniu. Čiže, je to opä ť téma, ktorá 

sa takto eskaluje. Ale, samozrejme, budeme preverov ať 

všetko.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

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 prero 

prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o vykonaných krokoch a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 26A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU POD 

FUTBALOVÝM IHRISKOM REGISTRA C-KN 

PARC.Č. 918 NA MOLECOVEJ ULICI A O 

ZVERENIE SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU V 

STAVBE TELOCVIČNE A ŠATNÍ V OBJEKTE 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY J.KRESÁNKA 

NA KARLOVESKEJ ULICI Č. 3 V 

BRATISLAVE DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

-POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A teraz mi, prosím, pomôžte, či sa teda vrátime do 

toho bodu jedna?  

Áno, vrátime sa do tej otvorenej diskusie.  

Takže sa vraciame do bodu jedna a tam bola diskusia  

ešte. Ešte tam boli prihlásení diskutujúci.  
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Tak, prosím, keby ste ukázali na monitore kto sa 

prihlásil, aby sme mu mohli da ť slovo.  

Takže ešte pán poslanec Pilinský a pán poslanec Kol ek.  

Nech sa pá či, pán poslanec Pilinský. 

Technika. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Už to svieti? Ja sa vzdávam práva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Konštruktívny príspevok.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Tak u m ňa to funguje.  

Keď som sa prihlasoval do rozpravy, tak to bolo na 

začiatku po úvode tohto bodu a tá problematika medzitý m 

bola objasnená. Ja som len chcel pár slovami inform ova ť o 

tom, čo sa udialo na finan čnej komisii. 
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V podstate tam vznikla takisto patová alebo nerozho dná 

situácia, ke ď sme nepodporili ani zverenie a nepodporilo sa 

ani, ani návrh na nájom. Dlhodobý nájom, hej? 

Pokia ľ tie otázky, ktoré boli aj v rámci finan čnej 

komisii predostreté, dnes sa zhutnili do dopl ňujúceho 

návrhu uznesenia a budú prijaté, tak myslím, keby s me boli 

mali tú garanciu aj na finan čnej komisii, že už tam by bola 

bývala podpora pre takto naštylizované uznesenie.  

Čiže predpokladám a ja sa vyjadrujem, ja sa hlásim z a 

to zverenie, teda sa prihlasujem k tomu, že, že to riešenie 

sa zdá by ť, pravdepodobne, pre všetkých členov finan čnej 

komisii, komisie ako priaznivejšia cesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla, faktickou. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Na finan čnej komisii, samozrejme, tým že to bolo ten 

materiál rozdrobený, tak nezískala žiadna varianta.  Akurát 

ja nemám pocit, že pri zverení sa vôbec dajú defino vať 

nejaké podmienky zverenia, lebo proste, bu ď to zveríme, 

alebo to nezveríme. 
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Čiže, my tam nemôžeme dáva ť podmienky, že zveríme to 

za takýchto podmienok. Nedá sa to definova ť. Neviem, pre čo 

to z tohoto vyrábame.  

Dvadsa ťro čná nájomná zmluva všetko to vyrieši. Po ďme 

to uzavrie ť. Alebo zahlasujme. Dobre, už každý nech si 

zahlasuje ako chce. Nech už to tu nemáme.  

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: 

Ja si myslím, že ke ď pri predaji si ešte vieme 

zmluvným spôsobom zabezpe či ť predkupné právo, čiže myslím, 

že pri zverení nejaké podmienky, ktoré klade, kladi eme pri 

zverení, sú takisto legálne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím si, že pán poslanec Bulla presne trafil 

klinec po hlavi čke. Obávam sa, že tieto dodato čné  

podmienky zase bude preverova ť právne oddelenie, verejné 
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obstarávanie a neviem kto všetko možné. Vyrábame 

neexistujúci problém. problém neexistuje.  

Nájomky, nájom, pozemky sú prenajaté, bude tam špor t, 

šport tam zostane v spolupráci mesta a Karlovej Vsi , 

Karloveského športového klubu.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu ako podal 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Chcete závere čné slovo ešte, pani poslanky ňa? 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som vážené dámy, vážení páni ešte upozornila,  

aby sa nestal omyl, ako sa stal niektorým našim kol egom 

minule.  

Pravdepodobne sa bude najskôr hlasova ť o návrhu, ktorý 

podal pán poslanec Olekšák, ak sa nemýlim. To zname ná, 
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návrh, aby sme opätovne o nájomnom vz ťahu. Mestská časť 

požiadala o zverenie.  

A ja by som  upozornila aj pána, článok 80, článok 83 

Štatútu hlavného mesta Bratislavy  hovorí, že vo zv erovacom 

protokole, presne, budem citova ť. Mám spotenú ruku. 

V štatúte hlavného mesta v článku 83, 83, odsek 3 písmeno 

bé sa píše:  

V protokole o zverení majetku sa ďalej uvedie: hodnota 

zvereného majetku pod ľa údajov ú čtovnej evidencie, práva  

a záväzky súvisiace so zvereným majetkom, spôsob 

usporiadania schodkov hospodárenia so zvereným maje tkom. 

Čiže, aj v tomto prípade je to ošetrené. 

Navyše, som ve ľmi rada, že uznesenie, návrh uznesenia 

bol doplnený o podnetné návrhy, ktoré teda prednies ol pán 

poslanec, pán kolega Chren, pán Hr čka navrhol dopl ňujúcu 

zmenu, doplnenie uznesenia, takže si myslím, že vše tky 

riziká sú odstránené, ktoré by mohli u vnímavých po slancov 

vyvola ť pocit, že by nejako ne čestne, alebo neférovým 

spôsobom sa s týmto majetkom ďalej nakladalo.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť najprv o návrhu uznesenia, ktorý 

podal pán poslanec Olekšák.  

Je to nový návrh uznesenia.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje nájom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

pozemok registra Cé katastrá, KN parcelné číslo 918 ostatné 

plochy vo výmere 9077 štvorcového metra, na Molecov ej 

ulici, katastrálny územie, katastrálne územie Karlo va Ves, 

zastavané futbalovým ihriskom, telocvi čne a šatne v objekte 

ZUŠ Kresánka, parcelné číslo 917/8 na Karloveskej ulici 

číslo 3 v Bratislave za sumu jedno Euro na dobu dvad siatich 

rokov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťdva prítomný, dvadsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už nemáme o čom hlasova ť, le 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, už, takže, tým pádom už je vybavené, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

lebo to druhé hovorí o  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To, to nebol priatelia zverenie. Je to osobitný 

zrete ľ? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A zverenie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Toto bol nájom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Okej, to znamená, že nebolo dosiahnuté osobitného 

väčšiny osobnitného zrete ľa, čiže tento návrh neprešiel. 

Teraz hlasujem o ďalšom. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale ani v názve nemá materiál osobitný zrete ľ, ani 

v uznesení.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale však toto je nájom, nie zverenie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pardon, koniec. 

Prosím vás, právnici, vyjadrite sa k tomu ako to je , 

či  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nebol daný návrh na osobitný zrete ľ. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No návrh nemusel by ť daný, ale posudzuje sa pod ľa 

obsahu.  

Ale, pán magister, jako to je teda? Treba, treba 

dvojtretinovú vä čšinu? Alebo netreba? 

Nepočujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Nebolo to prihlasované ako osobitný zrete ľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, otázka je, či pre nájom, na schválenie nájmu je 

sa vyžaduje jednoducná vä čšina alebo dvojtretinová vä čšina 

všetkých poslancov?  

(poznámka:  po čuť slová „pri nájmoch, pri nájme, kukti 

to. Tuto to bude. Tu máš nájom“) 

A minule sme to tiež schva ľovali takto, nie? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Súhlas trojpätinovej vä čšiny všetkých poslancov je 

potrebný na prijatie uznesenia pri nájme nehnute ľností 

podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmena c zákona Slovensk ej 

národnej rady a tak ďalej o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

Čiže, súhlas trojpätinovej vä čšiny všetkých poslancov 

je potrebný na prijatie uznesenia pri nájme nehnute ľností 

podľa paragrafu 9a. Takže. 

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: 

Á, ďakujem za slovo. 

Keby si kolegovia pozreli bod číslo osemnás ť, ktorý 

navrhovalo, navrhoval úrad, tak tam máte napísané a  bolo 

to, pokia ľ sa nemýlim, tak aj na minulom zastupite ľstve sa 

takto prenajímalo Vrakuni a prinaj prenajímalo sa  to 

absurdným spôsobom ako prípad hodný osobitného zret eľa, 

lebo zákon neumož ňuje ani medzi mestom a mestskou časťou 

prenaja ť iným spôsobom, prenaja ť iným spôsobom ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa, alebo sú ťažou. Sú ťaž nebola, môže 

to by ť len prípad hodný osobitného zrete ľa, alebo to môže 

byť zverené. Ale je tam presne rozdiel kvór. V prípade  
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osobitného zrete ľa sú to tri pätiny všetkých, v prípade 

zverenia je to nadpolovi čná vä čšina prítomných.  

Čiže, neexistuje akýmko ľvek spôsobom prenaja ť mesto 

mestskej časti iným spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa, čiže bez troch pätín to nemá, proste, uznesenie 

nemôže by ť platné.  

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 Hr čka má v tomto prípade pravdu. 

Chcem informova ť, že magistrát pod bodom osemnás ť, ako 

správne poznamenal, predkladá materiál, ktorý je za radený 

do programu a je to Návrh na schválenie prípadu hod ného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu a tak ďalej, a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, takýto materiál reálne je predložený na na tot o 

rokovanie mestského zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A vyplýva to z uznesenia, ktoré ste prijali na 

ostatnom zastupite ľstve v tomto bode, že máme pripravi ť 

nájom. My, vtedy sa to prijalo, my sme ten nájom pr ipravili 

a je ten nájom predložený ako bod osemnás ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Hanulík chce ešte k tomu 

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

Ďakujem. 

Mne troška chýba, že sme neboli pred tým hlasovaním  

upozornení, že bude potrebova ť tých dvadsa ťsedem hlasov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Skrátka, tento návrh nebol prijatý. 

Takže návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak hlasujeme o návrhu podanom pánom poslancom Hr čkom.  

Môžem pán Budaj?  
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Doplnenie k pôvodnému uzneseniu. Takže je to doplne nie 

od pána Hr čku. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

zveruje s podmienkami: 

po prvé: zámer zverenia je výhradne iba na športové  

účely,  

po druhé: mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy si vyhradzuje právo, pod ľa ktorého by predaj, 

alebo akáko ľvek zmena ú čelu podlieha súhlasu mestského 

zastupite ľstva,  

po tretie: mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže 

súhlasi ť iba s investíciami, ktoré sa bezprostredne po 

realizácii stanú majetkom hlavného mesta SR Bratisl avy, 

alebo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

po štvrté: v prípade predaja sa príjem bude rozde ľova ť 

medzi hlavné mesto SR Bratislavu a mestskú časť Bratislava-

Karlova Ves v pomere devä ťdesiat ku desiatim v prospech 

hlavného mesta SR Bratislavy, 

a po piate: akýko ľvek prenájom na iný ako športový 

účel, podlieha súhlasu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

Toľko doplnenie do pôvodného uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných, 

osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia ako je 

v materiáli uvedené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu zveruje do správy mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves pozemok registra Cé, KN parcelné číslo 918 

ostatné plochy o výmere 9077 štvorcového metra, na 

Molecovej ulici v Karlovej Vsi, zastavený futbalový m 

ihriskom, 

a po druhé,  telocvi čne a šatne v objekte Základnej 

umeleckej školy Kresáka, na parcele 917/6, 917/8 na  

Karloveskej ulici číslo 3 v Bratislave, a to 

spoluvlastnícky podiel hlavného mesta SR Bratislavy  vo 

veľkosti 7389/1000 či 10000, či ko ľko to. Desa ťtisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. Ďakujem. 

Upozor ňujem, teda, že v bode osemnás ť je hlasovanie 

o nájme, aby ste mali všetky informácie. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už nemáme o čom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To bolo všetko. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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BOD 26 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

5. 2016 A NIEKTORÝCH PRIEBEŽNE 

PLNENÝCH UZNESENÍ K 30. 6. 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu dnešného rokovania a tým 

je bod ako som avizoval dvadsa ťšes ť. Je to Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte úvodné slovo.  

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

Ďakujem pekne. 

Je to štandardný materiál, ktorý sa predkladá na ka ždé 

rokovanie mestského zastupite ľstva. Obsahuje informáciu 

o plnení, plnení jednotlivých uznesení.  

Materiál konštatuje, že bolo splnených sedem uznese ní, 

priebežne sa plnia uznesenia v po čte jedenás ť a pri štyroch 

uzneseniach žiadame o zmenu termínu plnenia uznesen ia.  

Viac, samozrejme, obsahuje materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Keďže ja som bola pripravená na to, že dnes za číname 

bodmi od jedna a zajtra ráno bodom dvadsa ťšes ť, tak nemám 

poriadne preštudované plnenie tohto uznesenia, vlas tne 

kontrola plnení uznesení, len mi tam chýba, letkom 

prejdené, chýba mi tam tie bezbariérové priechody, ktoré 

sme na minulom májovom zastupite ľstve uznali, že to 

uznesenie nebolo splnené z apríla 2016 a že sa teda  posúva 

termín plnenia po najbližšie zastupite ľstvo.  

Chcem sa opýta ť, aj keby tam bol dátum 30. 6., ale 1. 

7. za čína Predsedníctvo Európskej únie, takže tie 

bezbariérové priechody by hádam mali by ť hotové už možno aj 

dnes, alebo pribudnú ďalšie okrem toho jedného na 

Banskobystrickej, tak chcem sa na to opýta ť, čo s tým je, 

lebo, lebo nenachádzam informáciu o tom dalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Pani poslanky ňa, na poslednej strane materiálu, strana 

číslo dvadsa ťdva máte aj uvedené uznesenie, žiados ť 

o posunutie termínu, aj so zdôvodnením. Je to tam n apísané 

celé. Strana dvadsa ťdva v materiáli.  

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: 

Pán primátor, bude to práve okrúhle výro čie čo sme 

prijali uznesenie o spravodlivom a pomernom princíp e pri 

spolupráci poslaneckých klubov na  obsadzovaní dozo rných 

rád a odporú čaní odborníkov do niektorých postov. Chýba mi 

vyhodnotenie plnenie uznesení, tohoto uznesenia, al ebo 

navrhnite jeho zrušenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už sa nikto nehlási. Kon čím diskusiu.  

Ešte krátka reakcia k tomuto. 

Myslím, že už sme sa nieko ľkokrát, pán poslanec, o tom 

rozprávali a ten názor je ten, že prijatím toho nás ledného 

rozhodnutia došlo k zrušeniu tohoto rozhodnutia. Že  taký je 

stav. 
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Nech sa pá či, faktickú.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Samozrejme, to je absolútne nelogické. Museli by st e 

mať odvahu, vy všetci, ktorí ste nás takto vyradili, m useli 

by ste ma ť odvahu to tam ešte do toho uznesenia prida ť. To 

ste mohli, ale tú odvahu ste nemali.  

Tak majte tú odvahu hocikedy. Na budúce, v septembr i 

a dajte sem uznesenie, že žiadne spravodlivé, ani p omerné 

princípy tu nemusia plati ť a bude to odráža ť pravdu o tom, 

v akom stave sme. Dovtedy máte nesplnené uznesenie.   

Akože, domnienka, že uznesenie prestane plati ť ke ď sa 

prijme iné uznesenie, je nezmyselná. Iba vtedy pres tane, ak 

by sú časťou toho nového uznesenia bol odstavec, ktorý by 

konštatoval, že toto uznesenie týmto stráca platnos ť. Ni č 

také tam nebolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Návrhová komisia, prosím.  
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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 

v časti A berie na vedomie splnené uznesenia, aj prieb ežne 

plnené uznesenia, v časti Bé schva ľuje ur čenie nových 

termínov a tak ďalej, ako je to uvedené v materiáli.  

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 ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 27 NÁVRH NA UPLATNENIE, RESP. 

NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

A TO K POZEMKOM PARC. Č. 1416/1 

A PARC. Č. 1417/1 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvads ťsedem Návrh na uplatnenie 

alebo neuplatnenie predkupného práva v Karlovej Vsi .  

Pán riadite ľ.  

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

Ďak ďakujem pekne.  

Predkladáme Návrh na uplatnenie, respektíve 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 

k nehnute ľnostiam v Bratislave, Karlova Ves, a to 

k pozemkom parcela číslo 1416/1 a parcela číslo 1417/1. 

Materiál je predlo predkladaný magistrátom hlavného  

mesta v dvoch alternatívach, alternatíva I, schváli ť 

neuplatnenie, alternatíva II, schváli ť uplatnenie.  

Finan čná komisia schválila alebo odporú ča schváli ť  

alternatívu číslo II a to je schváli ť uplatnenie 

predkupného práva s podmienkou, že využitie pozemko v bude 

účelovo viazané na realizáciu výstavby náhradných náj omných 

bytov.  
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Výstup z mestskej rady bol, odporú ča prerokova ť 

uvedený materiál.  

Informova ť chcem ešte o tom, že cena znaleckým 

posudkom vo výške stošes ťdesiatštyri celá osemnás ť Euro za 

meter štvorcový bola stanovená, bola stanovená. Pri  

celkovej výmere dve, tritisíc dvestoosemdesiattri m etrov 

štvorcových predstavuje kúpna cena za tieto pozemky  sumu 

päťstotridsa ťosemtisíc osemstotridsa ťosem celá 

sedemdesiatšes ť Eur, po zaokrúhlení pä ťstotridsa ťdevä ťtisíc 

Eur.  

Čiže, to znamená uplatnenie predkupného práva pre 

rozpo čet mesta.  

Ďakujem. 

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 Kolek. 

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

Neviem, či som dobre nepo čul, ja pre čítam naše 

uznesenie z finan čnej komisii.  

Komisia žiada o doplnenie informácií od starostky 

mestskej časti Karlova Ves, 
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za a, aký je zámer ú čel využitia pozemkov parcelné 

číslo predmetnej v prípade uplatnenia predkupného pr áva 

hlavného mesta, projekt celomestského významu poml čka 

výstavba náhradných nájomných bytov, prípadne iný ú čel 

využitia celomestského významu, alebo zámer mestske j časti 

Karlova Ves. 

Čiže, nejednalo sa tam vyslovenú podmienku len na 

výstavbu reštitu čných bytov. Pán riadite ľ, predpokladám, že 

to nebola len snaha o urýchlenie predloženia tohto 

materiálu, ale že to zaml čanie celej vety bolo takým 

spôsobom urobené, aby to vyznelo, že to je len a le n na to. 

Za oddelenie, ďalej pokra čujeme, oddelenie stratégií 

rozvoja v tvorbe územnoplánovacej dokumente magistr átu, 

koľko náhradných nájomných bytov by bolo možné na uved ených 

pozemkoch postavi ť pod ľa kritérií zákona číslo 261/2001 11. 

Čiže, toto malo by ť doplnené do materiálu, aby sme sa 

vedeli rozhodnú ť.  

Padla tam ešte otázka toho, že sú to pomerne vysoké  

sumy, respektívne vysoká suma, hej a poslanci niekt orí mali 

obavy o tom, že rozpo čet to neutiahne. Ja si myslím, že 

momentálne v rozpo čte je dostato čný prebytok v súvislosti 

už len s tým, že kapitálové príjmy za predaj pozemk ov na 

výstavbu obchvatu, respektíve aj iné príjmy, ktoré sú 

napĺňané, rozpo čet ďaleko prekra čujú oproti pôvodným plánom 

a pä ťstotisíc, ktoré za tento pozemok by mohlo mesto 

investova ť, ide do kapitálového výdavku, ide do majetku 

mesta, čiže, sú to, sú to prostriedky, ktoré sú rozumným 

spôsobom a hospodárnym spôsobom vynaložené.  
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Čiže, ja sa priklá ňam k to k tomu a prosím vážené 

kolegyne, kolegovia, že naozaj, nie je tu finan čná prekážka 

na to, aby sme nemohli odkúpi ť tento pozemok a nie je tu 

vyslovená podmienka finan čnej komisie na to, že sa tam môže 

stava ť len a len reštitu čný (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo). 

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 pekne. 

Ja len chcem podotknú ť, aby ste vedeli o aký pozemok 

sa jedná. Jedná sa o svahovité územie medzi cestou,  teda 

v oblúku cesty kde je momentálne v územnom pláne zm iešané 

územie bývanie ob čianskej vybavenosti, ale mestská časť 

Karlova Ves obstaráva pre toto územie územný plán z óny. 

Je ve ľmi dôležité poveda ť, že aj tu je ve ľmi aktívna 

skupina ob čanov, ktorá nesúvisí, teda ktorá nesúhlasí 

s možnos ťou výstavby, a ktorá teda skuto čne ve ľmi aktívna 

a myslím, že už tam prebehla aj petícia proti výsta vbe.  

Takže, toto si treba uvedomi ť.  
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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. 

Čiže, asi tá odpove ď je taká neutrálna. Čiže, kúpime 

pozemok, aj tak nemôžeme stava ť, nekúpime, zas niekto bude 

stava ť. Ja neviem, ja som teraz nepo čul teda odpove ď teda, 

že čo máme urobi ť s týmto pozemkom.  

Ďakujem. 

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: 

Ono je to ob čas zbyto čné vám aj hovori ť ke ď 

nepočúvate. Takže teda v niekorých iných prípadoch.  

Ja by som len  chcel da ť návrh, aby sa o alternatíve 

číslo dva hlasovalo ako o prvej. Čiže procedurálny návrh, 

aby proste bola najskôr hlasovanie o alternatíve dv a, až 

potom o alternatíve jedna.  

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, už neskoro si sa prihlásil. 

Takže musím ukon 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, nech sa pá či, ešte teda.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja by som chcel nadviaza ť, že nie je mi úplne jasné, 

o čom vlastne ideme hlasova ť. 

Ako  kolega Hr čka hovorí, ja patrím k tým takým menej 

chápavým, a preto by som to naozaj chcel troška. Le bo teraz 

ja som za to, čo tu už povedala pani starostka, nech sa tam 

nestavia. Čiže chcem podpori ť to, ktoré to zabráni tej 

výstavbe. Ale teraz neviem vlastne či mám by ť za, proti, 

zdrž.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Poprosím teda dodržiava ť.  

Dal som slovo vám, tak samozrejme, dostanú aj ostat ní.  

Ale máme rokovací poriadok a na to tam je tá minúta , 

aby sa všetci prihlásili. A teraz to všetci hromadn e 
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porušujeme, čo ur čite vadí pánovi poslancovi Budajovi 

a bude ma za to kritizova ť.  

Takže, pán posla, pani poslanky ňa Hanulíková.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť, stanovisko pani starostky 

Čahojovej, teda aby ona povedala, tak ako dávajú 

starostovia ku všetkým materiálom jasné stanovisko.   

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. 

No, ja sa chcem v zásade opýta ť na to isté. Že aké je 

to stanovisko mestskej časti, pretože, ak tomu dobre 

rozumiem, dnes ten pozemok je v súkromných rukách. 

Evidentne je v súkromných rukách preto, aby sa tam 

realizovala výstavba.  

A ja sa chcem opýta ť na to, že ak mesto si má uplatni ť 

predkupné právo, tak nie je to preto, aby, aby tam urobilo 

zelenú lúku, ale preto, ak teda má dnes problém 

s náhradnými nájomnými bytmi, aby tam prípadne real izovalo 

náhradné nájomné byty.  
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Pre, z z poh ľadu Karlovej Vsi chápem, že to je zlé aj 

jedna alternatíva, aj druhá, ale v tomto prípade 

predpokladám, že stavebník mesto je ďaleko komfortnejšia 

situácia ako stavebník cudzí, hej? To znamená, že. A navyše 

nám to vyrieši iný problém, hej?  

Takže m ňa tiež zaujíma ten, ten názor pani starostky.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No potom, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) stavebník 

mesto teda vôbec nie je komfortnejšia situácia vám môžem 

poveda ť. Takže, to opatrne.  

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som taktiež poprosil o názor pani starostku 

Čahojovú, teda či áno, alebo nie, pretože skuto čne, teraz 

sa rozhodujeme o tom, že či to ostane na ďalej v súkromných 

rukách, alebo za pä ťstotridsa ťdevä ťtisíc Euro kúpime teda 

nejaký priestor, ktorý má by ť zele ň. 

Ďakujem 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 Čahojová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za výnimo čné slovo. Som ve ľmi 

rada, že zaujíma môj názor pána poslanca Olekšáka. A že 

zaujíma môj názor pani poslanky ňu Hanulíkovú a pána 

Hanulíka.  

Ja by som rada tlmo čila, že verejnos ť v Karlovej Vsi 

bola dlhé roky zavádzaná stanoviskom pani starostky  bývalej 

Hanulíkovej, ktorá tvrdila, že vlastným telom tam z astaví 

výstavbu, hoci to nebola pravda, pretože ako som pr ečítala, 

územný plán hlavného mesta ur čuje toto územie ako zmiešané 

územie bývania a ob čianskej vedo vybavenosti. 

Títo obyvatelia jej verili, mysleli si, že ke ď sa tam 

realizuje územný plán zóny, takže tam nebude výstav ba 

žiadna. Toto tvrdila bývalá pani starostka.  

My sme dnes konto konfrontovaní s tým, že územný pl án 

zóny a vysvet ľujeme obyvate ľom, znamená len ro 

rozpracovanie platného územného plánu a snažíme sa o čaj čo 

najnižšiu mieru zastavanosti daného územia.  

Ideálne pre Karloveš ťanov a tých, ktorí v okolí 

bývajú, by bolo, ak aby táto parcela prešla do vlas tníctva 

mesta a aby sa tam nestavalo ni č. To je samozrejmé.  
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Pripomínam, že je to priama náväznos ť na parcelu, na 

ktorej stál objekt, ktorý prednedávnom zhorel a tát o 

parcela je tiež vo vlastníctve mesta.  

Čiže tuná by mesto scelilo svoje pozemky. To je pod ľa 

mňa ve ľmi dôležité.  

A územný plán zóny, dúfajme, že sa nám podarí dovie sť 

do zdarného konca, a ja som na pochybách, ale rada by som 

verila tomu, že mesto ako partner  v akejko ľvek budúcej 

výstavbe, bude ten, ten partner, ktorý bude konzult ova ť 

s mestskou časťou, čo, a kedy a ako tam má stát, ale dnešná 

situácia, vidíme čo sa deje v Ružinove, hovorí o pravom 

opaku.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, vy ste za to , aby to mesto kúpilo za pol 

milióna,  

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

Som za to, aby to prešlo do vlastníctva mesta. Iste  je 

to lepšie vo vlastníctve mesta, ako keby to patrilo  

nejakému súkromnému developerovi vo či ktorému budeme musie ť 

bojova ť úplne inak, ako ke ď sa nájde nejaká zhoda,  

kompromis, medzi mestom a mestskou časťou.  

Ja som iba povedal to, že zabráni výstavbe bytov. 
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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 Hanulíková.  

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela iba pani starostke poveda ť, že územný 

plán zóny, ešte ja ke ď som bola starostka, sme vyhlásili, 

a ona ako starostka s klubom robili všetko, aby tam  tie 

územné plány zóny, ktorých sme vyhlásili viac, nemo hli by ť 

schva ľované, pretože boli proti tomu, aby boli na to 

vy členené finan čné prostriedky.  

Čiže, pani starostka, nemáte pravdu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ, faktickou, ešte.  

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

Krátku informáciu.  

Mesto v rozpo čte nemá vy členené, vy členenú sumu 

päťstotridsa ťdevä ťtisíc na kúpu akéhoko ľvek pozemku. Čiže, 

schválenie takéhoto materiálu na to, aby takýto poz emok 

mesto odkúpilo, ktorý reálne, ktorý reálne, v tomto  prípade 

musím poveda ť, nie je využite ľný na výstavbu náhradných 

nájomných bytov, výrazne skomplikuje finan čnú situáciu 
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hlavného mesta a uvedené finan čné prostriedky budú chýba ť 

tam, kde ich vieme reálne využi ť. Napríklad, aj na 

spomenutú výstavbu, či už nájomných, alebo náhradných 

nájomných bytov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja ja ešte doplním, že som čítal, že mestská časť 

hospodárila s prebytkom, neviem, pä ťstotisíc, šes ťstotisíc, 

nechc nechce to kúpi ť mestská časť?  

Pán poslanec Kolek.  

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

Boli by sme vyslovene prognostici najvyššieho kalib ru, 

keby sme v decembri boli prijali uz uznesením a sch válením 

rozpo čtu rezervu pä ťstotridsa ťtisíc na kúpu tohto pozemku.  

Pán riadite ľ, troška ste sa zhodili teraz, že to 

nemáme v rozpo čte. Takto sa argumentovalo aj na finan čnej 

komisii niektorými poslancami. Ale ve ď to nemôže by ť 

v rozpo čte. My sme tu práve preto, aby sme v rámci 

vzniknutej situácii vedeli zauja ť zodpovedné stanovisko.  

Dnes neriešime či dnes to tam je alebo nie je. Zajtra 

schva ľujeme zmenu rozpo čtu, je otázka či peniaze máme na 

to, alebo nemáme.  
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Asi dobre viete, že prebytok v hospodárení mesta 

k 6. 6. alebo ôsmemu, neviem, je dvadsa ťdevä ť miliónov. My 

momentálne máme vo ľných dvadsa ťdevä ť miliónov v kase, hej? 

Dvadsa ťdevä ť. Tak sa hospodári. (gong) s tri 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne za pochvalu. Ďakujeme, že dobre 

hospodárime, ale dvadsa ťdevä ť vo ľných skuto čne nemáme.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Hr čka dal návrh, aby sa hlasovalo najprv 

o alternatíve číslo II. návrhu uznesenia.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu pod ľa 

alternatívy číslo II. schva ľuje uplatnenie predkupného 

práva k nehnute ľnosti a tak ďalej, ako je to písomne 

uložené v texte.  

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, 

šestnás ť za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o ná o alternatíve číslo I.   

Mestské  zastupite ľstvo schva ľuje neuplatnenie 

predkupného práva 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.) 

Presne toto sa stalo, chcel som na to upozorni ť. 

Takže, vyhlasujem pätnás ťminútovú prestávku. 

(poznámka:  prestávka od 19.27) 

(poznámka:  mestské zastupite ľstvo bolo 

neuznášaniaschopné a bolo prerušené do nasledujúceh o d ňa) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA – 30. 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: . 

Dostavte sa do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokra čova ť v mestskom zastupite ľstve. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Prišli do rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Bod zo v čerajška.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Na celý de ň dnes sa ospravedlnila pani Černá a neskôr 

prídu páni Pätoprstá a pán Jen čík. Po čas rokovania 

povedali, že odídu, odíde pani poslanky ňa Šimon či čová. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 225 

BOD 26 NÁVRH NA UPLATNENIE, RESP. 

NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

A TO K POZEMKOM PARC. Č. 1416/1 

A PARC. Č. 1417/1 

 

 POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pokra čova ť.  

Pokra čujeme v hlasovaní.  

Pokra čujeme, ocitli, minule, teda v čera sme prerušili 

rokovanie pri hlasovaní o predkupnom práve. Hlasova lo sa,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím poslancov Jen číka a Pätoprstú, keby si sadli 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aj pani námestní čku, keby si prišla sadnú ť.  

Skončili sme v procese hlasovania, kedy sa neschválila 

alternatíva číslo II. to znamená, kúpi ť, využi ť to 

predkupné právo. A teraz ideme hlasova ť o alternatíve číslo 

I., to znamená, nevyuži ť predkupné právo.  

Je to tak, pani predsední čka? Je to tak. 
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Treba číta ť návrh ešte raz? Netreba? Treba?  

Páni poslanci, vieme o čom hlasujeme. Hlasujeme 

o alternatíve číslo I. z toho materiálu. V čera sme 

hlasovali o alternatíve číslo II., to znamená využi ť právo, 

toto ste neschválili, čiže nevyužívame právo, ale teraz 

treba ešte dohlasova ť tú alternatívu číslo I.  

Takže,  ideme hlasova ť o alternatíve číslo jedna.  

Prosím, zapnite hlasovacie zariadenie.  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasovacie zariadenie.  

Ruším hlasovanie, ruším, ruším. A pustíme ho ešte r az.  

Ruším hlasovanie, poslanci hovoria, že nejdú.  

Vytiahnu ť a zasunú ť karty.  

(poznámka:  reštartuje sa hlasovacie zariadenie) 

Všetci sú pripravení? 

Tak opakujeme hlasovanie. 

Hlasujte.  
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(opakované hlasovanie z dôvodu, že hlasovacie 

zariadenie nefungovalo správne) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Čiže nebola ani jedna alternatíva, ani druhá  

alternatíva.  

Ešte sa budeme musie ť k tomuto vráti ť.  

 

 

BOD 1 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA MENÍ A DOP ĹŇA 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 12/2014 O DANI 

Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni prechádzame v programe do dnešného 

rokovania.  
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Prechádzame bodom číslo jedna a to je Návrh vézeten 

o úprave dani z nehnute ľnosti slovensk, hlavného mesta 

Bratislavy. 

Dámy a páni, dovo ľte, aby som za čal trochu netradi čne 

a za čal tým, čo sa nám podarilo za pol roka príprav na 

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Bratislave. 

Za pol roka Bratislava opravila tridsa ťpäť, 

tridsa ťsedem kilometrov ciest v Bratislave. Ľudia sú 

nadšení, tlieskajú tomu a hovoria: Kone čne sa v meste 

začalo robi ť. Kone čne sa Bratislava za čala stara ť o svojich 

občanov, kone čne sa opravuje to najhoršie čo v meste je 

a to sú zni čené cesty, infraštruktúra a čistota.  

Pred sebou máme návrh, ktorý ke ď prijmeme, znamená 

ďalších tridsa ťpäť kilometrov opravených ciest za dva roky. 

To bude výsledok našej spolo čnej práce.  

Toto som chcel poveda ť na za čiatok. 

Ak dovolíte, k dani.  

Daň z nehnute ľnosti je jediným vlastným stabilným 

príjmom mesta. Vo všetkých ostatných príjmoch je Br atislava 

odkázaná na prerozde ľovanie daní z iných zdrojov, ktoré sú 

závislé na vonkajších zdrojoch. Toto je jediný stab ilný 

vlastný zdroj.  

Už dlhodobo odborná komunita upozor ňuje na to, že 

táto, tento zdroj je v Bratislave vzh ľadom na trhové pomery 

nízky. Bratislava má katastrofálne zle nastavené 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 229 

nespravodlivé financovanie. Nemáme eurofondy. Zle s me sa 

spo čítali, vypadli nám milióny z rozpo čtu v dôsledku zlého 

spo čítania. Žijú tu ľudia, ktorí neplatia v Bratislave 

dane. Je privysoká miera solidarity. Výsledok je, ž e naše 

mesto hospodári ako hlavné mesto štátu s polovi čným príjmom 

na hlavu ako krajské mesto Brno. 

Toto samozrejme, ja ako primátor, dlhodobo riešim 

a podarilo sa cie ľavedomou prácou politickou minulý rok už 

dosta ť do Bratislavy  rekordné zdroje, či už na spoluú časť, 

či už na Predsedníctvo, kde sme získali viacej ako s a 

kedyko ľvek rozmýš ľalo. Či už do formou zákona o rozvojovom 

poplatku, respektíve prvý krát v histórii sa postav enie 

Bratislavy  ocitlo aj v programovom vyhlásení vlády  a vláda 

prijala politický záväzok Bratislave sa venova ť.  

Čiže, my riešime otázku aj na najvyššej úrovni. 

Potrebujeme ale zabra ť aj na tejto úrovni a ukáza ť 

solidaritu a ukáza ť, že Bratislava si aj sama robí svoje 

domáce úlohy a aj sama, ne čaká iba na ostatných, ale aj 

sama robí.  

A aj v tomto samozrejme s vašou polo po pomocou sa 

podarilo ukáza ť pokroky.  

Zjednotením verejného obstarávania sme ušetrili 

státisíce, ktoré sme investovali do verejných 

priestranstiev, do Predstani čného námestia. V spolupráci so 

starostami sme zahájili kontrolu vyberania z daní, ako prvý 

krok pred jej úpravou, kontrolu, kde si s ľubujeme ďalšie 

státisíce do rozpo čtu mesta tak, aby sme mohli poveda ť: My 

sme za čali u seba.  
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Ale to všetko, samozrejme, nesta čí. Bratislava je 

v katastrofálnom, má moderniza čný dlh a toto sa z takýchto 

dodato čných zdrojov urobi ť nedá.  

Čiže, pristupujeme na návrh odbornej verejnosti, na 

návrh pracovnej komisie, ktorú sme zriadili už minu lý rok 

a ktorá jednomyse ľne odporu čila da ň z nehnute ľnosti 

v Bratislave upravi ť aj preto, že napríklad, Bratislava má 

v porovnaní s krajskými mestami na Slovensku najniž šie 

príjmy daní z fyzických osôb na hlavu.  

Vy viete, že už minulý rok sa viedla o tomto diskus ia. 

Bol predložený istý návrh, tam došlo ku korekcii a mestská 

rada a aj Regionálne združenie starostov, ZMOS-u, 

jednomyse ľne, jednomyse ľne podporila návrh, ktorý bol 

v diskusii v októbri.  

Od vtedy však, ja som vzh ľadom na politickú situáciu 

a vo ľby nepokra čoval v tomto v dohode s poslancami, ale 

odvtedy došlo k ďalším diskusiám na úrovni finan čnej 

komisie, predsedov klubov, nekone čne ve ľakrát sme sa 

stretávali a diskutovali, aby sme našli konsenzus, 

priatelia, máte na stole.  

Je to spolo čný návrh piatich poslaneckých klubov, ku 

ktorému sa pripájam aj ja a ktorý spo číva v úprave zvýšení 

dane z nehnute ľností pre stavby na bývanie a byty o tridsa ť 

percent, pre stavebné pozemky o stopä ťdesiat percent, tým 

chceme vytvori ť tlak, aby sa znížila rozostavanos ť 

Bratislavy, jeden z chronických bratislavských prob lémov, 

dlhodobá rozostavanos ť, čiže týmto vytvoríme tlak na rozo, 

na skrátenie rozostavanosti. Úprava stavieb na 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 231 

poľnohospodársku výrobu o pä ťdesiat percent, takzvaných 

ostatných stavieb na pä ťdesiat percent, to sú vä čšinou 

štátne budovy a ďalšie kategórie sa zvyšujú o desa ť 

percent.  

Sľubujeme si do príjmu rozpo čtu mesta a mestských 

častí, musím poveda ť, čiastku cez osem miliónov.  

Schválne hovorím mestských častí, pretože pä ťdesiat 

percent výnosu z dane ide priamo do mestských častí. A vy 

máte v materiáli tabu ľku, ko ľko jednotlivé mestské časti 

ro čne s tým dostanú. Čiže je to výrazný zdroj financovania 

aj mestských častí.  

Má niekto problémy. Ja neviem, Rusovce potrebujú 

obchvat, tu sú peniaze na to, aby sme ten kruhový o bjazd, 

pardon, kruhový objazd, vykúpili pozemky, urobili.  

Karlovka má problémy. Základná škola Ve Veternicova . 

Ľudia mi píšu, pre čo sa ruší, ke ďže mestská časť fina, 

argumentuje nedostatkom financií. Tu sú státisíce E uro, tu 

je vyriešená Základná škola na Veternicovej ulici. Tu je 

riešenie ružinovský klub. Proste tu sú vyriešené pr oblémy 

častí, autobusové linky, všetko, čo mestské časti potrebujú 

máme pred sebou, priatelia a môžme takto Bratislave  pomôc ť.  

My presne vieme a od za čiatku komunikujeme čo sa tie 

peniaze Bratislav čania dostanú. Sú časťou materiálu je 

zoznam, indikatívny zoznam komunikácií, ktoré sa bu dú za 

vyzbierané finan čné prostriedky opravova ť. Je to zoznam na 

rok 2018, teda 17, 18, 19. Sú tam komunikácie v kaž dej 

mestskej časti. Podotýkam, že je to indikatívny zoznam, 
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čiže tento zoznam bude predlohou pre prípravu rozpo čtu a ja 

ho budem predklada ť s týmto zoznamom za čneme, ke ď budeme 

pripravova ť rozpo čet. To je záväzok.  

Takisto chcem indikova ť, že ke ďže je indikatívny, tak 

napríklad, v Lama či už viem teraz, že tam bude 

uprednostnená cesta Na Podháj, pretože tá je dôleži tejšia, 

než čo tam je uvedená.  

Viem, že sa budem rieši ť financovanie získajú do 

Ružinova pre vyriešenie problému Exnárovej a Ba a t ej 

materskej školy. Toto sa bude rieši ť.  

Čiže tu máme financovanie. A Bratislav čanom vieme 

presne poveda ť čo kedy za to dostanú. 

Chcem poveda ť, že prvýkrát v histórii Bratislavy  

mesto komunikuje so svojimi ob čanmi priamo, aby ľudia 

vedeli, čo za svoje financie dostávajú. Robíme to formou 

interaktívneho rozpo čtu, rozklikávacieho. A robíme to 

formou priamej komunikácie pri da ňovom výmere, kedy na 

zadnej strane da ňového výmeru je presne napísané na čo sa 

tieto financie používajú, v akých percentách. Čiže ľudia 

presne vedia čo, čo za tieto peniaze dostanú a to je aj 

tento prípad. 

Okrem komunikácií, kam pôjde ro čne, ak sa tento návrh 

schváli, okolo troch miliónov Euro, ide samozrejme 

päťdesiat percent do mestských častí a my budeme sa pozera ť 

na to, ako pochopite ľne aj starostovia naložia s týmito 

peniazmi, pretože ľudia sa na nás obracajú so žiados ťami  

o čistotu, opravené cesty a verejné priestranstvá.  
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Ale prvýkrát je tu aj snaha mesta o systematickú 

spoluprácu s poslancami vo veci poslaneckých priorí t. 

Pretože pol milióna Euro ro čne z výberu sa automaticky 

použije pre vás, poslancov, aby sa rozdelilo medzi vás, aby 

vy ste vedeli plánova ť svoje priority, aby ste sa vedeli 

spája ť, aby ste vedeli prognózova ť rok, dva dopredu, 

eventuálne spolupracova ť s mestom, aby skon čilo to 

dohadovanie, ktorému ste boli vystavení a chodi ť za mestom 

s prosíkom, daj – nedaj, bude – nebude. Toto kon číme a bude 

tu systematická práca s poslancami, aby vy ste mali  

dôstojné podmienky pre plánovanie svojich priorít.  

Chcem poveda ť, že tá da ň sa upravuje v Bratislave až 

po piatich rokoch. Naposledy sa upravovalo v roku 2 011. 

predchádzajúce vedenie upravovalo nieko ľkonásobne vyššie, 

viac ako dvadsa ťdva percent. Toto je v priemere 

štrnás ťpercentné zvýšenie, ktoré je polovi čné oproti tomu 

predchádzajúcemu.  

Zárove ň, zárove ň zvyšujeme hranicu (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) zo sedemdesiat na šes ťdesiatpä ť čiže 

tento návrh má aj sociálny aspekt, lebo nechceme vy stavi ť 

ľudí, ktorí by boli vystavení nejakému riziku, možná  

postihu, tak vysta, tak zvyšujeme aj hranicu, alebo  

znižujeme hranicu veku pre, pre túto skupinu ľudí.  

Chcem poveda ť aj vám všetkým, hovoril som to aj na 

kluboch, aj predsedom klubov, že priority, ktoré bo li 

v rozpo čte sa plnia a všetky rozpo čtové priority, ktoré sme 

schválili pre vás, sa tento rok spravia. Máme to po tvrdené 

od odborných útvarov. To, že došlo k niektorým posu nom, 

súviselo práve s tým Predsedníctvom, pretože sme ma li tie 
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kapacity napnuté a reali a venovali sme sa prioritn e tomu 

Predsedníctvu, ale všetky prior priority, ktoré pos lanci 

chceli, a ktoré boli schválené v rozpo čte, sa samozrejme 

spravia.  

Tu máme ale ďalších tridsa ťpäť kilometrov ciest, 

ďalšie financovanie Bratislavy. Je to pre nás, alebo  bude 

to pre nás obrovská pomoc aj v komunikácii s národn ou 

radou, aj s vládou, aby sme povedali: Pozrite sa, 

Bratislava spolupotiahla, s ob čanmi sme solidárni a ob čania 

sú solidárni s Bratislavou, s poslancami, s primáto rom 

a teraz, prosím, vláda aj ty za čni kona ť. My pripravujeme 

v spolupráci s expertami návrh, taký prvý ná zákon 

o Bratislave, ktorý bude obsahova ť potom systémové zmeny, 

ktoré navrhneme a budeme presadzova ť a žiada ť ich splnenie. 

Toto bude jeden ve ľmi dôležitý argument v našej práci. 

V našej práci s, politickej práce, kedy sa budeme o piera ť 

o ve ľmi silný mandát, ktorý vzíde z našeho spolo čného 

zastupite ľstva.  

Čiže, ešte raz, priatelia, chcem poveda ť, 

Bratislav čania majú pred sebou tridsa ťpäť kilometrov nových 

ciest, poslanci priority, mestské časti státisíce Euro na 

vyriešenie ich problémov. Vieme čo za to chceme spravi ť, 

povieme to ob čanom, že to i, že to ide na komunikácie, na 

verejné priestranstvá. Ľudia uvidia, na ktoré komunikácie, 

uvidia konkrétne výsledky a je to proste návrh, kto rý 

jednomyse ľne schválila mestská rada, Regionálne združenie 

starostov, odborná komisia, je konsenzuálny, je to pre 

Bratislavu návrh.  
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Ja viem, že zvyšova ť dane nie je nejakým populárnym 

krokom, ale my sme zodpovedný politici, my vieme, čo toto 

mesto potrebuje a verím tomu a ľudia mi to denne hovoria, 

aby sme sa pustili do roboty a nebáli sa. Pretože, 

priatelia, ľudia vás a nás budú voli ť za to, čo sme 

spravili, nie za to, čoho sme sa z ľakli, alebo od čoho sme 

odsko čili.  

Čiže toto je návrh politickej zodpovednosti. Je to 

prejav spoluzodpovednosti Bratislavy  za svoj stav,  za 

svoje financie a je to politicky, pod ľa mňa, zodpovedný 

materiál, starostlivo pripravený, odborne vydiskuto vaný, 

konsenzuálny.  

Ja vám chcem po ďakova ť všetkým za trpezlivú a dlhú 

diskusiu, ktorú sme k tomuto mali. My sme vyhoveli,  myslím, 

všetkým žiadostiam, ktoré poslanci mali, ktoré klub y mali, 

vrátane toho, že ten zoznam bude i bude pripojený d o 

uznesenia, aby bolo jasné, že sa s ním bude pracova ť 

v rozpo čte. Ja ho predložím pri rozpo čte. Vlátane 

komunikácií, vrátane vyšpecifikovania tých komuniká cií. Je 

tam každá mestská časť.  

Je to politicky zodpovedný materiál. Myslím, že 

s týmto budeme spolo čne vedie ť predstúpi ť pred 

Bratislav čanov a poveda ť im, rekonštrukcia a oživenie 

vašeho mesta bude pokra čova ť.  

Prosím vás, menom celej Bratislavy, o podpory tohot o 

materiálu.  

Ďakujem. 
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Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ak budem hovori ť dlhšie, tak vás poprosím 

o pred ĺženie.  

Pán primátor, ja akceptujem vä čšinu faktov, ktoré ste 

povedali, ale je tu rozdielna filozofia. Aká je 

zodpovednos ť ob čana za to čo ste vraveli.  

Za zlé spo čítané obyvate ľstvo, za zlú politiku vlády, 

ktorá neakceptuje, že tu má hlavné mesto, za zlé zm luvy, 

ktoré nám, napríklad, spôsobili stratu za zimnú údr žbu 

osemstotisíc Euro za marec, ktorý, v ktorom nepadla  ani 

jedna vlo čka, to nie je zodpovednos ť ob čana, to je 

zodpovednos ť ľudí, politikov v štáte a na tomto magistráte.  

Ak má za to plati ť obyvate ľ, tak sa oprávnene pýta, čo 

je to vlastne da ň? Je to da ň za to, že zle hlasoval? Môžme 

to tak chápa ť.  

Ale ja sa pýtam, da ň je vlastne da ň za nejakú službu.  

Ja rozumiem tomu, že chcete rieši ť, napríklad, 

pozemky, to je ve ľmi dobrá stratégia, oplatilo by sa aj 

uvažova ť o tom, akým spôsobom regulova ť da ňami aj 

parkovanie, alebo napríklad parkoviská, ktoré umož ňujú 

obyvate ľom hodinu parkova ť bezplatne.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 237 

Čiže, používa ť da ň ako spôsob politiky mesta.  

Čo sa ale týka bytov, ja osobne si myslím, že zvýšen ie 

dane za byt, ke ď je filozofia podporova ť bývanie a najmä 

bývanie mladých ľudí, alebo sociálne slabších ľudí. Táto 

filozofia mi ve ľmi vadí a tam by som skôr vnímala 

zachovanie status quo. To znamená, nezvyšova ť dane za byt.  

Ja to dám aj ako návrh, alebo teda ak to niekto dá 

z nášho klubu, tak by som ocenila, keby tento návrh  bol 

Dáme ho? Dobre.  

Dávam ho teda hne ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

Pán poslanec, máš slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Faktickú?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Faktickou, áno. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Áno, áno.  

Pardon, pardon. Ja som si chcel da ť riadny príspevok.  

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 by som sa vrátil k tomu, čo tu odznelo, ale 

nakoniec aj k tomu, akým spôsobom bol materiál pred kladaný.  

Naozaj, je to materiál piatich poslaneckých klubov.  

Včera pri rozhovore s jedným poslancom z tohto klubu,  ke ď 

sme rozprávali na tému zvyšovanie dane z nehnute ľnosti, mi 

povedal, že oni za to zahlasujú. Ja viem, že vy neb udete, 

tým myslel Bratislavský klub, lebo vy ste nedostali  žiadnu 

ponuku. Rád by som vedel o akých ponukách tento kon krétny 

poslanec hovoril. Pokia ľ má tu česť, nech to povie, pokia ľ 

pán primátor, ty vieš o nie čom, tak to povedz ty.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem o čom hovoríš.  
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Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja tiež som nepochopil čo rozprávala predre ční čka 

v tomto tíme, zmysle.  

Čo sa týka, čo tu povedala kolegy ňa. Naozaj, ako keby 

nevidela, že tá Bratislava sa zmenila. Naozaj, ja m usím 

konštatova ť za posledné dni, ke ď idem bu ď bicyklom, alebo 

na skútri z Dúbravky do mesta, je všetko nové. Omno ho sa 

zrýchlila doprava. Naozaj vidno, že tá Bratislava s a proste 

opeknieva. Že tie peniaze pre to mesto nie čo znamenajú.  

To nábrežie sa mení.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A, v Petržalke som nebol.  

Vidím tam naozaj.  

A niekomu vy číta ť zimnú údržbu, že nebol sneh. 

Priatelia, ja som si dal zimné pneumatiky. Nako ľko bol iba 

jeden sneh, jeden de ň snežilo, tak som si hovoril, no som 

blbec, ale to som dopredu nemohol vedie ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Aj Petržalku čaká ve ľká udalos ť, ale to ešte nebudeme 

prezrádza ť.  

Pani poslanky ňa, nech sa pá či. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja, ja som vlastne chcela poveda ť, že vlastne da ň za 

byty, za byty je v rozpore aj s našou vlastnou poli tikou, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) chceme podporova ť byty, 

takže, neviem či ste nerozumeli, čo som vám povedala. Ja to 

chcem len zopakova ť.  

Aj si myslím, že dane za byty by sa nemali zvyšova ť. 

A preto ten návrh, aby sa vy ňali dane z bytov z tohto 

návrhu.  

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. 
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V zmysle vy čerpávajúceho úvodného slova pána primátora 

si dovolím odprezentova ť pozme ňujúci návrh, ktorý, ktorý je 

výsledkom rokovaní piatich politických klubov vráta ne pána 

primátora. A ktorý, okrem iného, máte predložený v písomnej 

forme na svojich stoloch.  

Čítam: 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a d opĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej 

republiky číslo 12 z roku 2014 o dani z nehnute ľností, 

s nasledovnými zmenami: tých bodov bude šestnás ť. 

Bod číslo jedna: 

Sadzby dane pre všetky tri pásma v Bratislave sa 

upravujú nasledovne: 

Hodnota stavebných pozemkov sa zvýši o 150 %. 

Bod 2. 

Legislatívno-technická úprava pre pozemky, na ktorý ch 

sa nachádzajú transforma čné stanice alebo predajný stánok 

sa stanovuje v súlade so zákonom vo výške ur čenej v prílohe 

číslo 2 zákona číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné 

odpady v znení neskorších predpisov.   

Bod 3. 

Kategória A - Stavby na bývanie a drobné stavby sa 

zvyšuje o avizovaných o 30 %, 
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Kategória B - Stavby na pôdohospodársku produkciu 

a ostatné stavby v tejto kategórii vymenované v zák one sa 

zvyšujú o 50 %. 

Kategória C - Stavby chaty a stavby na individuálnu  

rekreáciu zvyšujú sa o 10 %. 

Kategória D - Stavby garáží a ostatné stavby v tejt o 

kategórii uvedené vo všeobecne záväznom nariadení s a 

zvyšujú o 10 %. 

Kategória G - Ostatné stavby neuvedené v paragrafe 5 

odseku článku 1, 2 a 3 v písmenách a) až f) sa zvyšujú  

o 50 %. 

Správca dane ur čuje pri viacpodlažných stavbách 

príplatok za podlažie v sume  0,33 euro za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

Byty zvýšenie o 30 %. 

Pre nebytové priestory v bytovom dome slúžiace  

na podnikanie a na zárobkovú činnos ť sa stanovujú 

nasledovné sadzby na území mestskej časti: 

Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská 

Bystrica a Lama č vo výške 2 eurá, 

Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbrav ka, 

Devínska Nová Ves, Ra ča, Podunajské Biskupice a Vraku ňa  

vo výške 3 eurá, 

Staré Mesto vo výške 4 eurá. 
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Legislatívno-technická úprava z oslobodenia dane sa  

vypúš ťajú pozemky druhu mo čiare, plochy slatín a slancov, 

rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy. 

Legislatívno-technická úprava zo zníženia dane 

z pozemkov o 50 % pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov sa 

vypúš ťajú stavebné pozemky. 

V súlade so zákonom sa znižuje veková hranica 

oslobodenia od dane na vek nad 65 rokov na stavby n a 

bývanie a byty. 

Doterajšie zníženie dane o 50 % na stavby na bývani e 

a byty pre fyzické osoby staršie ako 65 rokov sa po skytuje 

vo výške 60 %. 

Navrhuje sa ú činnos ť všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie  číslo 

12 z roku 2014 o dani z nehnute ľností d ňom od 1. januára 

2017. 

Záverom.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky sa zárove ň zaväzuje 

použi ť získané finan čné prostriedky v súlade s indikatívnym 

zoznamom práv, ktorý tvorí prílohu návrhu.  

Súčasťou tohto návrhu na zmenu uznesenia je znenie 

návrhu všeobecne (gong) záväzného nariadenia, kto 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zapnite, prosím vás, ešte mikrofón, aby to mohol 

dočíta ť.  

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Súčasťou tohto návrhu na zmenu uznesenia je znenie 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa me ní 

a dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie  číslo 12 z 2014 

o dani z nehnute ľností d ňom od 1. januára 2017 

v legislatívnej úprave.  

Toľko predložený návrh.   

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Budaj faktickou.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Vážení kolegovia a poslanecké kluby, ktoré ste to 

podpísali, sa máte opä ť sta ť užito čnými sluhami záujmov 

pána primátora. 

Vy všetci viete, že tu toto vy ťahovanie pe ňazí 

z vrecká ob čanov má nahradi ť to, čo sa pán primátor bojí 

urobi ť. Ís ť za primátorom a poveda ť mu o systémových 

požiadavkách na zvýšenie. Predloži ť zákon.  

Ja od neho po čujem s ľuby o tom, že jak dosiahne 

systémové zlepšenie financovania Bratislavy, už šes ť rokov. 

Už ke ď bol predseda finan čnej komisie o tom rozprával. 

Teraz chodí s Ficom pod pazuchou, ale jemu sa to bo jí 

poveda ť. Peniaze majú zaplati ť ob čania. Toto je príkaz 

Roberta Fica. 

 Potom ke ď primátor vytiahne peniaze z ob čanov sa 

ukáže, že žiaden zákon zmenení 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, robíte opä ť politiku z tohoto. 

Nevnášajte do toho tieto vášne. Nepolitikár čte, presta ňte.  

Nepočúvali ste ma čo som rozprával.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja môžem, ja som. Ja môžem. Ja môžem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pán poslanec Kuruc. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kľud.  

Pán poslanec Kuruc. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako predkladate ľ materiálu môžem.  

Pre čítajte si rokovací poriadok. Mám právo na reakciu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mám právo na reakciu a môžem.  

A okrem toho, vy ste ma v čera upozor ňovali, aby som 

umrav ňoval poslancov, ktorí sa nevyjadrujú k veci.  

Takže. 

Pán poslanec Kuruc, máte slovo.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Ja by som sa chcel spýta ť pána námestníka, ktorý 

predložil pozme ňujúci návrh, či má vy číslené, asi o ko ľko 

finan čných prostriedkov pôjde ro čne. Lebo to tam neodznelo.  
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A druhú vec. V bode šestnás ť, kde hovoríme o tom, že 

hlavné mesto SR zárove ň zaväzuje použi ť získané finan čné 

prostriedky v súlade s inditi, s indikatívnym zozna mom 

opráv, ktorý tvorí prílohu tohto návrhu, či by nebolo možné 

ešte za tú bodku da ť, a žiada primátora zapracova ť to do 

tých predmetných rozpo čtov?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to, ja som to povedal vo svojom príhovore. Je to  

tri milióny, cirka tri milióny ro čne, pod ľa výberu. Takže 

toto je tá čiastka, ktorá je v tom zozname.  

A ja som sa zaviazal, že to predložím. Teda opakuje m, 

že to predložím tento materiál, ke ď budeme robi ť rozpo čet.  

Takže, vybavené. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Na strane dva predloženého návrhu uznesenia v bode 

štrnás ť, pod ľa mňa tento bod nie je dobre naformulovaný. 

Doterajšie zníženie dane o pä ťdesiat percent majú 

osoby nad sedemdesiat rokov.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 248 

Bolo by vhodné, keby to tam bolo napísané, pretože 

teraz sa tomu dá rozumie ť: Doterajšie zníženie dane 

o pä ťdesiat percent na stavby na bývanie a byty pre fyzi cké 

osoby staršie ako šes ťdesiatpä ť rokov sa poskytuje vo výške 

šes ťdesiat percent.  

Dá sa tomu chápa ť, ako doteraz keby mali osoby 

päťdesiat percent šes ťdesiatpä ťro čné a teraz im dávame 

týmto osobám šes ťdesiat percent. Pod ľa mňa tam treba to 

doplni ť, aby to bolo jasné.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za upozornenie.  

Prosím vás, riadite ľ sekcie, pozna čte si to a treba to 

dojasni ť, treba to doformulova ť, aby to bolo jasné.  

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, mrzí ma, že vlastne pri príprave tohto  

vézetenka neboli zoh ľadnené požiadavky mestskej časti Staré 

Mesto.  
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Ten nepropor čný systém kastovania, rozdelenia hlavného 

mesta na tri sadzby dane, je nespravodlivý. Dnes sa  

zvyšuje, alebo navrhuje sa zvýši ť da ň pre mestské časti tá 

najnižšia a ani tá nedosiahne po zvýšení sú časnú ce, výšku 

dane mestskej časti Staré Mesto.  

Mestská časť Staré Mesto navrhovala, aby sa pristúpilo 

k tomu iným spôsobom. Ak sme všetci Bratislav čania, pre čo 

máme plati ť rozdielne dane. Platíme jednu da ň 

z nehnute ľnosti. Bol tu návrh na to, aby sa dorovnali 

všetky sadzby na úrove ň mestskej časti Staré Mesto. Myslím, 

že proti tomuto návrhu by nemohol protestova ť žiadny 

obyvate ľ Bratislavy, pretože ke ďže máme všetci rovnaké 

volebné právo a máme požiadavky na parkovanie rovna ké 

a jednotnú parkovaciu politiku chceme zavies ť, myslím si, 

že by sme mali zavies ť (gong) aj jed. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta, áno, bola o tom diskusia.  

Ale ešte opakujem, toto je aj jednomyse ľne podporené 

mestskou radou, aj Regionálnym združením starostov.   

Čiže je to výsledok kompromisnej, kompromisu.  

Ja za ňho ďakujem. Budeme vies ť diskusiu na ďalej na 

túto tému.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pokia ľ mi nebude sta či ť štyri minúty, tak žiadam 

o ďalší príspevok.  

Vážené kolegyne, kolegovia, bolo tu v úvodnom slove  

hovorené, že bola odborná komisia, ktorá vznikla z popudu 

a teraz musím to poveda ť naozaj tak, Regionálneho združenia 

mestských častí, kde témou tejto komisie bolo zabezpe či ť 

zvýšenie efektívneho výberu dane z nehnute ľnosti. Čiže, do 

vienka táto komisia dostala úlohu, zvýšenie efektív nosti 

výberu.  

Čo z toho vzniklo tým, tým postupným naba ľovaním 

povinností na túto komisiu, vidíme sami. Nakoniec t á 

efektívnos ť sa úplne vytratila, lebo a to som tu už hovoril 

minule, z tej efektívnosti má mestský rozpo čet nula celá 

nula, nula eura ako výsledok práce komisie, (gong) ako 

výsled. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mal si faktickú poznámku, pán poslanec.  

Opakujem, že my sme za čali tú kontrolu u seba. Mesto 

zaplatilo ľudí, ktorí kontrolujú a spolupracujeme 

s mestskými časťami, ktoré za čali.  

Ja môžem ako predkladate ľ ihne ď reagova ť.  
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Ktoré za čali tú kontrolu a my v nej pokra čujeme.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcela vráti ť k takej tej vecnej 

diskusii, že vlastne kvôli čomu vznikla v minulosti z da ň 

z nehnute ľnosti. Da ň z nehnute ľnosti vznikla vlastne kvôli 

tomu, že obyvatelia rozhodli, že chcú zve ľaďova ť spolo čne 

svoje okolie. To znamená, že preto by celá táto da ň mala 

vždy by ť použe použitá na to, aby bolo zve ľadené okolie 

a toto mesto.  

Preto ma teší, že je sú časťou tohto materiálu súbor 

ciest, do ktorých chceme tieto peniaze investova ť a verím, 

rovnako, že aj mestské časti budú investova ť do do 

zve ľadenia okolia obyvate ľov.  

Preto si myslím, že by sme v tomto mali ďalej 

pokra čova ť a obyvatelia sú ochotní plati ť da ň 

z nehnute ľnosti. Si myslím, že sú ochotní akceptova ť aj 

nejaké zvýšenie, ale len za tých podmienok, že budú  vedie ť, 

že sa im to vráti do toho ich okolia.  

A preto si myslím, že by sme mali pokra čova ť ďalej 

v tom, aby sme si stanovili presne zoznam ciest, kt oré 

budeme opravova ť, možno nie aj v tomto volebnom období, ale 

aby každý obyvate ľ vedel, že aj tá jeho slepú ulicu 

opravíme raz. Možnože o štyri roky, možno o pä ť rokov, ale 
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tie peniaze do tej jeho ulice prídu. Bu ď do chodníka, alebo 

opravíme cestu, alebo vyzna číme parkovacie miesta.  

Čiže toto si myslím, že je dôležité a v tomto by sme  

mali ďalej pokra čova ť, aby sme si presný ur čili súbor ciest 

a súbor opráv, aby každý vedel kedy príde na tú jeh o 

konkrétnu ulicu a na to konkrétne jeho okolie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani námestní čka Plšeková.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcem sa prida ť k tomu, čo povedala Katka, lebo naozaj 

má pravdu. Ide v podstate o da ň, ktorou prispievajú ob čania 

na riešenie problémov v svojom okolí, v svojom bydl isku. 

Vo Švaj čiarsku dokonca sa tie dane menia každý rok 

a upravujú sa pod ľa toho, ako si ob čania povedia. Že tento 

rok chceme budova ť nejakú cestu, most, ve ľký park, 

športovisko, tak si zvýšime o desa ť Euro na rok da ň, ďalší 

rok už to neplatí, už je zasa iná da ň.  
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Tu naozaj si myslím, že predkladá sa jeden celkom 

dobrý konsenzuálny návrh riešenia dane, ktorý prine sie do 

mestských častí na riešenie ve ľmi konkrétnych vecí dostatok 

peňazí a zárove ň mesto bude môc ť pokra čova ť v tom, čo tento 

rok riešilo s príspevku štátu kvôli Predsedníctvu, ale toto 

nám na budúci rok už štát nedá.  

Čiže musíme koncep čne sa zamyslie ť nad tým, ako si 

budeme našu Bratislavu ďalej opravova ť, zve ľaďova ť (gong) 

a kam inves. 

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: 

Proces prija, prijímania všeobecne záväzného 

nariadenia má svoj legislatívny rámec. My v materiá li, 

pokia ľ ho čítame, sa dozvieme, že všetky mestské časti sa 

vyjadrovali k návrhu tohto pozmeneného vézetenka 

a k po čudovaniu, v rámci tohto vyjadrovania nedošlo 

k takejto diskusii a k takémuto zapracovaniu čo s týmito 

navýšenými peniazmi, ktoré prídu do mestských častí, 

respektívne zostávajú v meste.  

Jedenás ť mestských častí odmietlo, odmietlo ten návrh. 

Teraz si skupina piatich poslaneckých klubov uzurpo vala moc 

rozhodnú ť aj za mestské časti, uzurpovala si moc rozhodnú ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 254 

ako konsenzuálne za celé naše zastupite ľstvo. Majú vä čšinu, 

ni č sa nedá robi ť. Je to v súlade asi s tým, jako sme boli 

zvyknutí po čínajúc, ke ď sa obsadzovali mestá, mestské 

podniky šéfmi a predsedami, predsedami nie rád, ale , ale 

(gong) preds. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, aby sme nešírili klamstvá.  

Ešte raz opakujem. Tento materiál bol jednomyse ľne 

schválený mestskou radou, starostami a Regionálnym 

združením mat, mest, starostov.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ja sa obávam, že tento materiál ur čite nie, pretože 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ten predchádzajúci.  

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

Pretože sme ho dostali dnes na stôl. To tiež nie je  

v poriadku, aby takýto závažný materiál, o takej fi nančnej 

čiastke bol daný na stôl. Si myslím, že to všetci po chopia, 

že toto nie je normálne.  
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Ale ja sa chcem vyjadri ť, lebo hovorím na Katku.  

Áno, je pravda, že hovorí, že sa teší, že sa zvýši 

podiel dane z nehnute ľnosti a že sa tie peniaze dajú na 

obnovu mesta, na to, aby to každý pocítil. Ale to n emajú 

byť iba tieto zvýšené peniaze. Ja si myslím, ke ď hovoríme 

a takto to zadefinovala, že celý balík pe ňazí, ktorý 

získame z dane z nehnute ľnosti, by mal by ť takto 

zadefinované. To je ako po prvé. 

Po druhé hovorí, že každý ob čan bude vedie ť kedy na tú 

jeho cestu príde. No ja sa priznám, že pod ľa toho z toho 

materiálu neviem vy číta ť, kedy na tú cestu tam, alebo onam 

príde, pretože to tam nie je uvedené.  

Tam nie sú uvedené (gong) metre štvorcové. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, nemôže to by ť, pretože to je 

indikatívny zoznam. A vy ve ľmi dobre viete, že finálne sa 

to schva ľuje v rozpo čte. Finálne sa to schva ľuje, bu ď. Vy 

to budete schváli ť v rozpo čte. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

No, ja som ne čakal takúto ostrú diskusiu, ale asi som 

mohol by ť vä čší realista, lebo títo naši kolegovia, ktorí 
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jediná ich pracovná a politická metóda je deštrukci a, sa 

nedalo asi iné ni č čaka ť.  

Mali by sme sa, pod ľa môjho názoru, bavi ť o tejto téme 

veľmi vecne. Ja som od za čiatku ve ľmi jasne deklaroval aj 

pred voli čmi, že zvýšenie nejaké, alebo úprava, 

optimalizácia dane z nehnute ľnosti je nevyhnutná. Bodka.  

Ja viem, že je ve ľmi politicky možno nepopulárne 

zvyšova ť dane a je ve ľmi jednoduché sa povozi ť na vlne 

populisticky a hovori ť aké je to neférové a Fico nech 

radšej dá a nebudeme zdiera ť ľudí. No jasné. Ale toto nie 

je politika, to je zbabelstvo. To je, to je, pod ľa môjho 

názoru, cesta do pekla.  

Veci treba nazýva ť pravými menami. A tí ľudia, ktorí 

žijú v tom hlavnom meste, ktoré je podfinancované z  rôznych 

dôvodov,  o ktorých sa tu môžme bavi ť ďalšie tri hodiny, si 

zaslúžia kvalitné komunálne služby, ale oni sami mu sia by ť 

nato ľko uvedomelí a sú to dospelí ľudia, rátajme, že tu 

žijú dospelí ľudia, ktorí platia tie dane, ktorí vlastnia 

byty, že musia vedie ť, že za každú službu nie čo musia 

plati ť. A ke ď človek platí za trojizbový byt v Bratislave 

ro čne tridsa ťpäť Euro, tak ako, nemôže o čakáva ť kvalitnú 

komunálnu službu.  

Ten prvý návrh, ktorý bol stopercent zvýšenie, aj j a 

som mal s tým problém, lebo to už je naozaj ve ľký nárast, 

ale po dlhých diskusiách a rôznych kompromisoch je tu na 

stole návrh, ktorý hovorí o v priemere tridsa ťpercentnom 

zvýšení pre pre byty.  
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Prosím vás pekne, je to mesa čne okolo jedného eura. Za 

tieto peniaze, ktoré, predpokladám že nie sú likvid ačné pre 

nikoho kto žije v hlavnom meste, aby jedno Euro zvý šili sa 

jeho výdaje ro čne, teda mesa čne.  

Neni to pre nikoho likvida čné a za tieto peniaze, ako 

už bolo spomenuté, vieme realizova ť nie čo v tomto meste. Na 

to sme tu boli zvolení. My sme tu neni zvolení na t o, aby 

sme sa tu o čier ňovali a, a snažili sa h ľadať kauzy 

a snažili sa, snažili rozde ľova ť na poslancov na zlých a na 

dobrých. To nikoho nezaujíma.  

Ľudí zaujíma to, čo tu po nás zostane ke ď skon čí naše 

štvorro čné obdobie. Ko ľko sa opravilo ciest, ko ľko sa 

vybudovalo parkov, ko ľko sa vybudovalo detských ihrísk, 

koľko sme vysadili stromov. Toto ľudí zaujíma.  

A ak je tu návrh taký, že to zvýšenie čo nám prinesie 

nejaké extra financie, vieme adresne, adresne smero vať do 

verejných priestranstiev a opravy komunikácií, tak ja 

neviem si predstavi ť kto logicky rozmýš ľajúci toto nemôže 

podpori ť.  

To, že tam je nejaký indikatívny zoznam a že tie ce sty 

sa ešte budú, samozrejme, upravova ť a cizelova ť na základe 

po požiadaviek jednotlivých mestských častí a poslancov, 

ktorí sú zvolení z jednotlivých častí Bratislavy, to je 

samozrejme, v poriadku. Ale je jasné, že tie peniaz e nie sú 

na spotrebu, nie sú na prežratie, v úvodzovkách, to  sú 

peniaze, ktoré budú ú čelovo viazané na to, že tým ľuďom, 

ktorí si to zaslúžia, opravíme bratislavské cesty.  
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Postupne sa posledné roky obnovoval vozový park 

emhádé, a tie autobusy ale musia jazdi ť na normálnych 

cestách, nie na rozbitých.  

Čiže, ja si osobne myslím, že každý súdny človek 

a Bratislav čan, toto uzná. To jedno Euro mesa čne za da ň za 

byt dokáže, dokáže obetova ť v prospech toho, že kone čne sa 

nám podarí toto mesto posunú ť na nejakú normálnu úrove ň 

a opravi ť cesty.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja si nemyslím, že to je nejaký populizmus, ke ď sa 

snažíme o nejaké spravodlivé zvažovanie vecí verejn ých. 

Ja len vysvet ľujem, že ak si niekto kúpil byt, 

zaplatil za ň da ň, zaplatil da ň štátu, štát zaplatil mestu. 

Ľudia si platia aj mestskú hromadnú dopravu, platia aj iné 

poplatky.  

Áno, je pravda, že mestská hromadná je doprava je 

dotovaná. Otázka ale znie trošku inák. Vy ke ď si kúpite byt 
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a nezaplatíte za ň da ň a bude ma ť, budete ma ť nejaké 

poplatky, vy môžete by ť exekuovaný a vys ťahovaný 

z vlastného domu, alebo bytu. Toto považujem za úpl ne 

nespravodlivé. Tá filozofia, že človek má ma ť chránené to 

bývanie, aby sa na ňho nevz ťahovala napríklad exekúcia, tie 

zákony stále nie sú kvalitné. Preto ľudia budú o čakáva ť 

efektívne služby. Efektívne.  

Spomeňte si, ke ď sme za pána Ftá čnika (gong) zvýšili. 

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 poslanec, o zbabelosti si pohovorme.  

Zbabelos ť je nema ť odvahu sa postavi ť proti ja a ty 

a odovzda ť im majetok za jedno Euro. To teda bola 

zbabelos ť.  

Zbabelos ť je odovzda ť mestské podniky oligarchom 

a výberové konania predstiera ť, fingova ť. To teda bola 

poriadna zbabelos ť.  

Priznajte sa k tomu, aké boli dohody. Nemáte odvahu . 

To je zbabelos ť.  

Zbabelos ť je nebojova ť za záujmy mesta vo či vláde 

Roberta Fica, ale pýta ť peniaze od ľudí. To je zbabelos ť.  
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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 budem reagova ť na to, čo povedal pán poslanec Kríž.  

Vy ste sa vyjadrili teda, že tie peniaze budú 

investované do ciest a verejných priestranstiev. Al e 

verejné priestranstvá nie sú zahrnuté.  

Ja by som sa tej témy rád dotkol, lebo v každej 

mestskej časti je iná situácia a to bezprostredné okolie, 

o ktorom hovorila pani Augustini č, nie sú len cesty. Viete 

napríklad v Petržalke, že osobitným problémom toho 

bezprostredného okolia je napríklad aj oprava terás , aj 

mesto je vlastníkom terás. Na tieto veci nie je ni č. A tých 

vecí je viacej, ako len cesty.  

Ja sa, samozrejme, teším tomu a budem rád, ak sa ti e 

cesty urobia, ktoré sú tu nazna čené. Ale zasa sme sa 

dozvedeli, že je to len indikatívny zoz zoznam. Čiže, 

otázka je, aj ako sa bude upres ňova ť ten zoznam. To, to 

tiež je asi téma na diskusiu.  

A potom pre čo dávame len indikatívny. Teda ak to 

vzišlo z nejakej dohody, tak pred predpokladám, že tí, 

ktorí (gong) tú dohodu uzavreli, sa. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, indikatívny je preto, pretože finálne  sa 

o prostriedkoch rozhoduje v rozpo čte. My teraz nemôžme to 

totálne schváli ť. Toto je podklad, ktorý pôjde pre 

rozpo čet. Sú tam aj chodníky, ako verejné priestranstvá. A 

verejné priestranstvá sú často v správe mestských častí, 

alebo majetku a na to je práve aj tá ur čená tá druhá 

polovica pre mestské časti, aby aj oni mohli. Tam sú 

milióny Euro ro čne pre mestské časti.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Á budem toho ma ť v príspevku omoc viac, takže teraz 

v rýchlosti. 

Nalejme si čisté víno.  

My ideme od posla, od ob čanov teraz pýta ť peniaze, za 

ten rok, čo sme ako starostovia to v apríli, alebo v máli 

minulého roku schválili, sme nevedeli nasledujúce ú daje.  

V Bratislave sa vyrobí okolo štyristopä ťdesiat 

miliónov dane z príjmov fyzických osôb. Naspä ť sa vráti 

stopä ťdesiat až stosedemdesiat miliónov. Ani nie polovica . 

Bratislaváci podporujú takto celé Slovensko.  

Čiže tých pe ňazí je tu dos ť. Len treba tla či ť na 

vládu, aby sa peniaze, ktoré sa tuná vyrobia, v Bra tislave, 

použili tuná v Bratislave. Potom nebude tá chiméra,  o tom, 

že sme piaty najbohatší región Európskej únie. Neni  to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 262 

vôbec pravda. Najprv nech vláda dá postupne peniaze  naspä ť 

do Bratislavy  a potom môže pýta ť peniaze od Bratislavákov.  

Brno má o polovicu vä čší rozpo čet, ale ob čania tam 

platia o polovicu menej daní. Lebo štát im dá viac peňazí. 

To je realita.  

No a (gong) 

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: 

Á, ďakujem. 

Nepatrím k tým, ktorí by boli principiálne proti 

zvýšeniu dane, pokia ľ to je nejakým spôsobom jasne ur čené, 

k čomu to patrí. Len naozaj, nemôžem nereagova ť na môjho 

predre čníka, teda na koho reálne reagujem s faktickou 

poznámkou, na Olivera Kríža, pretože je ve ľký rozdiel či 

napríklad zahlasujete za zmenu v obchodných spolo čnostiach 

v mestských podnikoch, pretože treba to zmeni ť a treba tam 

dať odborníkov, alebo za to hlasujete, lebo tam máte s vojho 

bratranca v dozor, v predstavenstve OL-a. 

Takisto je rozdiel, ke ď hlasujete za zvýšenie dane 

z nehnute ľnosti, pretože niekto presved čil o tom, že to je 

potrebné a bude sa to používa ť na rozumné veci a je 

rozdiel, ke ď sa tu porozde ľuje po desa ťtisíc Eur na 

poslanecké priority, aby potom niektorí poslanci mo hli by ť 
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chrumkaví pred voli čmi a ukáza ť, že za tie peniaze, čo sme 

od vás vybrali od všetkých, tak ja som vám dal post avi ť 

toto a toto. Z cudzích pe ňazí sa dobre stavia.  

A ešte raz. Nemám principiálne problém so zvýšením 

daní, nemám problém s tým, ke ď sú ú čelovo ur čené, ale toto 

je fraška. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, iba informujem, že to nie je pre 

niektorých poslancov, to je pre všetkých. Aj pre vá s, aj 

pre tých čo to nebu nepodporia. Aj tí si z toho zoberú 

peniaze. Len. Pre všetkých, pre všetkých poslancov je 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, pre všetkých poslancov.  

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 podpori ť teda stanovisko pána poslanca 

Kríža, pretože skuto čne, to bol prvý konštruktívny 

príspevok k téme, ktorý pojednáva o zvýšení dane 

z nehnute ľnosti.  
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Ani ja som nebol za sto percent. Ja som ve ľmi rád, že 

sa dospelo k tomuto kompromisu.  

Ale čo je pre m ňa dôležité, je skuto čne tá ú čelovos ť. 

Je to vážení prvý krát, ke ď sa peniaze neprejedajú. Pretože 

aj za toho skvelého pána Ftá čnika, ke ď ste dane zvyšovali, 

nepamätám sa, že by ten zvýšený výnos dane bol takt o 

rozpísaný, ako je teraz.  

Takže skuto čne, po ďme pracova ť pre tých ľudí a po ďme 

ukáza ť aké výsledky dosiahneme.  

Ďakujem 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. 

Chcem sa opýta ť pána Kríža či som mu dobre rozumela.  

Povedal, že za tie peniaze sa potom budú opravova ť 

cesty pre tých ob čanov, ktorí si to zaslúžia. Tak ste to 

mysleli, pán Kríž? Že budete vybera ť, že tento si to 

zaslúži, tomu opravíme a ten nie? To nejakú komisiu  chcete 

zriadi ť, alebo čo, ktorá bude rozhodova ť o tom? Nejaká 

spravodlivá, alebo nejaká inkvizítorská, alebo ako ste to 

mysleli? Lebo takto to vyznelo, pán Kríž.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec reaguje na seba.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Veľmi krátko sa snažím teda zareagova ť a snažím sa 

predýchava ť to čo tu bolo povedané. 

Na bludy kolegyne Pätoprstej o nejakom chránenom 

bývaní, ja nebudem reagova ť.  

Na pani Šimon či čovú, že nejakých vybraných ob čanov. Ja 

som povedal, že Bratislav čania si zaslúžia lepšie cesty. 

Takže to tiež sa neoplatí.  

Ale sústredím sa na tú jednu minútu na Hr čku a Budaja.  

Chlapci, vy fakt nemáte už nijaké iné politické tém y? 

Naozaj nemáte v sebe ani štipku hanby? Ani štipku h anby, že 

nemáte vlastnú normálnu tému okrem deštrukcie.  

Janko, od revolúcie je dvadsa ťpäť rokov. Akože, fakt 

sa už uvedomte. O jakých tých oligarchoch tu spliet aš? Čo 

tu rozprávaš?  O akých oligarchoch? Však každý vie,  že sa 

chodíš radi ť na Sasinkovu.  

Takisto Hr čka. Ja, za čo chceš opravova ť cesty? Jaké, 

že chrumkaví, že za ich peniaze? Však tak funguje p olitika. 

Ty si kúp základnú nejakú príru čku politiky. Z verejných 

zdrojov sa opravujú verejné cesty. Však to tak fung uje. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 266 

Odkia ľ máme. My si máme tie peniaze vytla či ť na opravu 

ciest? Jedine tak, že sa ľudia poskladajú a my rozhodneme 

kam ich dáme.  

Zobuďte sa. (gong) 

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. 

Chcel by som tento materiál doplni ť o nové uznesenie. 

Ja to uznesenie pre čítam. Poslanci a poprosím tých 

poslancov, ktorí budú hlasova ť, aby mi , aby mi to 

podporili. 

Čiže poslanci mestského zastupite ľstva vyzývajú 

starostov mestských častí, aby do 30. 9. 2016 predstavili 

verejnosti plán na použitie prostriedkov so zvýšený ch daní, 

ktoré mestské časti získajú do konca aktuálneho volebného 

obdobia.  

Slúži to na to, slúži to na to, že naozaj, vidíme n a 

tomto zvyšovaní daní ako tu nefunguje politický sys tém 

Bratislavy, ke ď vlastne niektorí ľudia bojujú proti 

zvýšeniu daní, ale potom peniaze, ktoré dostanú do mestskej 

časti, ani to neocenia tým, že by, že by nejakým spô sobom 

aspom nekomentovali túto situáciu, ktorá je po pome rne 

nepríjemná pre všetkých.  
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A potom. 

Čiže to je to uznesenie.  

A potom samozrejme, vyzývam, vyzývam mestskú časť 

Karlova Ves, aby z týchto pe ňazí zachránila Základnú školu 

Veternicova, aby znížila poplatok za parkovanie a p rípadne 

ešte zvážila zníženie poplatku za psa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Poprosím kolegov a naozaj, aby, aby skôr ako nie čo 

povedia sa zamysleli. 

Jednoducho, m ňa naozaj nikto nebude vyzýva ť, aby som 

konal to, čo som sme už dávno schválili v zastupite ľstve 

Petržalky, ke ď sme hlasovali súhlasne k tomuto vézetenku 

minulý rok a dali si uznesenie, že všetky nad penia ze 

prídu, pôjdu do ciest a chodníkov ako rozhodnú posl anci 

mestskej časti. Nie ako ma vyzve mestský poslanec alebo 

mestské zastupite ľstvo, ale ako o tom budú hlasova ť miestni 

poslanci.  

Všetko. 
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Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja ako som už spomínal viackrát, ja som vždy bol za  

to, aby naozaj boli tie finan čné prostriedky ú čelovo 

viazané nejako, aby ob čania vedeli, ke ď zaplatia zvýšenú 

daň z nehnute ľnosti, aby konkrétne vedeli na aké veci idú.  

Čiže ja s tým nemám žiaden problém.  

My sme v mestskej časti Bratislava – Vraku ňa pred 

dvoma mesiacmi zobrali miliónový úver, aby sme mohl i 

opravi ť cesty, ktoré dvadsa ťpäť rokov pred nami nikto 

neopravoval vo Vrakúni.  

Čiže, my ideme touto cestou, opravujeme cesty, 

chodníky. Čiže, nemám problém s tým, aby sme tie finan čné 

prostriedky aj zdokladovali, kam ich dáme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 
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Rovnako ako kolegovia starostovia tiež si myslím, ž e 

to ten návrh toho prvej, tej prvej časti uznesenia je 

trošku mimo misu.  

Mestské zastupite ľstvo nemá čo vyzýva ť, žiada ť 

starostov.  

Ja za seba a za svoju mestskú časť a za svoje 

kompetencie môžem poveda ť, že ten, ten zvýšený príjem cca 

tých dvestotisíc Eur pôjde prioritne na opravu cies t 

a chodníkov, ktoré sme mimochodom opravili už za, z a 

predchádzajúcich pä ť rokov takmer na na šes ťdesiat percent 

čo sa týka našich ciest. 

Kúpili sme novú budovu od Fondu národného majetku, od 

štátu za  tristošes ťdesiattisíc z vlastných prostriedkov. 

Žiadne eurofondy, kde ideme rozširova ť ška kapacity 

predškolských zariadení.  

A rovnako chcem pripomenú ť, že ur čite ste posti, 

postrehli od septembra sa zvyšujú mzdy pedagogickýc h 

zamestnancov a tie, a to zvýšenie miezd pôjde z roz počtov 

(gong) mestských ča. 

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. 
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Ono sa hovorí, že trafená hus zagágala.  

Opätovne poslanec, ktorý si do predstavenstva 

Dopravného podniku presadil svojho človeka, a preto 

hlasoval za ten celý balík, lebo inakšie by to nebo lo 

bývalo prešlo, sa teraz ozve a za čne moralizova ť. Je to 

fakt vtipné.  

Možno pán Bulla vo svojich bodoch sa vyjadrujete, ž e 

bývate v Bratislave nejakých desa ť, alebo pätnás ť rokov. 

Trvalý pobyt, to znamená dane, za čali do mesta prúdi ť pár, 

teda až v minulom roku, ke ď ste si prehlásili trvalý pobyt 

kvôli tomu, že ste išli kandidova ť. Že teraz rozhodujete 

o peniazoch.  

Vy ste jeden z posledných v tomto zastupite ľstve, 

ktorý má právo moralizova ť ako sa použivajú dane, pretože 

vaše dane do tohto mesta neprúdili, lebo ste tu býv ali, 

využívali ste verejné statky a vaše dane sem neprúd ili 

a za čali sem prúdi ť až vtedy ke ď ste išli kandidova ť na 

politickú funkciu a išli ste rozde ľova ť peniaze tých 

ostatných, ktorí ich tu roky rokúce rozdávajú.  

Takže prosím, aspo ň sa trošku pozrite do svedomia, ke ď 

začnete o nie čom rozpráva ť.  

Ďakujem. 
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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: 

Ja by som reagoval na to čo povedal pán Bulla.  

Ja si nemyslím teda na rozdiel od niektorých pánov 

starostov, že mestské zastupite ľstvo nemôže vyzýva ť, alebo 

žiada ť nie čo aj mestské časti a starostov. Teda pokia ľ je 

to kompetencia, o ktorej sa bavíme, ak je to kompet encia 

mestského zastupite ľstva. 

Ale ak som to správne pochopil, pán Bulla vy 

navrhujete, že  aby my sme tu nie čo odsúhlasili a potom aby 

poslanci to, aby to miestne mestské časti vysvet ľovali a to 

sa mi nezdá ve ľmi férové.  Proste, ja si myslím, že tá 

komunikácia tu má by ť s verejnos ťou medzi tým kto nie čo 

zavádza a medzi tým, kto je adresátom tej normy, ab y to 

bolo aj akceptovate ľné pre tých ľudí.  

Čiže, tuná sa musí robi ť to gró roboty s ľuďmi, aby, 

aby vedeli, že  pre čo sa tá da ň zvyšuje, neposúvajme to 

niekde inde, kde sa o tom ani priamo nerozhoduje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Samozrejme, tá , to moje uznesenie je skorej politi cká 

výzva. Neni to, neni to žiadna manatórne.  

Samozrejme starostom, ktorí pristupujú k tomu normá lne 

a prezentujú svoje veci, ospravedl ňujem. Neni to štandardná 

výzva. Máme tu však starostov, ktorí proste získajú  tie 

peniaze, ale napriek tomu bojujú proti tomuto zvýše niu 

daní.  

Pán Hr čka, vy ste tiež nevyhral v transparentnom 

výberovom konaní tú svoju pozíciu, ktorú ste obsadi li. 

Takže, platená je z našich daní. Ja som v živote za platil 

dos ť ve ľa daní na to, aby ste m ňa tu ohováral, že kedy som 

sa ja pres ťahoval.  

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. 

Ja chcem zastupite ľstvo ubezpe či ť, že trvalý pobyt 

v Bratislave mám už dlho, viac ako pätnás ť rokov, ak by to 

bola náhodou téma.  
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Ale to čo je dôležité a to čo chcem poveda ť je to, že 

polovica výnosu z dane z nehnute ľností plynie do mestských 

častí. Nieko ľkokrát to tu v tej debate zaznelo, ale, ale 

treba, aby si to naozaj všetci uvedomili, že to čo 

schva ľuje mestské zastupite ľstvo, aj v minulosti 

schva ľovalo. Akúko ľvek sadzbu dane, polovica toho výnosu 

smeruje do mestských častí. To znamená, inými slovami 

povedané, že mestskí poslanci nie čo schvália, ale v tom 

momente ako to schvália, prídu o možnos ť naklada ť 

s polovicou tých pe ňazí, ktoré sa, ktoré sa tým novým 

všeobecne záväzným, alebo zmeneným všeobecne závezn ým 

nariadením príjmu.  

Preto aj v v optike toho, o čom hovoril pán poslanec 

Bulla, ja som ve ľmi rád, že toto, sú časťou tohto materiálu 

je ten zoznam komunikácii, indikatívny zoznam komun ikácií 

a informácia o tom, kam tie peniaze pôjdu, pretože je to 

veľmi dôležité. Pretože je to ve ľmi dôležité práve preto, 

že nikomu sa nechce zvyšova ť dane.   

Všetci chceme, aby sme platili čo najmenej daní, ale 

áno, naozaj, takýmto spôsobom sa robí politika a tý mto 

spôsobom sa prerozde ľujú verejné statky.  

A ja som ve ľmi rád, že v tom návrhu, ktorý je dnes 

predložený, sa tie peniaze jednoducho neprejedia.  

V tomto zmysle mi však nedá, nereagova ť na to, že 

zhruba šes ťstotisíc Euro z týchto pe ňazí ro čne príde do 

mestskej časti Ružinov. A ja o mestskej časti Ružinov nie čo 

viem a takisto si neželám , aby peniaze,  ktoré vyb erieme 

od Bratislav čanov, ktoré vyberieme od štátnych inštitúcií, 
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ktoré vyberieme za stavebné pozemky, aby sa tie pen iaze 

neprejedli. Ja si to proste neprajem. A ja, ja pevn e verím, 

že sa tak nestane. A preto náš poslanecký klub ústa mi nášho 

predsedu pána Žitného predloží návrh uznesenia, kto rým 

budeme odporú čať mestským častiam, ako majú naloži ť s tými, 

s tými peniazmi.  

Som si vedomí presne toho istého a ur čite sa ozve aj 

pán, pán starosta Bajan, prípadne iní starostovia, že tam 

tá právna záväznos ť priama nie je, som si toho vedomý, 

napriek tomu si myslím, že takýto krok si nezaslúži  toto 

zastupite ľstvo, ale zaslúžia si to tí Bratislav čania, ktorí 

naozaj tie zvyšné dane plati ť budú.  

Ja vás ešte potom poprosím o jeden príspevok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

No, chce, takže ja ešte  chcel som poveda ť, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz, hej?  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Áno, áno. Ešte o jeden. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

A k tomu Ružinovu. K tomu Ružinovu ja teda poviem  pár 

vecí, kde si neprajem, aby tie peniaze skon čili.  

Ružinov, Ružinov musel zatiahnu ť sekeru za ružinovský 

športový klub, ktorá bola zhruba sedemstotisíc Euro . udialo 

sa to v minulom roku. nechcem, aby tam tie peniaze 

skon čili.  

Ružinov v minulom roku poži čal ružinovskému podniku 

verejnoprospešných služieb šestotisíc Euro. Bol pre dložený 

materiál v máji tohto roku na posilnenie kapitálove j, na 

kapitálové posilnenie spolo čnosti Ružinovský podnik 

verejnoprospešných služieb ďalších šestotisíc Euro.  

Jedným dychom dodávam a tu, prosím, sa po čúvajme, tá 

spolo čnos ť má negatívne vlastné imanie jedna celá sedem 

milióna Euro.  
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Ak sa na toto majú použi ť peniaze Ružinov čanov, alebo 

vôbec peniaze Bratislav čanov, ktoré sa vyberú, tak s tým 

mám aleže zásadný problém.  

Rovnako, rovnako chcem upozorni ť na to, že mestská 

časť je v spore s Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou 

v dlhodobom, v dlhodobom súdnom spore, kde akýmsi 

ťarbavos ťou mestskej časti a neschopnosti ten problém 

rieši ť, doteraz bolo na úrokoch, nie na istine, ale na 

úrokoch, bolo zaplatené stotridsa ťtisíc Euro.  

Ani tam nechcem, aby tie peniaze skon čili.  

Tie sumy, ktoré som doteraz hovoril, to je, to je, to 

je už viac ako dva milióny Euro. Výnos z dane 

z nehnute ľnosti, toho zvýšenia, ktoré sa navrhuje, je pre 

Ružinov ro čne šes ťstotisíc Euro. No ja si rozhodne 

neprajem, aby najbližšieho tri a pol roka peniaze, ktoré 

sa, ktoré, ktoré sa vyberú od Bratislav čanov, aby sa tie 

peniaze použili na látanie dier, ktoré do tej ružin ovskej 

lode proste niekto intenzívne nav ŕtal a intenzívne ich tam 

nav ŕtava. To sa, to, to, toto, toto mám s tým zásadný 

problém.  

A v optike tohto bude predložený ten návrh ústami p ána 

poslanca Žitného, v ktorom odporu čime, aby sa tie, aby sa 

tie, ten výnos použil na opravu komunikácií, ciest,  údržbu 

zelene a, a zlepšenie, zlepšenie čistoty.  

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 Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Kratu čko. 

Pán poslanec, jeden, čo tu tak intenzívne diskutuje.  

Pamätáš si webstránku Dojná krava? Bratislava je do jná 

krava. Mladá Bratislava.  

Veľmi dobrá stránka. Hovorí o tom, čo hovorím ja pred 

chví ľočkou, že Bratislaváci tu vyrobia kopec pe ňazí 

a naspä ť nedostanú to, čo tu vyrobia.  

K Vajnorom.  

Vajnory z dane z nehnute ľnosti, ktorú vyrobia, lebo sú 

priemyselnou oblas ťou, kde sú ve ľké lokality ako Lagermax, 

najvä čší colný sklad na našom území, BEZ-ka, Coca-Cola, 

Merck, Mercedes, nedostanú naspä ť vždy pä ťdesiat percent 

tej dane z nehnute ľnosti, aj ke ď tam majú denno-denne kopec 

áut a tranzitu, ale dostanú len štyridsa ť percent toho. 

Vajnory, ktoré sú tak za ťažené.  

Keby som teraz súhlasil s tým, kde je vä čšina 

rodinných domov, aby sa zvýšila cena dane z nehnute ľností, 

nedostanú naspä ť zase tých pä ťdesiat percent, ale len 

štyridsa ť percent.  
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Takže pre (gong) vajnorských obyvate ľov je to nevy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja musím zareagova ť, lebo to mentorstvo mestských 

poslancov ma za čína dráždi ť, ako keby naozaj boli, boli 

naozaj skúsenejší ako tí skúsení poslanci, ktorí v mestskej 

časti sú a už dávno veci riešia ako títo mestskí, po viem to 

veľmi jednozna čne. Lebo u nás sa menej politizuje. Aspo ň 

teda niekedy.  

Druhá vec je, naozaj ve ľmi ťažko sa mi po čúva tieto 

diskusie o o tom, že neprežra ť, neprejes ť a nie čo podobné. 

Podobné nejapné diskusie boli aj pri spôsobe cestne j dani. 

Buď si naštudujeme fiškálnu reformu a povieme si aké s ú 

originálne príjmy samosprávy a čo na všetko ide.  
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Mestské časti nedostávajú almužnu v podobe pä ťdesiat 

percent dane, ale sú časne im bol zverený majetok, o ktorý 

sa starajú a nemajú dostato čné peniaze.  

Takže bu ďme korektní sami k sebe, ku kolegom, 

a nehrajme sa na to, že niekto je múdrejší, chytrej ší, ako 

keby tí poslanci mestskej časti nevedeli čo s tými 

peniazmi.  

Nech sa pá či, po ďte mi poveda ť, čo z týchto pe ňazí dám 

na (poznámka: nezrozumite ľné slovo) teraz , ktoré sa mesto 

zbavilo a cez jeden a pol miliardy ich treba opravi ť 

a po ďme sa bavi ť o chodníkoch, cestách (gong) desiatkach 

a desiatkach. 

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 sa taktiež pripájam k pánu starostovi Bajanovi. 

Nerobme tu nejaký protektorát, prosím pekne, ako me stské 

zastupite ľstvo nad mestskými časťami, pretože máme takto 

urobenú vlastne správu Bratislavy, že sú tu suverén ne 

mestské časti, aj ke ď nemajú štatút obce. Ale opä ť, ako, 

aby sme tu riešili, že kto kde da čo dá.  

Ja chápem nejakú tú politickú rovinu, kde máte obav u 

o to, konkrétne vy v Ružinove, alebo povedzme v Kar lovej 
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Vsi, aby sa to nevyužilo na zvýšenie platu starostk y, tak 

ako posledne, hej? Ke ď sa zvýšili dane, kde, kde jednoducho 

sa zvýšilo o sto percent parkovanie pre Karloveš ťanov. Tak 

samozrejme, máte obavy jednoducho dáva ť tieto peniaze, ale 

myslím si, že tá každá mestská časť je zodpovedná za to, 

ako s tým naloží.  

My v Lama či ur čite naložíme s tým zodpovedne. 

Deklarujeme, že použijeme to na zvýšenie kvality ži vota 

občanov. Chceme rieši ť námestie v našej mestskej časti, 

chceme rieši ť chodníky.  

Ale poprosil by som skuto čne, ako, nerobme tu nejaký 

protektorát nad mestskými časťami.  

Ďakujem pekne.  

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. 

Pán Buocik, vy ste, predpokladám,  momentálne člen 

strany MOST-HÍD, kandidovali ste v parlamentných vo ľbách za 

MOST-HÍD. Ja som strašne zvedavý, ako poslanci stra ny MOST-

HÍD budú o jednej hlasova ť za odvolanie ministra vnútra 

Kali ňáka.  
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Lebo vy ste teraz za čali rieši ť, že čo si vy ako 

poslanec želáte a na čo ste tu boli daný.  

Ja myslím si, že ke ď som v tých uliciach a čítam si 

diskusie, tak myslím si, že viem čo obyvatelia v drvivej 

väčšine, a myslím si, že aj voli či MOST-u-HÍd by chceli, 

aby ich poslanci urobili, ktorí tam boli volení za nejakým 

účelom.  

A stavil by som sa s vami, povedzte si o ľubovo ľnú 

sumu, že ako teda zahlasujú, lebo ur čite dneska minister 

vnútra odvolaný nebude, napriek tomu, že by mal by ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, k veci pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A napriek tomu 

Ale áno, je to k veci. Je to k tomu, že tu niekto s a 

odvoláva na to, že má mandát rozhodova ť niekomu druhému, 

lebo bol, lebo proste on rozhoduje o nie čom.  

Tak tí obyvatelia, ktorí rozhodli o tom, že tam tí 

poslanci sedia, tak teraz by chceli, aby nejako hla sovali 

a oni tak hlasova ť nebudú a to je tá demokracia (gong) 

takže. 
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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: 

Ja by som sa chcel ešte pána Hr čku opýta ť, že ke ď sa 

už pozerá na moje údaje do Registra v Karlovke, že či je to 

legálne, či sa nezneužíva funkcia pri tomto? Lebo pokia ľ mi 

bolo povedané, tak k tomu majú prístup len pracovní ci, 

ktorí majú striktný kódex dodržiavania pravidiel so  

zachovaním osobných údajov.  

Tak keby mi mohol objasni ť, jako zis ťuje údaje o mojej 

osobe.  

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: 

Ja chcem reagova ť na môjho predre čníka.  

To znamená, pán Buocik, myslím si, že vaša kompeten cia 

je rozhodova ť o pä ťdesiatich percentách dane 

z nehnute ľností ako mestský poslanec. A čo sa týka mestskej 

časti, nechajte na vedenie mesta a miestnych poslanc ov. 

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.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Najskôr krátka poznámka k pánovi poslancovi Hr čkovi.  

Pán poslanec, ja myslím, že my sme doteraz 

komunikovali úplne normálne. Ja neviem, že pre čo vy sem 

zaťahujete nejakú tému s Kali ňákom,  alebo ja  neviem s kým 

ešte. Ve ď my nesieme zodpovednos ť za mesto. 

Ja som vám uviedol konkrétne príklady, pre čo si 

myslím, že je dôležité také deklaratívne vyhlásenie , aby sa 

tie peniaze proste neprejedli. Ale toto pre pánakrá ľa sem 

neza ťahujte.  

K pánovi, k pánovi starostovi Bajanovi.  

Pán starosta, plne ti rozumiem, som si toho úplne 

vedomý čo hovoríš. Vecno-právne ti dávam úplne za pravdu. 

To uznesenie, ktoré navrhujem, alebo ktoré navrhuje me, je 

odporú čacie. A môžem ťa ubezpe či ť, že je myslené maximálne 

dobre a v optike tých faktov, ktoré som povedal vo vz ťahu 

(gong) k mestskej časti. 
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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 za slovo.  

No, pre m ňa moje dnešné hlasovanie bude zatia ľ mojim 

naj ťažším v mojej krátkodobej komunálnej histórii.  

Je tu ve ľa skúsených harcovníkov, ktorí hovoria, že 

teda nebudú hlasova ť a snažia sa všetkými možnými spôsobmi 

vytrieska ť z tejto témy politický kapitál.  

No mali by sme sa ve ľmi zodpovedne pozrie ť na 

Bratislavu, na jej problémy a na Bratislav čanov.  

My dneska hovoríme, že zvýšime fyzickým osobám 

poplatok, respektíve da ň z nehnute ľnosti o menej ako stojí 

lístok do kina, o menej ako je cena jednej kávy, o menej 

ako rodinný lístok do ZOO, o menej ako vstupné na 

kúpalisko, hej? Ke ď zoberieme v priemere za jedno leto čo 

minie rodina na kúpalisko.  

Prednedávnom som mal stretnutie s jednou mami čkou, 

ktorá sa mi rozplakala a proste nebolo miesto v škô lke, 

nemohli sme zobra ť jej die ťa do škôlky, ona prišla o prácu, 

lebo jednoducho si nemôže dovoli ť plati ť tristopä ťdesiat 

Euro za súkromnú škôlku.  

Áno, aj tieto problémy dnes dokážeme vyrieši ť. 
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Padali tu niektoré slová o zbabelosti. Vä čšinou 

nezvyknem na toto reagova ť, lebo vôbec to nesúvisí, ale 

teraz to trošku možno súvisie ť predsa len bude.  

Pre m ňa znamená zbabelos ť verejne sa vzda ť členstva 

napríklad v dozorných radách, no napriek tomu tam s edie ť 

a pobera ť plat. To je pre m ňa zbabelos ť.  

Pre m ňa je zbabelos ť stále hovori ť o predaji za Euro, 

ale nehlasova ť za predaj za štyri milióny, kde to bolo 

jasne v rukách tých osôb, ktoré dneska hovoria o to m, že sa 

nie čo predalo za Euro. To je zbabelos ť.  

A takisto je zbabelos ť vidie ť problémy Bratislavy, 

vidie ť stav v akom sa nachádza a kvôli politickým bodom 

sabotova ť riešenia. A môžme tu ešte osem, aj dvanás ť rokov 

aj, aj iks rokov rozpráva ť o tom, čo by mal urobi ť štát, my 

dneska môžme za čať. Áno, to riešenie je bolestivé, je 

politicky zlé. Možno ma za to nezvolia. Ale ja som prišiel 

hľadať riešenia a toto je jedno zo systémových riešení 

Bratislavy. 

Ďakujem za slovo. 

A budem hlasova ť za, samozrejme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Grendel.  
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Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Pán poslanec Ká čer, skuto čne, trafil si klinec po 

hlavi čke ke ď si hovoril o tej zbabelosti.  

Pre m ňa je zbabelé, ke ď mi tu eštebáci kážu o morálke. 

Pre m ňa je zbabelé a niekto tu hovorí o nejakom byte, 

pritom všetci ve ľmi dobre vieme, ke ď som si pre čítal PLUS 7 

dní, že pán vicestarosta Záhradník má taktiež byt 

v komplexe Bonaparte.  

Takže bolo by fajn, keby za čali niektorí predovšetkým 

od seba, možno odvolali pána vicestarostu z postu.  

Ďakujem pekne. 

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 chcem len upozorni ť, že budem musie ť odís ť na 

dozornú, teda na valnú hromadu, čiže ak príde k tomu 

hlasovaniu, tak vás poprosím o podporu práve z toho  dôvodu, 

že byty sú nie čo úplne iné ako chata, parkovacie miesto, 

alebo parkovisko. Byt by mal by ť nie čo ako posledná 
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inštancia kde sa, kde sa uchováte. Preto ja vás chc em 

poprosi ť, naozaj,  o podporu toho návrhu.  

Neni to až taká ve ľká suma, ale je tam tá filozofia, 

že toto je, toto je vec, ktorú by sme si mali chrán i ť, ako 

miesto kde ľudia naozaj exekúciou naozaj prichádzajú 

a potom riešime bezdomovcov. 

Ja ur čite tých, ak to neschválite, tých desa ťtisíc 

svojich venujem potom Nota bene, ľuďom bez domova.  

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. 

Čiže, logika. Ke ď nepredáte za štyri milióny ste 

zbabelec, ke ď predáte za Euro, ste hrdina. Tomu hovorím 

logika SDKÚ.  

Ďakujem, pán Ká čer, to som pochopil.  

Pre informáciu, pán Bulla, vy, to je ten problém, v y 

ste v spolo čnosti inštitút overovania pravdivosti s. r. o., 

tá pravdivos ť vám moc nefunguje 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, k veci, pán poslanec.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, k veci. 

Vy ste nechali reagova ť predtým jeho na m ňa 

a neskackali ste do teho, tak majte rovnaký meter, pán 

primátor. Ste úplná hanba tohto zastupite ľstva. 

Pavol Bulla, Okružná 532 17 Nová Dubnica od 15. 10.  

2008 do 22. 9. 2014 ste mali trvalý pobyt, a vtedy ste si 

ho zmenili na Kresánkovú 34 še, 3462/1. A ke ď si pozriete 

kandida čnú listinu, tak Pavol Bulla, ktorý kandidoval 

v Karlovej Vsi má trvalý pobyt na Kresákovej 3462/1 .  

Prosím, neobvi ňujte ma z vecí, ke ď z verejne 

dostupných informácií sa dá zisti ť, že ste si prehlásili 

trvalý pobyt pár dní pred tým, než trebalo prihlaso vať, 

odovzdáva ť kandida čné listiny.  

Čiže prosím, urobte si poriadok v svojej hlave.  

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Pán poslanec Ká čer, alebo teda Juraj, budem ti tyka ť. 

Však tykáme si, tak aby mi to bolo jednoduchšie.  

Vieš, to rozhodnutie je kontroverzné najmä preto, ž e 

možno aj ty si nemal vo volebnom programe zvyšovani e daní.  

Aj preto je to kontroverzné, že ja som nezaregistro val 

nejakú, takú poriadnejšiu verejnú diskusiu s ľuďmi, aby sa 

im vysvetlilo pre čo sa tie dane z nehnute ľnosti zvyšujú. 

Lebo ono ide aj o ten prístup aký, ke ď, ke ď, ve ď robíme 

politiku akú máme k tej verejnosti a k tým svojim v oli čom.  

Pretože ak nie čo nemáš vo volebnom programe a je to 

kontroverzná téma a zvyšovanie daní je vždy kontrov erzná 

téma, lebo to ma priamy dopad na ľudí, tak je potrebné to 

tým ľuďom najprv poriadne vysvetli ť, a až na záver sa potom 

prijíma tá právna norma. Ale tuná sa to robí opa čne. Je to 

veľmi kontroverzné.  

A ja som sa napríklad o tom návrhu dozvedel len 

z pozvánky. So mnou nikto o tom priamo nediskutoval .  

Čiže niektorí možno nebudú hlasova ť za to aj preto, že 

to nebolo (gong) urobené správne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 290 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Zase kolega Ká čer to povedal tak, že lepšie sa to 

poveda ť nedalo, až ma to mrzí.  

Ale kolegovi Ká čerovi ide o jednu vec. On vie 

komunikova ť v tej Dúbravke. Vie, že ke ď bude zmena na dani, 

rozšíri sa Harmincova, zlepšia sa podmienky proste.  Je to 

v tej Dúbravke cíti ť.  

Je to človek, ktorý vyhral vo ľby s obrovským náskokom, 

preto lebo ľudia vedia, že má preh ľad, pozná každú vec. To 

je človek, ktorý pozná každý kame ň v Dúbravke. Ja poznám 

každý druhý.  

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. 

Reagujem na kolegu Ká čera, ktorý vo svojom vystúpení 

použil sloví čko zodpovednos ť.  

Zodpovednos ť znamená, v každom smere sa chova ť aspo ň 

čestne a s úvahou.  
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Pán Ká čer, my sme členovia tej istej dozornej rady. 

Keď sme volili predsedu, tak ste povedali: Áno, z prij atého 

uznesenia by ste mali by ť predsedom vy, ale my sme sa 

dohodli, že to bude pán Hanulík. Sme tam traja, bol i ste 

väčšina. To nepovažujem za zodpovedné konanie.  

Zodpovednos ť je ale aj sú časne nám dáva dôvod na to, 

nedáva ť prí činu na podozrenie z korup čného chovania.  

Vážené kolegyne, kolegovia. Teraz ide o zanedbate ľnú 

záležitos ť v tom ukáza ť akí sme zodpovední. Vy ste svoju 

zodpovednos ť preukázali už iks krát. A toto vám váš obraz 

nevylepší.  

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: 

Chcel by som ešte pripomenú ť, že tento rok ešte budeme 

zaťažova ť ob čanov Bratislavy  ďalším poplatkom.  

Viete všetci, že bude do konca novembra treba prija ť 

vézeten  o miestnych poplatkoch za rozvoj. Príspevk ový 

zákon.  

To má s ob čanmi to spolo čné, že ke ď si budú stava ť 

nový dom, alebo byt, tak zaplatia naviac, lebo tie 

spolo čnosti to dajú do do do ceny, viac pe ňazí.  
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My sme sa ešte nedohodli, pán primátor, teda 

Regionálne združenie starostov, prijalo myslím dvad saťpäť, 

sedemdesiatpä ť, rozdelenie toho poplatku, ale, ale, ale, 

ale nezachytil som, že by sa spustil proces prijíma nia 

nejakého vézetenka o miestnom poplatku a zákon hovo ril 

o tom, že zostane potom mestu, ak sa nedohodneme do vtedy. 

Tak ten poplatok bude patri ť mestu, nie mestským častiam.  

Čiže moja otázka medzi mnohými je, či také vézetenko 

sa už pripravuje a ako sa pripravuje.  

A bude to ďalšie za ťaženie ob čanov Bratislavy . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, pripravuje sa. Ty ve ľmi dobre vieš, že sa 

pripravuje, lebo sme starostov požiadali o analytic ké 

údaje, aby sme mohli ma ť tú diskusiu. 

Je to možnos ť, nevieme či sa to schváli, neschváli.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To, po čkaj, to je nie čo iné. To je systémovo úplne 

iný, úplne iný prístup, pretože ten je závislý na s tavebnej 

činnosti a zákon presne hovorí na čo, na čo tie kapitálové 

výdavky pôjdu.  

Toto je da ň z nehnute ľnosti, jediný vlastný stabilný 

zdroj mesta. Čiže to je úplne iná filozofia a neple ť to do 

toho, lebo to s tým nesúvisí.  
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Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán Ká čer, vy napokon viete, že toto zvýšenie tvorí 

iba bagate ľnú sumu.  

Tým sa len klame dojem, že sa rieši systémovo 

financovanie Bratislavy. Riešenie financovania to n ie je.  

Bratislava mala už doteraz vysoké dane a teraz sa t en 

nepomer ešte zvyšuje. A to len za to, že pán primát or nemal 

odvahu nastoli ť požiadavku na prerozdelenie daní.  

Teraz pred Predsedníctvom na to mal historickú šanc u, 

ale neurobil to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, vy ve ľmi dobre viete, že som to spravil, 

že je v programovom vyhlásení vlády záväzok vo či 

Bratislave.  

Ak tu niekto nemal odvahu, tak ste to boli vy s vaš im 

vedením s pánom Ftá čnikom, ktorí ste tu sedeli a neurobili 

ste ale vôbec ni č.  

Takže ke ď hovoríte o tom, že mesto neurobilo, tak 

hovoríte o sebe.  

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

Ja len ve ľmi v krátkosti zareagujem, lebo dneska si 

myslím, že ve ľa poslancom tu chýba, napríklad, taká 

základ ňa ako hovori ť pravdu.  

Ja sa tým snažím vždycky riadi ť a vcelku je to dobré, 

aj politické body to prináša, ke ď aj v tých zlých momentoch 

hovoríte ľuďom pravdu.  

Pán kolega Kolek, nebolo to tak, ako ste hovorili. Ja 

som vám povedal, že ste sa vzdali členstva dozornej rady 

a a napriek tomu, že si vás vážim a som, som presve dčený, 

že by ste boli dobrý predseda dozornej rady, lebo n aozaj, 

ekonomicky ste ve ľmi zdatní a povedal som vám, že pána 

Hanulíka poznám nieko ľko rokov, preto budem voli ť pána 

Hanulíka za predsedu dozornej rady a budem ho pocti vo 

s vami kontrolova ť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) tiež v téme, 

prosím, (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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

Ja viem, ale bol som obvinený, že som klamal, tak s om 

chcel na to zareagova ť.  

A pánovi Hr čkovi ďakujem, že aj on vtedy bol ochotný 

a podporil ten štvormiliónový návrh.  
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Takže naozaj, tam je vidno, že sa vie aj ekonomicky  

správa ť dobre.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Na za čiatok chcem poveda ť, že som za to, a vždy som 

bola za to, aby sa dane z nehnute ľnosti zvyšovali.  

Ale ako hovorí klasik: Tento zpúsob léta sa mi zdá 

poněkud neš ťastným.  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený  

s obsahom vla ňajším s poznámkou, že stále prebiehajú 

politické rokovania.  

Čiže dal sa verejnosti ten minuloro čný návrh 

a verejnos ť sa mohla vyjadrova ť len k tomu pôvodnému.  

všeobecne záväzné nariadenie  sa netvorí tak, že 

odborné oddelenia navrhnú a niektorí poslanci sa po liticky 

dohodnú a schvália. Všeobecne  záväzné nariadenie s a pod ľa 

mňa tvorí v spolupráci s tými, ktorých sa to týka. Te da aj 
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s verejnos ťou a nie len pod ľa zákona im dáme možnos ť sa 

vyjadri ť, ale aj tak ako spomenul pán Vetrák, treba 

s verejnos ťou o tom diskutova ť, najmä ke ď sa týka financií, 

na ktoré samozrejme je viac citlivý, ako na nejaký povedzme 

dieru na chodníku.  

Toto sme neurobili, s verejnos ťou sme nediskustovali, 

dokonca sme ich oklamali tým, že sme im dali ten vl aňajší 

návrh, aby sa k tomu vyjadrili. A teraz  máme tu pr ed 

s úplne iný návrh, o ktorom verejnos ť ni č nevie. Čiže ani 

fyzické, ani právnické osoby sa k tomu nemôžu vyjad rova ť. 

A toto mi práve pripadá ve ľmi neš ťastné.  

My sa nemôžme tvári ť, že my rozhodujeme alebo 

zastupujeme ob čanov. Ale máme sa ich pred, najprv pýta ť na 

ich názor, nie len pod ľa zákona, ale ja navyše, ako nám 

ukladá zákon.  

To je jedna poznámka.  

Druhá.  

 Na miestnom zastupite ľstve v mestskej časti Ružinov 

sme 21. júna schválili uznesenie číslo 297/2016, ktoré 

hovorí, že miestne zastupite ľstvo v mestskej časti 

opakovanie nesúhlasí s návrhom všeobecne záväzného  

nariadenia mesta Bratislavy  o zvýšení dane 

z nehnute ľnosti.  

To bolo v čase, ke ď všetci vedeli iba o tom pôvodnom 

návrhu, ktorý bol z vla ňajška. To bolo á čko. 
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A po bé čko, po Bé teda, časť uznesenia. Miestne 

zastupite ľstvo odporú ča poslancom mestského zastupite ľstva 

toto nesúhlasné stanovisko tlmo či ť primátorovi hlavného 

mesta SR Bratislavy. Termín 30. 6. Tak tlmo čím, plním 

uznesenie.  

A spomínali ste, pán primátor, že starostovia 

súhlasili s týmto návrhom, že všetko máte prerokova né, ale 

ja som sa pýtala aj nášho starostu a vyjadrovali sa  k tomu 

v máji minulého roku a vyjadrovali sa k tomu pôvodn ému 

návrhu. Všetci hovoríme o tom pôvodnom návrhu vedel i, a až 

dnes ráno, minimálne aspo ň ja z nášho klubu, som sa 

dozvedela o tom novom návrhu. Čiže ja mám teraz rýchlo 

preštudova ť nie čo, čo som dostala na stôl. Možnože pä ť 

ostatných klubov, s ktorými rokujete, s našim klubo m 

nerokujete, neviem pre čo, to sa mi zdá tiež neš ťastné, tiež 

by ste to mohli proste zváži ť, či nezmeníte taktiku, pán 

primátor, ale tak, to len taká dobrá rada, alebo ot ázka.  

Tak, čiže my sme nikto z nás nevedeli o tomto návrhu 

a teraz sa máme k tomu rozhodova ť. Preto nemôžte chcie ť odo 

mňa, kolegovia, ktorí ste o tom návrhu vedeli, s ktor ým bol  

Požiadam o pred ĺženie ešte o ďalšie dve minúty. 

Ktorí ste o tom vedeli a ktorí ste o tom rokovali, 

takže vám sa dnes ľahko rozhoduje. (gong) Mohli ste sa 

dohodnú ť aj so svojimi voli čmi, vysvetli ť im to, my sme 

túto možnos ť nemali. Preto mi to pripadá ve ľmi, ve ľmi 

neš ťastné a nespravodlivé aj vo či nám, aj vo či voli čom. 

A ešte taká poznámka k pánu starostovi Štev číkovi.  
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Áno, súhlasím s jeho návrhom. Spôsob výberu daní, 

respektíve spôsob ur čenia výšky dane z nehnute ľnosti by sa 

mal už kone čne zmeni ť, lebo situácia, kedy sa to tie 

jednotlivé tri časti Bratislavy takto rozdelili, že 

najbohatšia a najchudobnejšia a stred, malo by sa t o 

zmeni ť, lebo dávno sa situácia zmenila. A minimálne 

dorovna ť, ak nie zmeni ť to naopak. Napríklad v Záhorskej 

Bystrici bývajú tí najbohatší ľudia a v Starom Meste tí 

najchudobnejší možno. Vä čšinou.  

To odporú čam vies ť diskusiu o spôsobe ako ur či ť 

jednotlivé okruhy a výšku daní a nehlasova ť dnes o tomto 

návrhu.  

Je jún, myslím si, že bolo by naozaj korektné, keby  

sme to prerokovali tento váš návrh, ktorý ste dnes 

predložili aj s ob čanmi, aj s mestskými časťami a vrátili 

sa k tomu v septembri.  

Ja ako som avizovala, som viazaná stanoviskom mests kej 

časti Ružinov a nebudem za tento návrh hlasova ť.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Vetrák.  
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som podporil to čo Katka spomínala, teda pokia ľ 

ide o ten spôsob komunikácie s tými, ktorých sa tá norma 

týka, lebo my sme, my sme tu rô, rôznym spôsobom na volení. 

Sú tu poslanci, ktorí si zberajú podpisy u verejnos ti a sú 

ove ľa viac citlivejší na to, aby si veci aj prediskutov ali 

s verejnos ťou. Sú tu poslanci, ktorí sú nanominovaní 

politickými stranami, takže tam asi ten mechanizmus  funguje 

trochu inak.  

Ja, ja obdivujem aj teda pána Hanulíka to čo hovorí, 

že sú niektorí poslanci, ktorí bez toho aby komunik ovali 

s verejnos ťou, najprv nie čo rozhodnú a potom to až budú 

vysvet ľova ť tej verejnosti. No, asi to vyplýva z tej 

skúsenosti, ktorú majú v tej mestskej časti.  

Ako nový poslanec si také nie čo skuto čne dovoli ť 

nemôžem. A ke ďže som to nemal vo volebnom programe, bez 

toho, aby som najprv komunikoval s ľuďmi a vysvetlil im 

o čo ide a aký je ú čel a podobne, tak ve ľmi ťažko sa mi 

o takomto kontroverznom návrhu rozhoduje. 

Navyše to čo hovorila Katka o tom, že kedy to bolo 

povedané, komu to bolo (gong) povedané, to plat. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová, myslím si, že podce ňuješ 

schopnosti našich kolegov. Oni sú schopní si pre číta ť 

a porozumie ť desiatkam strán o nejakej dohody o PKO, 

zložitého právneho textu. Dostanú to, dostanú to rá no po 

začatí rokovania, na rokovanie, na stoly, napriek tomu  si 

to naštudujú, porozumejú tomu a odsúhlasia to.  

Čiže taká, taká, taký detail ako tri strany samotnéh o 

návrhu uznesenia, myslím si, že nikomu z nich nemôž e robi ť 

problém.  

To asi len my v Bratislavskom klube sme takí 

neschopní, že o čakávame, že materiáli, o ktorých sa rokuje, 

budú dané vopred a budú vopred známe nie len nám, a le aj 

verejnosti, aby sa k nim mohla vyjadri ť. V tomto prípade aj 

mestským častiam, pretože aj mestských častí sa to týka.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou (gong) reaguje pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ono presne, pani poslanky ňa, možno je to o tom, že 

treba prestúpi ť do iných klubov, lebo pravdepodobne asi ten 

váš Bratislavský klub je nejakým spôsobom zaostalý,  by som 
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povedal, pretože naozaj, vy nerobíte politiku, ktor á je 

konštruktívna, ktorá je pragmatická, ktorá sa snaží  rieši ť 

potreby ob čanov Bratislavy, teda Bratislav čanov, lebo za 

tých musíme predovšetkým kopa ť. Ale kopete všade naokolo, 

lebo to je vaša politika. Myslíte si, že jednoducho , toto 

sa udialo v parlamentných vo ľbách a pevne veríte, že vám to 

pomôže aj vo vo ľbách komunálnych. Ale vás troška sklamem, 

lebo v komunálnych vo ľbách sú ľudia orientovaní 

predovšetkým na výsledky.  

A čo sa ešte vlastne zrušenia vlastne tých troch 

pásiem. Práve naopak, ja som ve ľmi rád, že tie tri pásma sa 

zachovali, pretože už pä ť rokov dozadu hovorím o cenových 

mapách. A ko ľko stojí, alebo za ko ľko kúpite, alebo predáte 

meter štvorcový domu alebo bytu v Starom Meste a po vedzme 

v Lama či alebo v Záhorskej Bystrici? Je to diametrálne 

odlišná cena. Preto aj tá sadzba dane z nehnute ľnosti musí 

byť v Starom Meste iná.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktic (gong) faktickou reaguje pán starosta Pilins ký. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si rovnako dovolím nesúhlasi ť s pani kolegy ňou 

Šimonči čovou, že ten materiál nebol konzultovaný.  

Ja tu vidím materiál, ktorý je podpísaný piatimi 

klubmi, to znamená, minimálne poslanci z piatich kl ubov 

o tom materiáli informovaní boli. Ja si myslím, že boli 

o ňom informovaní aj, aj poslanci z z toho šiesteho kl ubu, 

pretože ten materiál vychádza, vychádza z materiálu , ktorý 

bol vo finan čnej komisii, kde je pán pán Budaj predseda.  

Je tam osvojený, je tam osvojený návrh Jarky Tvrdej , 

ktorá povedala, pokia ľ budú byty viac jak tridsa ť percent, 

ja za to nezahlasujem. Takže je to tam. Hýbalo sa t ou 

hranicou seniorov.  

Takže, ja viem, že je to dneska sexi tunák hlási ť, že 

zase bola ušitá nejaký materiál rýchlou ihlou. No, päť 

klubov sa ho pripomienkovalo, to že, že vy ste ho n echceli 

pripomienkova ť, to je, to je nie problém tých, ktorí ten 

materiál dneska predložili.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Grendel.  

(gong) 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Na úvod chcem poveda ť, že tento nový rokovací poriadok 

je naozaj geniálny, pretože ke ď človek mešká iba chví ľu zo 

začiatku zastupite ľstva, tak potom sa už nemá šancu 

prihlási ť do rozpravy. Tak skúsime svoj postoj zhrnú ť aspo ň 

do jednej minúty a to podstatné poveda ť ako reakciu na 

Katku Šimon či čovú. A týmto som už minul prvých dvadsa ť 

sekúnd.  

Súhlasím s tým, že plošné tridsa ťpercentné navýšenie 

dane z nehnute ľnosti je pre Staré Mesto absolútne 

nespravodlivé. A to z dvoch dôvodov.  

Po prvé, už z ďaleka nie je sídlo najvä čších bohá čov 

v Bratislave a na druhej strane je sídlom najstarší ch ľudí. 

A to dokonca nielen v Bratislave, ale v celoslovens kom 

meradle. Najviac dôchodcov žije v Starom Meste.  

A navyše, po druhé, najviac novostavieb bolo 

postavených a predaných v iných mestských častiach 

v Bratislave a nie v Starom Meste.  

Preto rovnako ako Katka Šimon či čová, tento návrh 

nepodporím.  

(gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje faktickou Katarína Šimon či čová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som k pánu Olekšákovi, aj k pánu Pilinské mu, 

lebo tak boli podobné tie.  

Prepá čte, kolegovia moji, ja som taký istý poslanec 

ako vy dvaja, hej? Ja som úplne rovnocenný poslanec  ako 

každý z tých štyridsiatich piatich. Prosím, nerobte , 

nerobte, nekastujte, nehovorte, že my pä ť klubov a vy ten 

šiesty. Toto nie je dobrá pozvánka, pán Pilinský, p repá čte, 

berte to radšej rovnocenne.  

Ja si prosím a ja sa tak aj cítim. Možno vy ma 

podce ňujete, ale ja vás beriem ako rovnocenného so mnou. Aj 

pána Olekšáka.  

K trom pásmam.  

Pán Olekšák, ve ď dobre,  ale po ďme o tom diskutova ť. 

To je, to je vec diskusie. To sa len teraz navrhlo,  ale to 

sa nedá vyrieši ť tu v priebehu pol hodiny, alebo hodiny. 

Nebudeme to tu rieši ť. To je vec na diskusiu. Po ďme sa 

o tom bavi ť.  

Preto som vravela, že tento návrh bol pripravený ta k, 

že sa nediskutovalo o možnostiach a nebolo to disku tované 

s verejnos ťou.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec 

Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Verím tomu, že divák, ktorý to pozerá, si teraz 

Poprosím o ticho v sále.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kľud v sále rokovacej.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Verím tomu, že diváci, ktorí to teraz pozerajú, tak  si 

pomyslia len to, že nevolili sme týchto ľudí na to, aby tu 

mali vo či sebe nejaké osobné invektívy. Volili sme ich na 

to, aby hlasovali za správne veci a hlasovali proti  veciam, 

ktoré nepovažujú za správne.  

Ja by som v krátkosti objasnil, o čo tu konkrétne ide.  

Zvyšuje sa da ň. Zvyšuje sa rôznymi sadzbami, ale 

nezvyšuje sa všetkým. Napríklad, podnikate ľom sme zvýšili 
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dane v minulom volebnom období, teraz im dane nezvy šujeme. 

Zvyšujeme dane fyzickým osobám, zvyšujeme dane mini sterským 

budovám a bohužia ľ, treba poveda ť, že aj stredným školám 

a vysokým školám, za ktoré zaplatí štát a vyšší úze mný 

celok. To treba poveda ť a na to peniaze bude treba nájs ť. 

A dostane ich mesto, ktoré ich naozaj potrebuje.  

Polovica z tých pe ňazí ostane v meste a plánuje sa za 

to urobi ť tridsa ťpäť kilometrov ciest. To čo vidíte dnes 

v uliciach, to čo nie je plátanie všelijakých výtlkov, ale 

sú celoplošné opravy, to je tridsa ťsedem kilometrov ciest. 

A vodi či boli nespokojní kým sa to robilo, ale teraz naoza j 

oce ňujú.  

Ďalej treba poveda ť aj to, že ďalších pä ťdesiat 

percent dostanú mestské časti. Rovnako za to môžu urobi ť 

tridsa ťpäť kilometrov ciest. A možno tým, že majú užšie 

cesty, dokážu urobi ť aj viac. Ale ja si myslím, že mestské 

časti majú klás ť ve ľký dôraz na to, aby aj na bo čných 

uli čkách, kade chodia deti do školy, všade,  bola 

bezpe čnos ť. Aby boli bezbariérové prechody, aby boli 

vyzna čené nové prechody pre chodcov, aby jednoducho bola 

svetelná signalizácia tam, kde má by ť.  

A všetko toto je to, že povieme ľuďom, dáte nám 

osemdesiat centov mesa čne za priemerný byt a za to budete 

mať zlepšenú dopravu. Nebudete ma ť rozbité tlmi če na 

autách, pretože tie sú drahšie ako osemdesiat cento v 

mesačne. Nebudete, nebude to s vami autobuse kymáca ť ke ď 

bude vy vychádza ť zo zastávky a ten prechod pre chodcov 

bude bezpe čnejší.  
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Za toto chceme osemdesiat centov mesa čne za priemerný 

byt a Euro sedemdesiat za priemerný rodinný dom.  

Ja si myslím, že osemdesiat centov, čo je pä ť 

cigariet, za to ľudia dajú. Ale musí, musia tie výsledky 

vidie ť.  

A preto budem hlasova ť za.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Chcem presne sa pripoji ť k tomu, čo si hovoril, pán 

poslanec. Jednoducho, my musíme rieši ť reálne problémy ľudí 

a nie ve ľkú politiku, ktorú sa tu niekto snaží zanáša ť.  

Ale ke ď hovoríme o tých cestách. Ja som si vytiahol 

vlastne zo stránky GIB-u v roku 2009 akým spôsobom sa 

opravovali cesty. Tak za pani Tvrdej stošes ťdesiatjedna 

tisíc metrov štvorcových stálo pätnás ť miliónov. Teraz, 

tých tridsa ťsedem kilometrov ciest, čo je zhruba 

stotridsa ťtisíc metrov štvorcových  stojí osem miliónov. 

Áno? Za pani Tvrdej stošes ťdesiatjednatisíc metrov 
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štvorcových  opravy ciest za pätnás ť miliónov a teraz máme 

stotridsa ťtisíc metrov štvorcových  za osem miliónov.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Budaj.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pán Uhler, moji susedia sú obyvatelia žijúci 

v rodinnom dome, takzvaný štvorec, typický pre naše  ulice 

v okrajových častiach mesta z pä ťdesiatich rokov. Sú to 

ľudia nie bohatý. Už doteraz platili mestu okolo sto vky. 

Teraz budú plati ť dve. Platia za vodné, sto čné. Platia. 

V rodinných domoch sú mimoriadne znevýhodnení aj po kia ľ ide 

o odvoz odpadu, pretože sa odváža takzvaným množste vným 

systémom a nie pod ľa po čtu obyvate ľov.  

Myslím si, že naozaj je to šité horúcou ihlou a že nie 

sú namieste re či, že ide o úplne bagate ľné sumy, aj ke ď 

v zásade princíp je dôležitý. Ťahajú sa peniaze do od 

občanov a nežiasa, nežiada sa od štátu zmena da ňového 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude pokra čova ť pán poslanec Vetrák.  

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

Pán poslanec Uhre, Uhler Jozef, vieš, ty rozumieš t iež 

tomu, že treba veci vysvet ľova ť. Ty momentálne máš pred 

sebou náro čnú kandidatúru a tiež sa stretávaš s so 

starostami, s ďalšími, s ľuďmi, potrebuješ im tie veci 

vysvetli ť.  

Ja patrím k tým poslancom na tomto zastupite ľstve, 

ktorí sa dozvedeli o navýšení dane na sto percent, alebo 

teda podstatne vyššom ako je teraz z pozvánky na 

zastupite ľstvo a na zastupite ľstve dostanem úplne iný 

návrh, s úplne inými prepo čtami.  

Jednoducho, mne nebol poskytnutý priestor, aby ja s om 

svojim voli čom tieto veci vysvetlil, hoci ja tu vidím 

veľmi, ja tu vidím ve ľa pozitívnych vecí, kto akým spôsobom 

sa k tomu pristupuje, ale bez toho, aby som si to j a 

odkomunikoval s voli čmi, ja teda sa v tomto prípade dneska 

zdržím. Ale ke ď mi v budúcnosti bude vytvorený priestor, 

aby som mohol komunikova ť s voli čmi, tak ako to robíš aj 

ty, tak možno bude rozhodnutie iné. Ale teraz a ten to 

návrh, žia ľ, (gong) nepôjde podpori ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje vo vystúpení pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Jožo, tak ako tu bolo povedané, ja nemám ani 

principiálny problém, ani s navýšením tridsa ť percent. 

Dokonca by som nemal problém ani s vyšším, samozrej me, pri 

rozumnom ú čelovom, kedy je to vidie ť.  

V tom, čo vidím, problém je, že zase fialová koalície 

SMER, SDKÚ, bývalé SDKÚ, nové SDKÚ, SIE Ť, ja neviem kto 

všetko, už mali to ľko možností ukáza ť principiálnos ť, 

čestnos ť, transparentnos ť a s prepá čením, vä čšina sa tu 

z nás z toho povracala, čo ste predviedli.  

Nehnevaj sa, proste, teraz sa za čať obúva, a teda 

argumentova ť týmito vecami, to je presne ten problém 

politiky. Ke ď raz ľudí oklameš, ke ď raz proste vystupuješ 

a hlasuješ za za úplné evidentné zlodejiny, potom n emôžeš 

prís ť a poveda ť, že ľudia ja to robím pre vaše dobro, ja to 

myslím s vami dobre. Hold, pod ľa mňa, to proste nikto, 

s prepá čením, nezožerie.  

A zase, okej, dohodli ste si. Tu sa chodí, že okej,  

tak my za to máme nejaké priority, ktoré za to dost aneme, 

preto za to budeme hlasova ť. Tých pä ť klubov sa tak 

dohodlo. Okej, ale prepá č, na tomto (gong)sa ja nebudem 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou na príspevky reaguje pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len krátko.  

Pán Budaj, ak niekto platí sto Eur a tridsa ť percent 

sa mu to navýši, nie je to dvesto Eur, ale stotrids ať. To 

taká faktická.  

A ja si všímam pri tejto debate, že z Bratislavskéh o 

klubu je ve ľa pragmatických ľudí, ktorí to možno 

potrebovali vedie ť skôr, ktorým to možno malo by ť 

vysvetlené, diskutované s nimi. Ja bohužia ľ, nie som vinník 

toho, že toto sa nestalo. A je mi to strašne ľúto, pretože 

zbyto čne sa tu potom hádame za veci, ktoré by ste za 

normálnych okolností podporili, len ste ich potrebo vali 

vedie ť pár dní vopred, alebo pár týžd ňov vopred. Je mi to 

ľúto.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V riadnom diskusnom príspevku bude pokra čova ť pán 

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

Nedá mi, aby som ne nereagoval na pána Uhlera. No 

isteže, pán Uhler, vy ste boli svedkom toho, ako pr išlo 

k ostrakizácii tohoto klubu. Viete dobre aj dôvody.  Ak vám 

to je naozaj ľúto, tak robte kroky k tomu, aby 

neprichádzalo k tomu, že sú separátne stretnutia na  obede 

pána primátora s vami a potom sa robí fiktívne stre tnutie, 

kde som pozvaný aj ja, kde sa ni č neprerokuje.  

O tomto návrhu sme sa my dozvedeli tuná. Tu ste nám  

rozdali ten text. Pred pár minútami. Opakuje sa pre sne to 

isté, ako bola rozdaná pár minút pred hlasovaním zm luva 

o odovzdaní PKO a mnohé dôležité veci. Dôležité vec i sa 

jednoducho pe čú na poslednú minútu, aby sa zasko čili 

novinári, aby verejnos ť sa nestihla ozva ť. A aby potom už 

ľudia rezignovali.  

A jedno je takisto trochu reakcia. Pán Hr čka správne 

pripomína, že tá istá koalícia, ktorá funguje hore na 

Vodnom vrchu v parlamente, už rok pred tým fungoval a tu. Ba 

ja dlhšie pred tým, pretože tie náznaky tu boli. Tá  istá 

koalícia má podobné metódy a k nim patrí aj urážani e, 

obmedzovanie príspevkov, uml čiavanie kritikov.  

Priatelia, pán Buocik, sa vo svojom príspevku pred 

chví ľou pos ťažoval na miznutie pe ňazí v mestských častiach. 

Hovoril o diery v lodi a že sa mu nechce lia ť peniaze do 

diery v lodi. Ale to presne je tento magistrát. Pre sne to. 

A nám sa nechce lia ť peniaze do diery v lodi. Zaplátajte 

diery, urobte naozaj manažmenty podnikov, ktoré bud ú 

odborné a nie politicky a potajme dohodnuté. Pokryt ecky 

predvádzané, ako vybraté. Urobte fér hru, obnovte d ôveru, 
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a aspo ň elementárnu dôveru v to, že to čo tvrdíte, to aj 

robíte.  

Ak to neurobíte, tak samozrejme, každý voli č si o tom 

urobí názor.  

Toto zvýšenie daní je toho sú časťou.  

Veď si povedzme otvorene, že zvyšujeme dane len preto,  

že nemáme odvahu žiada ť od vlády spravodlivejšie 

prerozdelenie daní. A len preto, že nemáme odvahu ž iada ť, 

aby sa prestalo šafári ť na podnikoch. To sú dva základné 

veci.  

Samozrejme, že, samozrejme, že poriadok s financiam i 

v Bratislave treba, že Bratislava nie je dostato čne 

financovaná, ale za čať od ob čanov je presne opa čný postup.  

Začať treba od seba. Teda v tomto prípade nemyslím 

poslancov, ale mesto, magistrát, kde fr čia peniaze na piár, 

kde fr čia peniaze na prezentáciu vedenia, teda konkrétne 

primátora, ale ke ď chýbajú, tak sa idú zvýši ť dane.  

Tie tri milióny Eur, ktoré mesto dostane, je zlomok . 

To nie je ani pä ť percent rozpo čtu. Kde tie peniaze pôjdu, 

uvidíme, ale systémový prístup to nie je, lebo 

k systémovému prístupu patrí na prvom mieste, ako s om 

povedal, žiada ť spravodlivos ť pri prerozde ľovaní daní. 

Žiada ť poriadok v podnikoch. Však ten ob čan predsa vie, že 

ďaleko viac pe ňazí z jeho vrecka odchádza do Dopravného 

podniku, do vodární a do OLA, než akéko ľvek dane. Ani toto 

zvýšenie daní predsa na tom ni č nemení. 
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Jediné čo sa stane, že dane, už i tak vysoké, však 

boli najvyššie na Slovensku, budú už úplne vysoké.  

Urobili ste len to, čo od vás (gong) primátor 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by kolegovi chcel pripomenú ť. Celá tá jeho re č sa 

niesla v tom, aké je nesystémové zvyšovanie daní, a ké je to 

nesprávne.  

U seba v klube má starostu Karlovej Vsi pani Čahojovú, 

ktorá prvé čo prišla, nastúpila, zvýšila dane. Za 

parkovanie, za psov, všetky poplatky. Proste, sprav ila 

presne to, čo váš klub tu odsudzuje. Neviem o tom, že by to 

bolo debatované s ob čanmi, ale poznám nieko ľko ob čanov 

v Karlovej Vsi a nebolo to s nimi debatované, hej? To je 

jedna vec.  

Druhá vec. pán Budaj tu bol námestník. Na tomto 

zastupite ľstve v minulom volebnom období. Mal jeho 

primátor, mal ďaleko bližšie k vláde, ako je to dneska, cez 

to všetko som pána Budaja v živote nepo čul, aby bojoval za 

to, že treba vládu toto, toto. Nikdy to nepovedal. 
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A zaujímavé, dneska, ke ď vidím, že tá Bratislava sa výrazne 

mení, aj za pomoci vlády, sú opravené cesty, parky sú nové, 

proste naozaj to celkom dobre vyzerá, možnože je dô vod aj, 

aj to, že je ur čite to dôvod aj Predsedníctvo, ale naozaj 

(gong) tu vidno aj vplyv tej 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcela opýta ť celého klubu pána Budaja. 

Keď hovoríme o tom, čo je odvaha, čo nie je odvaha.  

Ono, ve ľká odvaha nie je ani hovori ť o zvyšovaní daní 

a o tom, že budeme plati ť dane a nepoveda ť k tomu to, že 

naozaj to znamená v priemere nula celá šes ť eura za byt 

a jedna celá šes ťdesiat eura za dom mesa čne, pod ľa tohoto 

nášho nového spolo čného návrhu.  

Ja by som sa chcela opýta ť, možno, kto by mal tú 

odvahu, opýta ť sa Bratislav čanov a poveda ť naozaj tú otázku 

tak, ako stojí. Ukáza ť ten zoznam ciest a poveda ť: Ste 

ochotní zaplati ť nula celá šes ť eura, alebo jedna celá šes ť 

eura mesa čne? Ja si myslím, že takmer každý Bratislav čan 

vám povie, že áno. Je ochotný tých nula celá šes ť eura 

mesačne obetova ť za to, aby tie cesty mal opravené a za to, 

aby neminul pä ťkrát to ľko na opravy auta, pretože ich musí 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 316 

po každej zime dáva ť dokopy a opravova ť, lebo si rozbil 

auto na výtlkoch.  

Ja si myslím, že toto je odvaha, poveda ť to takto ako 

to je a nie tu populisticky operova ť s nejakým zvyšovaním 

daní a nezvyšovaním daní.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Vetrák.  

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

Teda nebudem na So ňu reagova ť, len kratu čko teda, 

hlavne k pánovi Budajovi.  

Soňa, no, aj ja by som mal takú odvahu, len musí by ť 

vytvorený priestor na to, aby sme mohli komunikova ť 

s voli čmi, lebo vy ste, 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

K pánovi Budajovi ste (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

Vy ste o tom asi vedeli troška skôr.  

A k pánovi Budajovi.  
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Áno. Ja som ale zvedavý. Viete, lebo ja rozumiem to mu, 

že možno aj pán primátor potrebuje v rozhovore s vl ádou 

preukáza ť, že aj tuná je nejaká snaha zvyšova ť dane, ako, 

tomu rozumiem. Len otázka je, že ak povedzme do nej akej 

lehoty, povedzme do roka nedôjde k zmene zákona, al ebo 

celkove k usporiadaniu, tak potom sa sem vrátite a prídete 

so znížením dane? Lebo ak je toto predpoklad toho, že vláda 

nám dá peniaze, tak potom sem prídete a zníži, zní či, 

znížite tú da ň? Lebo, neviem. Nediskutovali sme o tom.  

Čiže aj nad tým, aj na o tomto treba diskutova ť, že či 

to tak je, ak to robíte kvôli tomu.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Opakujem, že všetci sú prihlásení, tí čo sú prihlásení 

faktickými, na vystúpenie pána poslanca Budaja, kto rý tu 

(gong) už žia ľ neni a ospravedlnil sa, musel ís ť zaujíma ť 

svoje miesto v parlamente. 

To znamená, že všetci tí, čo nebudú vystupova ť k veci, 

tak ich jednoducho odstrihneme. Bez rozdielu, či sa jedná 

o diskusný príspevok riadny, ak to nebude k veci, a lebo 

faktické onám, faktické poznámky.  

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  
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No, pán Budaj je ako pokazená obohratá plat ňa. Stále 

dookola to isté, PKO, podniky, transparentnos ť a podobne.  

Toto isté predviedol vlastne aj na finan čnej komisii, 

kde sa zdvihol a odišiel protestova ť pred Bonaparte. 

Zanechal rokovanie finan čnej komisie a my tri hodiny 

vlastne viedol komisiu finan čnú pán podpredseda Bulla. 

Takže to je len vizitka jeho práce, akým spôsobom p racuje 

pre Bratislav čanov a pre Bratislavu.  

A chcel by som mu ešte teda poveda ť, možno to po čuje, 

alebo možno to nepo čuje. Práve preto, jednoducho, bolo 

vymenené vedenie v Dopravnom podniku, kde skuto čne 

transparentným spôsobom došli ľudia ako pán Kubala a pán 

riadite ľ Á č, ktorí sa snažia robi ť, ktorí sa snažia robi ť.  

Ale hovoril tu o Dopravnom podniku, konkrétne 

o nejakých čiernych dierach, takže reagujem na ten jeho 

diskusný príspevok. Ve ľmi dobre som po čúval. Len keby 

chodil na tie dozorné rady, to je presne to isté. 

Predviedol do isté, ako teraz.  

Ďakujem pekne. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán poslanec Mrva vo vystúpení.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Zas osveta, budem pokra čova ť v tom  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, na pána Budaja idete robi ť. Nie osvetu. Osvetu 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To je, patrí to k tomu.  

Ja si budem hovori ť čo chcem, dobre? Pán predsedajúci.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Budem 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predsedajúci v zmysle rokovacieho poriadku vedie to to 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Hovorím k dani z nehnute ľnosti. Hovorím 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovoríte k vystúpeniu pána Budaja.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. Penia. Hovoril o tom, že bez, že budú vysoké 

dane. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy reagujete na pána Budaja.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán Budaj hovoril o vysokých daniach a ja hovorím, 

áno, budú vysoké a budú vysoké preto, lebo Slovensk á 

republika nedáva peniaze samosprávam ako takým.  

Bežne v Európskej únii, aj v Česku štyridsa ť pece, 

štyridsa ť percent ide do samospráv. To je aj do žúp, ale aj 

do samospráv. U nás ide sedemnás ť percent. Čiže ani nie 

polovica toho, čo dávajú okolité štáty.  

Potom kde tie peniaze zostávajú? Na čo sa použijú? 

Otáznik. Na čo, komu zostanú? 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) na pána Budaja.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Orginál, originálne kompetencie, fotbalové ihriská,   

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reagujete na pána Budaja.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

škôlky, školy, to všetko už má by ť v rozpo čte do 

samospráv, nech si o tom rozhodujú samosprávy, nech  nie, 

nie sú (gong) nejaké vládne ba 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž, pokra čuje.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Škoda je, že pán Budaj je na to ľkatích stoli čkách, že 

nedokázal ani a nemohol po čkať na interpelácie na jeho 

vlastné vystúpenie.  

Rozprával tu nie čo o ostrakizácii jeho vlastného klubu 

poslaneckého. Chcel som sa ho spýta ť, že či mu to nie je 

podozrivé, že posledných dvadsa ťpäť rokov sa vždycky 

dostane do tej pozície, kde ostatní sú tí zlí a on je ten 

dobrý a nikto s ním nechce spolupracova ť? To podobný 

problém asi ako má Jano Hr čka, že od škôlky sa s ním nikto 

nechce kamaráti ť.  
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No, presne tak to je, že tak ako sa vy správate 

k iným, tak sa ostatní správajú ku vám. Ak vy o nás  budete 

rozpráva ť, že sme zlodeji a vagabundi, tak nikto s vami 

spolupracova ť nebude.  

Čiže ja odporú čam, neh ľadať chybu v iných, ale možnože 

po tých dvadsiatichpiatich rokoch za čať s nejakou sebare 

sebaanalýzou a trošku si za čať spytova ť svedomie, či 

náhodou ten svet nie je kvôli tomu taký zlý na m ňa, že ja 

som, ja som zlý na ňho. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím, vyhnime sa invektívam osobným.  

Faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Škoda, že, že kolega Janko Budaj odišiel, lebo ja s om 

mu chcel pripomenú ť, že ke ď sme v tom dvetisícjedenástom 

schva ľovali dane a schva ľovali sme zvyšovanie daní, tak 

myslím, že aj on hlasoval za zvýšenie daní, hej?  

Takže tie všetky jeho re či o tom ako je to zlé, ako je 

to nesystémové, ako treba rieši ť to s vládou.  

Ako, riešime to s vládou, ale my sme mestský 

parlament. Vláda môže po čúva ť, ale aj nemusí. My musíme tie 
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veci rieši ť bez oh ľadu na to, či sa nám to podarí, alebo 

nie. Ke ď on bol vtedy vo vedení mesta, mal bližšie k vláde 

ako máme dneska my, takže, a teda,  a a ako má dnes ka on, 

takže bol ten priestor na to, aby to zariadili. Nez ariadili 

ni č. Tak sa my ako mestskí poslanci musíme spole spo ľahnúť 

sami na seba a na Bratislav čanov. 

Ďakujem. 

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

primátora 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. 

No mne skôr vadí, že tu nie je predkladate ľ prítomný. 

Ako sa máme obraca ť na neho, ktorý predkladá tento 

materiál. My sa tuto môžeme medzi sebou bavi ť, poslanci 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Já, práve prišiel. Dobre, výborne. Ďakujem ve ľmi 

pekne. 

Ja by som sa chcela naozaj opýta ť, že ke ďže problém je 

naozaj ten, že niektorí sme to dostali teraz, ob čania to 

nedostali vôbec, že či je problém schva ľova ť toto, tento 

návrh vézetenka až v septembri, pán primátor? Preto že teraz 

naozaj ja nebudem môc ť za to hlasova ť, hoci možno by som 
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potom, ke ď sa to prerokuje aj schvale schva ľova ť tento 

návrh. Poprosím vás, skúste to teraz stiahnu ť, aby sme 

o tom nehlasovali a dajte všetkým rovnakú možnos ť a hlas 

vrá ťme sa k tomu v septembri.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa, tento materiál a diskusia sa vedie už 

viac ako rok. Viac ako rok sa vedie táto diskusia. Aj 

tento, aj tento, (gong) pos Predsedovia klubov ho d ostali 

dostato čne. Vedie sa tá diskusia ve ľmi dlho. Na finan čnej 

komisii nieko ľkokrát. Niet dôvodu to odklada ť.  

Alebo sa to schváli a povieme Bratislav čanom  máte 

tridsa ťpäť kilometrov ciest, rozvoj Bratislavy  pokra čuje, 

alebo sa to neschváli a potom poviem, poslanci to 

neschválili.  

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak bude potrebné, avizujem dodato čný čas.  

A viete, že sa snažím vždy diskutova ť vecne v tomto 

mestskom zastupite ľstve bez oh ľadu na farbu politického 
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tri čka. Dokonca keby som mal Olivera Kríža parafrázova ť 

z tej jeho faktickej poznámky, tak ešte aj Jana Hr čku 

považujem za svojho kamaráta celkom. A v čera sme sa snažili 

vecne vyrieši ť aj problém tej Karlovej Vsi, pripomienkami 

k uzneseniu, ktoré boli akceptované aj jednou stran u, aj 

druhou stranou. A preto sa budem takto úplne vecne snaži ť 

diskutova ť aj k tejto téme dane z nehnute ľnosti.  

Tie rokovania vôbec neboli jednoduché a rokovania s me 

viedli šes ť mesiacov. Šes ť mesiacov sme bojovali a musím 

poveda ť, že ja som bol na tej strane ľudí, ktorí bojovali 

proti tomu zvyšovaniu.  

A som ve ľmi rád, že sa nám podarilo zastavi ť ten 

pôvodný návrh, ktorý vyšiel od pána primátora na 

stopercentné zvyšovanie, aj ten návrh, ktorý bol 

o sedemdesiatpercentnom zvyšovaní daní na stavby a byty pre 

ľudí. Toto by bolo, pod ľa môjho názoru, naozaj neúnosné 

a trvalo šes ť mesiacov kým sa nám podarilo dospie ť 

k nejakému kompromisnému návrhu, ktorý je ozaj komp romisom. 

Tak, ako to v politike ve ľmi často býva. 

Presadili sme a takisto to trvalo tých šes ť mesiacov 

vybojova ť to, aby sú časťou materiálu bolo konkrétne 

uznesenie s konkrétnym zoznamom vecí, na čo tieto vyššie 

vybraté dane pôjdu.  

Čiže žiadne také, že sa to stratí v nejakej čiernej 

diere. My dnes máme presný indikatívny zoznam ciest . 

Ja na základe toho viem svojim obyvate ľom v Ružinove 

poveda ť, že vážení ob čania, ale bude opravená celá Košická 
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ulica, bude opravené celé to rozbité, ten priestor pred 

hotelom Dukla. Bude opravená celá Tomašikova ulica.  Ke ď 

dnes idete na miestny úrad v Ružinove a prechádzate   po 

Tomašikovej, idete ako po tankodrome. A bude oprave ná celá 

Herlianska ulica.  

A nemusíme sa bavi ť o nejakých prioritách, lebo ke ď 

nás obvi ňujú, že sme sa nechali kúpi ť za nejaké priority, 

no vážení, moja priorita ešte je, aby navyše ešte b oli 

opravené výjazdy z Ružinovskej na Bajkalskú, kde je  úplne 

rozbitý asfalt a prechádzate tam cez obrovské hrbol e. To je 

tá priorita, ktorú budem presadzova ť ako miestny poslanec, 

aby bola opravená. A dokonca ma nezaujíma, či bude stá ť 

desa ťtisíc Eur, pä ťtisíc alebo pätnás ť, pretože sa budem do 

krvi bi ť s primátorom, ak by to nechcel podpori ť. A dnes už 

viem, že to bude chcie ť podpori ť a už sme sa vlastne 

dohodli, že sa aj toto budúci rok bude opravova ť.  

To je to, čo považujem za dôležité.  

Čo považujem za dôležité. Opä ť tu dnes zaznieva 

obrovské množstvo populizmu.  

Päťkrát rokovala finan čná komisia, ktorej predsedom je 

pán Budaj, o tomto návrhu zvyšovania daní z nehnute ľnosti. 

Päťkrát. A nedostali sme sa v podstate k ni čomu inému. Bolo 

schválené jedno jediné uznesenie so zvyšovaním o tr idsa ť 

percent pre stavby a domy. A toto uznesenie,  nechc em by ť 

osobný, tak len poviem, že bolo navrhnuté konkrétne  

poslancom z klubu pána Budaja. To čo je nakoniec kompromis, 

vlastne vyšlo z klubu pána Budaja na finan čnej komisii. To 

bolo jediné schválené uznesenie, ktoré tam bolo.  
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Nikdy na finan čnej komisii som nepo čul, že by zaznela 

nula. Padali rôzne čísla. Padalo, že desa ť percent, padalo 

že sedemdesiat percent, padalo tých tridsa ť percent, ale 

nula, nula tam nezaznela nikdy. Ani z tých, ktorí s a dnes 

tvária, že tu na mestskom zastupite ľstvo teraz bojujú akože 

za ľudí, ke ď hovoria, že čistá nula.  

Musím poveda ť, že ľudia, ktorí dnes bojujú proti 

tomuto aspo ň čiastkovému zvýšeniu dane, ktoré naozaj ani 

mňa nijak neteší. Preboha, sná ď si nikto nemyslíte, že 

ideme si robi ť volebnú kampa ň na tom, že zvyšujeme da ň 

z nehnute ľnosti pre ľudí. Ve ď to je čisté bláznovstvo.  

Ale títo ľudia hlasovali za posledné zvyšovanie dane 

z nehnute ľnosti v roku 2011. Vtedy zrejme boli v koalícii, 

vtedy mali viceprimátora, vtedy im to nevadilo.  

A musím poveda ť, že som ve ľmi nespokojný s plác, 

s prácou finan čnej komisie a s prácou ľudí, ktorí sa tu 

dnes akože bojujú za ľudí,  pretože ke ď sme o finále 

a o poslednom pozme ňujúcom návrhu a kompromise rokovali 

práve pred dvoma týžd ňami na finan čnej komisii, tak pán 

Budaj sa zobral a odišiel. Išiel si robi ť volebnú kampa ň na 

hradný kopec namiesto toho, aby sa venoval svojej p ráci 

šéfa finan čnej komisie v čase ke ď sme mohli ten kompromis 

a pozme ňujúci návrh dohodnú ť tam. Všetko bolo pripravené, 

že ho dohodneme na finan čnej komisii a nemuseli by sa tu 

dnes, pán Vetrák, ktorého je mimochodom pod ľa mňa v klube 

pána Budaja naozaj škoda, s ťažova ť, že bol nedostato čne 

informovaný.  
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Táto da ň nevyrieši financovanie Bratislavy. My budeme 

musie ť rieši ť developerský poplatok. My budeme musie ť 

rieši ť celkové financovanie Bratislavy  s vládou. Dobre t o 

vieme. Vláda od nás žiada, že toto je povinný prvý krok. My 

dnes máme sadzbu pre byty a domy v rozpore so zákon om. Je 

príliš nízka.  

A viete, ke ď nás chcete obvi ňova ť, tak ja sa ostro 

ohradzujem. Pretože ak hovoríme, že šetríme na úrad e, pred 

rokom som tu presadil uznesenie, ktoré som navrhova l 

osobne, vypovedajme nevýhodnú zmluvu s Bratislavsko u 

parkovacou spolo čnos ťou. Všetci ste to podporili, v ďaka vám 

všetkým toto mesto ušetrilo státisíce Eur a ušetrí do 

budúcnosti.  

Ja konkrétne som si teda odrobil to šetrenie na úra de 

a to, že mám právo poveda ť, že som šetril da ňovým 

poplatníkom Bratislavy  peniaze.  

A ešte jednu poznámku si neodpustím, pretože v čera tu 

pán kolega Mrva hovoril, že dobrá vec sa podarila, prišla 

petícia s bojom proti hazardu. Nikto z nás nechce h azard, 

nikto z nás nechce herne na sídliskách, ale to je ďalší 

dôvod. Šes ť miliónov Eur ro čne výpadok z rozpo čtu mesta 

Bratislavy. 

Keby som chcel by ť zlý, tak poviem, že toto je 

zvýšenie daní pána Mrvu a bigotnej Aliancie za rodi nu, 

ktorá sa takýmto spôsobom spojila.  

A posledná vec. Chcem ešte poprosi ť pána kontrolóra, 

pretože na finan čnej komisii nám dal ve ľmi dôležité 
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informácie o tom, že mesto bude ma ť v najbližších dvoch 

rokoch tridsa ť miliónov Eur mimoriadne splatných za záväzky 

z minulosti. Či už to ide o tie nájomné byty, ktoré sa 

odkladali, či už výpadok z hazardu, či už splatnosti 

návratných finan čných výpomocí, tridsa ť miliónov (gong) Eur 

nepokry. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec, za to, že ste 

vniesli do diskusie opä ť vecný tón. To je presne ten tón 

odborný, ktoré, ktorá táto diskusia potrebuje.  

Ďakujem. 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som naozaj nechcel vystúpi ť, lebo všetko je to tu 

tak osobné, že pri týchto ekonomických veciach človek ani 

nemá chu ť diskutova ť. Ale teraz to zaznelo vlastne, jeden 

z hlavných dôvodov, pre čo o tom rokujeme okrem iného, že 

sme v rozpore so zákonom. Upozor ňoval som na to aj pred 

tým.  

Prvá vec, skôr som o čakával, že niekto dá záväzok, 

alebo finan čná sekcia. Všeobecne, to vézetenko nie je 

dobré. Bolo v roku 2004. a ke ď ma niekto chce presved či ť, 

že da ň za byt  na Strmom v ŕšku, vzh ľadom na kvalitu 
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bývania,  musí by ť lacnejší ako byt v Petržalke, 

v Ružinove, alebo na Novom Meste, znamená, že niekd e máme 

ten systém zle nastavený. Nehovorím o tomto teraz a ko 

(poznámka: nezrozumite ľné slováo) systéme, čiže ja pevne 

verím, že sa vrátime k týmto nezmyslom, ktoré sme 

v dvetisícštvrtom vzh ľadom na nejakú tradíciu malých, 

veľkých, stredných zažili, ale sme v dvetisícšestnásto m, 

sedemnástom. Jednoducho, to vézetenko už nie nie je  

akotuálne.  

Ľahko tu narábame, najvyššia da ň na Slovensku, 

s kategóriami, ktoré vôbec sú úplne inde. Ak si nie kto 

pozrie stanovisko OECD, alebo ministerstva financií  (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Chren, ja teda. Vy hovoríte, že je ma 

škoda v tomto klube. Ja len krátko na to musím zare agova ť, 

lebo to tam tiež, pod ľa mňa, až to ľko nepatrilo do toho 

príspevku.  

Ja sa cítim v tomto klube dobre. Je pravda, že nemá m 

vždy rovnaký názor ako iní členovia a máme to tu tak krížom 

– krážom niekedy, nevystupujeme možno tak jednotne ako iné 
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kluby, ale ja sa zatia ľ cítim dobre. A myslím, že vieme 

spolupracova ť aj ke ď budem v tomto klube a nemusíme to 

takto ďalej rieši ť.  

K tomu, čo bolo povedané. 

Viete, vy. Máte skúsenos ť aj s ve ľkého parlamentu. Ale 

myslím si, že ke ď takýto ve ľký pozme ňovák príde na poslednú 

chví ľu, tak neraz sa stalo, že sa to rokovanie prerušilo , 

išlo to naspä ť do komisií a tam sa to najprv prerokovalo aj 

odborne. A toto mi tu tiež chýba.  

Čiže možno by sa bolo dobré aj nad týmto zamyslie ť. Už 

to spomínala pani Šimon či čová. Pre čo je ú činnos ť od 1. 

augusta? Dajme ju od nového roka a ešte to predisku tujme, 

vysvetlime verejnosti. Bude možno vä čšia podpora, ako bude 

teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ten, platí to až od nového roka, 

samozrejme. Te tá ten da ňový výmer. Nie je to vôbec žiadny 

nový návrh. Ke ď ste po čúvali pozorne, nieko ľkokrát sa ním 

zaoberala finan čná komisia  a tento návrh vyšiel 

z finan čnej komisie.  

Pán poslanec Dostál.  

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

Pán poslanec Chren, no nie je to celkom pravda, že 

nikto nebol za nulu. Ja som aj na finan čnej komisii 
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hovoril, že nebudem hlasova ť za zvyšovanie a teda ani som 

nehlasoval ani za tých, za tých tridsa ť percent.  

Rovnako nie je zrejme celkom pravda, že boli 

informovaní predsedovia klubov. Nepochybne boli inf ormovaní 

predsedovia klubov, ktorí sú pod tým podpísaní. Nie  je 

pravda, že boli informovaní predsedovia všetkých 

poslaneckých klubov, napríklad nášho poslaneckého k lubu.  

A, a ke ď, ke ď teda má to plati ť od 1. januára, tak 

potom tiež sa pripájam k tým hlasom, ktoré nerozume jú tomu 

pre čo to má by ť prerokované a schválené v júni, navyše 

takýmto zna čne pofidérnym spôsobom, ke ď sa od za čiatku 

vedelo, že sa nakoniec bude schva ľova ť nie čo iné, ako to, 

čo sa vystavilo pre verejnos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pripomínam, pán poslanec, že všetci členovia finan čnej 

komisie dostali v predstihu, (gong) aj vy, dostali to aj 

predsedovia klubov. Ak vám to váš predseda klubu ne dal, to 

ma mrzí, ale dostali ste to všetci v predstihu. Vše  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aj túto variantu ste dostali. Aj tridsa ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, aj túto variantu. Minulý týžde ň. Minulý týžde ň 

ste dostali aj túto variantu, tridsa ť, pä ťdesiat, 

sedemdesiat.  
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Všetci vo finan čnej komisii, predsedovia klubov.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Chcem reagova ť na pána Chrena.  

Veľa vecí povedal ve ľmi dobre. Ale naozaj na finan čnej 

komisii sme neuzatvorili, ja som tam preto aj prišl a na tú 

mimoriadnu, a ako, ni č sa nedialo.  Proste, jednoducho sa 

to neuzatvorilo. 

A pán primátor, nie minulý týžde ň, ale tento týžde ň 

v pondelok poobede sme dostali tie tri varianty, al e nikto 

netušil, že takýto materiál bude na stole. Aspo ň ja ur čite 

nie. Teda, ako, čiže, hovorme si pravdu.  

A pán predseda Budaj odišiel z finan čnej komisii, ale 

až potom, čo odišiel pán primátor a čo vec daní sa 

uzatvorila. Čiže nehovorme, že on si odišiel vtedy, ke ď sa 

riešili dane. To nie je pravda.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Raz sme tu už mali taký, takú vec, že ke ď sa tu bavilo 

o vyrovnaní PKO, že pre čo to musí by ť rýchlo, rýchlo 

v decembri, pre čo to nemôžme posunú ť do januára a potom sa 

nám výsledok o mesiac prejavil, že pre čo to muselo by ť 

schválené v decembri. Lebo už v tom čase ke ď sme to 

schva ľovali, bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu o zrušení 

rozhodnutia, na základe ktorého tu právnici, ako pá n Buocik 

a podobne, argumentovali svoje hlasovania.  

A naozaj, ešte raz.  

Nie som proti zvýšeniu daní, nemám problém 

s tridsiatimi percentami, mám problém s tým, že to idete 

dať zase, presne, na poslednú chví ľu teraz a s tým, ako to 

je dohodnuté, že, že keby tu pán Chren proste naoza j sa 

snažil o nejakú rovnos ť, spravodlivos ť a nie čo podobné, tak 

viem by ť aj ja nejakým spôsobom š ľachetnejší a ustúpi ť. Ale 

keď vidím to kšeftár čenie, ktorí sú moji, ktorí nie sú moji 

a tak ďalej, bez urážky, mne to čo mi príde takýmto 

spôsobom na stôl, nemám vo či tomu žiadnu dôveru, a preto 

nehlasujem, pretože tomu neverím. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Už som to povedal, že každý príspevok, ktorý povie 

kolega Ká čer má hlavu a pätu a súhlasím s ním. Takisto, 

kolega Chren je pre m ňa vzorom vecnosti. Ostatní čo tu 

zareagovali, samé drísty, nezmysly. Úplne neuverite ľné, 

proste, nedokážu prelomi ť ten jeho príspevok proste.  

On je v tomto pre m ňa hviezda, ktorý naozaj má rád 

tých svojich Ružinov čanov. Nie všetci máme Ružinov čanov, ja 

mám rád Dúbrav čanov, ale proste toto ostatné čo zaznieva je 

deštrukcia, ni č viac.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren reaguje. 

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

No, ďakujem ve ľmi pekne, v prvom rade, za ve ľmi milé 

slová.  

Ja len musím pre pána Vetráka zdôrazni ť. My sme, ja 

som bol na tej mimoriadnej finan čnej komisii s tým, aby sme 

to tam vyriešili pod vedením pána Budaja.  

Je pravda, že pán primátor odišiel a potom odišiel aj 

pán Budaj, ale ten bod daní pre m ňa.  
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My sme urobili mimoriadnu finan čnú komisiu s cie ľom 

urobi ť spolo čný pozme ňovák. Pán Budaj sa zdvihol a odišiel 

protestova ť pred Bonaparte a ni č sa nedohodlo. Dnes tu tiež 

nesedí. Ondro Dostál tu sedí poctivo. Pán Budaj, pr edseda 

finan čnej komisie, v podstate po primátorovi druhá 

najvýznamnejšia postava v meste, jednoducho kašle. Príde, 

vyrozpráva sa populisticky a kašle na svoju robotu,  kašle 

na ob čanov mesta. To je, to je jednoducho fakt, to čo sa tu 

dneska deje. A preto mi ten populizmus ve ľmi vadí.  

A oce ňujem to, že vidím tu snahu o konštruktívnu 

debatu aj z druhej strany. Ja chápem, že sa cítite aj 

zrejme ve ľmi zle v tej pozícii, v ktorej ste, ale tentokrát 

to naozaj nie je naša vina. (gong) Tentokrát sa to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ďakujem pekne.  

Chcem sa opýta ť predsedov klubov, či nevyhlásime 

hygienickú prestávku pätnás ť minútovú. Budeme pokra čova ť 

o štvr ť na dvanás ť. Obed bude potom asi okolo jednej ako 

vždycky a zrejme tak, uvidíme, kam dôjdeme.  

Takže stretávame sa o štvr ť na dvanás ť.  

(prestávka od 11.00 do 11.24 hod.) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Panie poslankyne a páni poslanci, prosím, vrá ťte sa do 

rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť v rokovaní 

mestského zastupite ľstva. 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby ste sa 

vrátili do rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť.  

(gong) 

(gong) 

(gong) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

Panie poslankyne a páni poslanci, z mezanínu, prosí m, 

vrá ťte sa do rokovacej sály.  

A organiza čné, prosím, trošku poponáh ľať.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

Pani Kramplová, myslíte, že už tu je dos ť po, dos ť 

poslancov, môžme, môžme pokra čova ť? Spo čítajte, prosím.  
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(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú poslancov prítomných v rokovacej sále) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžeme pokra čova ť. Dobre. Ďakujem pekne. 

Priatelia, pokra čujeme v rokovaní o bode číslo jedna 

diskusiou a slovo má pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa skúsim skráti ť, teda ten svoj príspevok, pretože 

myslím si, že máme ešte ve ľmi ve ľa bodov pred sebou. 

V prvom rade by som chcel ako pre pána starostu Mrv u, 

ktorý nás tu neustále pou čuje svojimi faktickými 

poznámkami, poveda ť o tom, že ako vznikala fiškálna 

decentralizácia. Myslím si, že on taktiež pri tom b ol 

a ve ľmi dobre vie, že z da ň z nehnute ľnosti  bol jedným 

z nástrojov na to, aby jednoducho Bratislava mala s voje 

originálne príjmy. Práve preto sa rušila aj dotácia  na 

emhádé, ktorá bola v tom čase v roku 2004 naposledy udelená 

vo výške vyše jednej miliardy slovenských korún a p ovedal 

pán minister financií Mikloš vtedajší, nech si to 

Bratislava rieši práve cez da ň z nehnute ľnosti. Práve preto 

v zákone nie sú žiadne limity. Sú tam len tie násob ky, 

ktoré je potrebné dodržiava ť, a ktoré aj tento návrh 

zabezpe čuje, aby jednoducho to bolo zákonné. 

Takže to ľko troška nejaký poh ľad do minulosti.  
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A taktiež, samozrejme, ke ď sa už tu baví o tom 

financovaní tej Bratislavy, skuto čne je ve ľmi smiešne, že 

zaznievajú vý čitky na adresu primátora, respektíve nás, od 

ľudí, ktorí boli či už viceprimátormi, respektíve boli 

priamo vo vládnej koalícii. Ve ď bola to aj pravicová vláda 

rokov 2010 – 12. A pre Bratislavu neurobili absolút ne ni č. 

Práve naopak, bola to táto vláda, ktorá znížila sed emdesiat 

percent na šes ťdesiat percent. Bola to vláda pani 

Radi čovej.  

Takže, toto si treba ve ľmi jednozna čne poveda ť.  

Ale čo sa týka dane z nehnute ľnosti, ja som ve ľmi rád, 

že je tu kompromisný návrh. Je to kompromisný návrh . To 

zdôraz ňujem. Pretože ja taktiež by som si vedel možno 

predstavi ť lepší návrh. Ale jednoducho je to dohoda 

zodpovedných, pragmatických poslaneckých klubov, kt oré 

myslia s Bratislavou skuto čne úprimne a vážne a chcú robi ť 

pre Bratislavu a Bratislav čanov.  

Ak pán poslanec Chren hovoril o tej nule, no ve ď to je 

presne o tom. Aj my by sme sa tu mohli populisticky  hra ť, 

že samozrejme, nebudeme navyšova ť žiadnu da ň 

z nehnute ľnosti. 

Tu len na okraj teda. Všetcia tí, ktorí vykrikujú 

teraz, že to nepodporia, tak všetcia tí, ktorí boli  

v zastupite ľstve v roku 2012, tak zvýšenie dane 

z nehnute ľnosti podporili.  

A nula, znamená aj nula urobených kilometrov ciest.   
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A konkrétne poviem za tú moju mestskú časť, v ktorej 

som bol zvolený a ktorej som poslancom, kde máme ul icu 

Podháj. Ja som ve ľmi rád, že aj pán primátor to povedal 

svojmu, v svojom úvodnom slove. Je to mestská komun ikácia. 

Štvorprúdová komunikácia. Hlavná tepna v v našej časti, 

kde, ktorá vedie vlastne do centra k námestiu, ku š kole, ku 

kinu. Je to jednoducho najreprezentatívnejšia komun ikácia 

mestská. Štyridsa ť rokov nebola komplexne opravovaná, 

vážení. Je len lepená. Lepená. Ľudia sa na to s ťažujú, je 

to hrozné.  

Čo z toho, že máme moderné nízkopodlažné autobusy, 

ktoré musia tam chodi ť po jamách, po dierach. Po každej 

zime to je jeden tankodrom.  

A ja by som bol ve ľmi rád, aby som ob čanom v Lama či 

povedal, áno, budete plati ť o tridsa ť percent vyššiu da ň 

z nehnute ľnosti  čo sa týka bytov a domov, ale zárove ň, 

jednoducho, bude urobená táto cesta. Samozrejme na etapy, 

v priebehu dvoch rokov komplexne tak, aby ďalších možno 

štyridsa ť rokov slúžila obyvate ľom tejto mestskej časti.  

Čo sa týka tohto návrhu, ja som ve ľmi rád, že ten 

výnos sa drží zhruba osem miliónov Euro. To znamená , že 

štyri milióny Euro pôjde do rozpo čtu mesta a štyri milióny 

Euro, vážení, pôjde do rozpo čtu mestských častí. To si 

treba ve ľmi otvorene poveda ť.  

A ja budem ve ľmi zvedavý od tých pánov, ani nie 

poslancov, ale starostov, ktorí nebudú hlasova ť za tento 

návrh, ako budú potom dôvodi ť, teda lebo my nesieme tie 
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politické náklady, ale do tých mestských častí, ktoré za to 

nehlasovali, tam tie zvýšené príjmy, jednoducho, pô jdu.  

Samozrejme som ve ľmi rád, že sa taktiež akceptoval 

a doriešil sa ten návrh, čo sa týka z ľavy pre dôchodcov. 

Pretože, myslím si, že toto je skuto čne, a treba to 

poveda ť, my znižujeme tú hranicu tej z ľavy zo sedemdesiat 

na šes ťdesiatpä ť rokov. Aby to tu zaznelo, ke ď už tu 

hovoríme o nejakých sociálnych aspektoch.  

A chcel by som taktiež sa vyjadri ť k tomu rozdeleniu 

pásiem, lebo (gong) samozrejme, môžme hovori ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zapnite pána poslanca, lebo 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, dobre. Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Pán Olekšák, prosím vás, odkia ľ ste čerpali, ke ď 

tvrdíte, že všetci tí, ktorí sú dnes proti zvyšovan iu, 

v minulom období hlasovali za? Konkrétne ste myslel i aj na 

mňa? Alebo ste to len tak všeobecne povedali?  
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A druhá vec je. Vy ste tu asi nepo čuli, že z našej 

strany iks krát bolo povedané, že nie sme proti zvy šovaniu, 

ale sme proti takémuto procesu prijímania všeobecne  

záväzného nariadenia.  

Uvedomte si, že tá zodpovednos ť nie je len v tom 

deklarova ť, ja zabezpe čím peniaze, hej, pre mestskú časť, 

možno pre mesto, aby opravovalo cesty a zabúdame na  

efektívne zhodnocovanie prostriedkov, ktoré už máme , 

zabúdame na efektívny výber, ktorým by sme mohli 

zabezpe či ť, ale dáme to skôr na tú stranu, len ty obyvate ľ 

pla ť, prispej.  

Ďakujem. 

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: 

Á, ďakujem za slovo.  

Ja som rád, že sú tu poslanci v piatich poslaneckýc h 

kluboch, ktorí niektorí, teda dos ť ve ľa z nich kandidovalo 

aj v parlamentných vo ľbách a teda ich zodpovednos ť sa na 

tých voli čoch ukázala.  

A naozaj, to čo predvádza pán Olekšák, je čistý 

populizmus a zbyto čne, zbyto čne tu bude rozpráva ť o tom, 

lebo proste my sa nesporíme  v tom, že súhlasíme so  

zvýšením dane, ja, ne,  tu naozaj nie nie sme takí jednotní 
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ako on v svojom klube, možno strane, ktorej síce ne ni 

členom, ale ktorého zápisnice okresných stretnutí a ktorých 

sa zú čast ňuje ako ne člen SMER-u. Ale my máme rôzne názory. 

To znamená, áno, niektorí nesúhlasia so žiadnym nav ýšením, 

ale je nás tu dos ť, ktorí súhlasíme s navýšením o tridsa ť 

percent, súhlasili by sme aj o vyš, o viac. Ale pre sne, ten 

populizmus, ktorý robíte, že chcete ukáza ť, že z ľudí to 

zoberiete, ale pritom boli tu nieko ľkokrát správy 

kontrolóra, kde sa to nezoberie na, na poplatkoch z a, za 

hotelierske služby a podobne, tam vám to neprekáža,  tam ste 

ticho. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák reaguje na seba.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za pripomienky faktické.  

Áno, pán poslanec Kolek, myslím aj vás, pretože 

hlasovali ste áno. Ke ď sa hlasovalo o dani z nehnute ľnosti 

a aj pán Hr čka tiež hlasoval za.  

Ja som to taktiež hovoril, že jednoducho treba zlep ši ť 

efektívnos ť výberu dane z nehnute ľnosti. A myslím si, že 

magistrát urobil prvý krok, ke ď prvýkrát v histórii fyzicky 

boli skontrolova ť, čo sa týka vlastne reálnych tých 

nehnute ľností po konkrétnych mestských častiach.  
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Bavili sme sa o tom aj na finan čnej komisii. A ja si 

myslím, že o dani z nehnute ľnosti sa bavíme od jesene 

minulého roka vážení. Tak ja skuto čne neviem, čo tu hráte 

nejakých prekvapených, ke ď hovoríme o konkrétnych návrhoch. 

Od jesene sa bavíme o zvyšovaní dane z da ň z nehnute ľnosti. 

A ešte k tej, k tej vláde a k tým všetkým týmto 

veciam. Ve ď práve to je o tej zodpovednosti, že skuto čne 

ako, robíme kroky na to, aby bolo vidie ť výsledky. Cesty to 

sú výsledky. Ak by sme išli na tento populizmus, ta k 

jednoducho, nebude ni č.  

Ďakujem pekne.  

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, pán primátor. 

Nechcem sa už moc vraca ť ku všetkému, čo sa tu dneska 

povedalo, ale mám taký pocit, že dneska tu nie je a ni tak 

v odbornej rovine tá debata, ale naozaj je tu polit ická 

a sk ĺza to naozaj do nejakých invektív a podobne.  

Samozrejme, je aj politická debata, je politická 

kultúra, sú tu poslanci z rôznych politických strán , takže 

každý si vydobýva z toho svoj politický kapitál.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 345 

A teraz si povedzme, že to riešenie, ktoré tu h ľadáme, 

je hlavne pre Bratislav čanov. Nezabrá ňme tomu rozvoju mesta 

tým, že budeme sa teraz politicky a populisticky tv ári ť, že 

som proti zvýšeniu z dane z nehnute ľnosti  a tým pádom 

zabránime nejakej výstavbe a oprave ciest. A budeme  tu 

nadáva ť na to, že vláda nám nechce poskytnú ť finan čné 

prostriedky z rozpo čtu štátu a podobne.  

Janko Mrva to tu už dneska viackrát povedal, ale ch cem 

sa spýta ť:  

Janko, bol si dlhodobým členom politickej straná, 

strane, ktorá trikrát mala premiéra a dvakrát mala ministra 

financií. Čo si urobil? Ko ľkokrát si oslovil premiéra 

Dzurindu, alebo ministra financií Mikloša, aby toto , toto 

zrušil a viac dal pe ňazí hlavnému mestu?  

Bol si rok predseda Regionálneho združenia všetkých  

mestských častí Bratislavy. Ko ľkokrát si oslovil ministra 

alebo premiéra a čo si nám vydobil?  

Takisto by som sa mohol spýta ť pána Budaja, ale ke ďže 

tu nie je, tak nebudem na ňho rozpráva ť, lebo myslím si, že 

to nie je seriózne.  

Ale aj v dnešnom zastupite ľstve máme troch poslancov 

národnej rady a ja ve ľmi ich teda prosím, aby vyvinuli tlak 

na vládu a urobili nejaký návrh zákona, ktorý by ri ešil aj 

financovanie, alebo dofinancovanie Bratislavy. Ja a ko 

starosta ich ve ľmi rád v tom podporím.  
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Takisto, mali sme tu primátora minulé volebné obdob ie, 

ktorý bol z podobnej politickej partaje, ako, ako b ola 

vláda. Takisto sa mu ni č nepodarilo.  

Tak, nalejme si čistého vína. Nie je to úplne 

jednoduché zo štátu dosta ť tie peniaze do hlavného mesta 

a toto je argument, ke ď pôjde pán primátor pýta ť peniaze od 

štátu. Áno, aj my sme zodpovední a h ľadáme financie. 

Hľadáme ich tam, kde sa to dá, a to je navýšenie dane  

z nehnute ľností.  

Viackrát ste povedali, aj tí poslanci, ktorí 

pravdepodobne to dnes nepodporia, že nemáte problém  s tým, 

aby ste, aby ste podporili zvýšenie dane z nehnute ľnosti, 

ale máte problém s tým, že je to krátko, neskoro a podobne. 

Naozaj, hovoríme tu o tom od novembra, presúva ť to na 

september, alebo na október, zas by ste vymysleli n ie čo 

iné.  

Ja viem, že júl, august, september je podstatný 

z pozície hlavného mesta a z odboru financií, aby 

pripravoval rozpo čet na budúci rok, a preto potrebuje 

vedie ť východiská rozpo čtu, či môže po číta ť s peniazmi 

a s akými.  

Neobvi ňujte aj náš klub, že teda sa tu snažíme teda 

peniaze niekam schváli ť a bez toho, aby sme, aby sme vedeli 

kam. Myslím si, že z pozície nášho klubu sa vyvinul o to, že 

bude presne ur čené, kam tie peniaze idú.  
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A aj ke ď si pamätáte, v čera sme práve prostredníctvom 

nášho člena klubu Mariana Greksu, požiadali primátora, aby  

hľadal skryté rezervy aj v OLE a na poplatkoch z OLA.   

Čiže, my sa snažíme naozaj h ľadať aj skryté rezervy, 

aby nikto zo štátu nemohol poveda ť, že nemôže kapitolu 

Bratislavy  da ť do rozpo čtu a prideli ť nám vyššie peniaze 

z podie ľových daní len preto, lebo Bratislava sa sama 

o seba nestará.  

Čiže, pozrime sa hlavne do svojho, do svojej 

peňaženky. Myslím teraz ako v úvodzovkách pe ňaženku 

hlavného mesta a ke ď si vysporiadame vlastné problémy, 

potom môžme pýta ť aj zo štátu a z ministerstva financií. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Čahojová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán kolega starosta, pán poslanec Kuruc správne 

povedal, že my sme povinní sa stara ť, h ľadať a h ľadáme 

zdroje.  
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A rovnako ako verím, že pán starosta Vrakune, tak a j 

ostatní starostovia boli požiadaní hlavným mestom o  to, aby 

sme urobili kontrolu efektivity výberu daní v našic h 

mestských častiach.  

Mňa by zaujímalo teda, že ako skon čila táto kontrola, 

lebo my sme nedostali žiadnu spätnú väzbu. Informác ie, 

ktoré sme dodali magistrátu, ako boli vyhodnotené a  aký bol 

výsledok tejto kontroly netušíme.  

Ďakujem za odpove ď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani posla, pani poslanky ňa, o tom sme hovorili, 

informovali sme, že informácie, ktoré sme dostali 

z mestských častí, samozrejme spracúva oddelenie ne správy 

dane, finan čné oddelenie a pripravujú sa da ňové procesy 

s tými, ktorí boli kvalifikovaní ako neplati či. To sa robí. 

Lenže tých informácií sme dostali z mestských častí málo, 

a preto treba v tom pokra čova ť, a preto som vám napísal 

dopis, aby sme pokra čovali v tej činnosti, ktorá za čala, 

ktorá je dobrá, len musíme ju pokra čova ť ďalej.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád doplnil pána Kuruceho príspevok 

a v stati, v ktorej hovoril o tom, že sa nám nepoda rilo 
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vyjedna ť peniaze od štátu, nemáme, Bratislava nemá 

špeciálnu rozpo čtovú a položku v rozpo čte. A ke ď sa nám to 

dlhodobo nedarilo, nepodarilo sa to Ftá čnikovi, nepodarilo 

sa to pánovi Mrvovi, nedarí sa to teraz poslancom, keď sa 

to nám nedarilo, tak aj týmto návrhom sme zobrali 

iniciatívu do našich rúk, kde jednoducho. A je kate gória 

budov, je to kategória Gé, do ktorej patria takzvan é 

ostatné budovy, čo sú budovy ministerstiev, je to 

prezidentský palác, je to budova národnej rady a ta k ďalej.  

Sä to  obrovské množstvo práve štátnych budov, kde 

navyšujeme sadzbu dane o pä ťdesiat percent.  

Čiže, aj takýmto spôsobom my odpovedáme štátu na to,  

že nechce uzna ť to, že sme hlavné mesto a pun, plníme 

funkcie nie len obyvate ľom Bratislavy, ale plníme funkcie 

celému Slovensku a teda aj, aj vo ve ľkej miere aj 

návštevníkom Bratislavy. Čiže zvyšujeme im dane, (gong) že 

teda vážení, aj vy si. 

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. 

Ja sa iba čudujem, že v minulosti všeobecne záväzné 

nariadenie  o daniach bývalo prijímané na novembrov om, 

alebo decembrovom zastupite ľstve, zhodou okolností aj vtedy 

keď bol predsedom najvä čšieho klubu v hlavnom meste zrovna 
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súčasný primátor. Vtedy nebolo potrebné z h ľadiska 

prijímania rozpo čtu odsúhlasi ť vézetenko v letných 

mesiacoch, aby sa dalo finan čne pripravi ť na ďalší rok 

dobre rozpo čet.  

Pre informáciu, kto, tak ako pán Olekšák nemá dobré  

informácie a klame, tak klamal aj teraz. Lebo naprí klad ja 

som poslancom od marca 2012 a o vézeten  o navýšení  daní sa 

rokovalo v no, v decembri 2011. Čiže, z jeho hlavy som 

hlasoval za zvýšenie v čase ke ď som nebol mestským 

poslancom. Ve ľmi pekne mu za to ďakujem. Ur čite to vie 

preukáza ť. Neviem akým spôsobom, ale to sú presne také tie, 

také tie informácie, ktoré tu zaznievajú a strašne ťažko sa 

na ne reaguje, ke ď on to povie v závere čnom slove a nie je 

to pravda, respektíve je to klamstvo. (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, ve ľmi pekne.  

Ja by som chcel predre čníkovi poveda ť iba to ľko: 

Z môjho poh ľadu je ve ľmi zodpovedné, že sa to prijme 

teraz, že nebude v zhone sa prijíma ť rozpo čet.  

Pre m ňa ako Dúbrav čana je ve ľmi dôležitý ten rozpo čet, 

lebo Harmincová je proste pre nás čierna mora pre tú 

Dúbravku. To je jediné naše spojenie priame s mesto m.  
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Proste, my s tým nie čo potrebujeme robi ť. Aby sme to 

odložili kvôli nejakým tu populistickým dôvodom, my slím, že 

to nie je správne.  

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. 

Samozrejme, dá sa na tú tému polemizova ť, dá sa 

v rámci rozpo čtu špekulova ť, že jak to bude schválené 

a podobne, ale naozaj, môže sa sta ť, že v rámci pre pre 

schva ľovnia vézetenka niekedy na septembrovom, októbrovom  

zastupite ľstve, príde k nejakým zmenám priamo na pri 

rokovaní a potom bude ťažko z toho rozpo čtu nie čo 

vymazáva ť, alebo vyškrkáva ť.  

Čiže, myslím si, že je zodpovednejšie to urobi ť teraz 

v júni, aby sa po čas leta dalo na to, na to pripravi ť.  

Na pani starostku z Karlovky.  

Samozrejme, aj ja budem vždy zástanca toho, aby vše tky 

kontrolné, kontrolné mechanizmy fungovali a aby sme  

výsledky kontrol vždy dostali. A ja ako starosta bu dem vždy 

za to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Žitný. 

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Klub MOST-HÍD pripravil na návrh doplnenia uzneseni a, 

ktoré odporú ča  mestským častiam hlavného mesta Bratislavy  

používa ť výnos zo zvýšeného príjmu z dane z nehnute ľnosti 

na opravu komunikácií, chodníkov, údržbu zelene a z výšenie 

čistoty.  

Tak, ako už môj kolega povedal, toto nemá právnu 

vymožite ľnos ť a a a my nemôžme ako mestskí poslanci 

zaväzova ť mestské časti, preto to chápte ako deklaratóne, 

deka, deklaratórne vyhlásenie, ktoré samozrejme, ne budem 

predklada ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za konštu 

Pán starosta, pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Vníma tú diskusiu tiež ve ľmi, ve ľmi jednozna čne a som 

vďačný za toto stanovisko a pochopenie nás, ktorí si 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 353 

myslíme, že sme, alebo chceme by ť partnermi mestským 

poslancom. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne aj ja za tento upokojujúci 

a konštruktívny prístup.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Kratu čko.  

Chcel by som reagova ť na pána Kuruca.  

Tak hne ď jak som sa stal starostom, som desiaty rok 

starostom, druhý rok som si, posadil som sa s pánom  

Niž ňanským, pani Žit ňanskou a s pánom Tvarožkom 

k nariadeniu vládu 668/04, lebo ako prvý z bratisla vských 

politikov som došiel na to, že v tom nariadení vlád y je 

veľkostný koeficient dva celá tridsa ťpäť pre Bratislavu, 

ktorý je, ktorý nám berie tých viac ako polovicu pe ňazí na 

Slovensko. Nevedeli mi to vysvetli ť, ako je toto možné. Na 

to sa snažili potom pripravi ť oni, ak sa pamätáte, 

neš ťastný mix daní, v tom čase si ty nebol, Martin, 

starostom, ktorý nebol taký, aký sme chceli, lebo, lebo 

zamotal tam všetky dane a nenechal da ň z fyzických osôb 

stopercentnú pre Bratislavu.  
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Keď som bol predsedom mestských častí, tak som písal 

pánovi primátorovi listy, aj som mu osobne hovoril,  nech ma 

zoberie na vládu, alebo na ministerstvo financií, a ko 

kri čiaceho psa, a on môže by ť pokojný, za zve, za zvýšenie 

spravodlivého podielu Bratislavy  na dani z fyzický ch osôb. 

Nezobral ma nikde.  

Bol som sú časťou komisie pre efektívnejší výber dane.  

Na pán Koleka.  

Ja som stále hovoril, že treba prerozdelenie medzi 

mestskými časťami urobi ť, lebo ja ich fyzicky neviem urobi ť 

ako starosta a predseda starostov.  

Primátor tu má ansánbel ľudí,  aby toto urobil.  

Na minulom zastupite ľstve mi pán primátor povedal, že 

nebude ni č takého robi ť, nebude žiadna komisia na 

prerozdelenie podielových daní, lebo to je vecou me stských 

častí.  Systematickejšie.  

Znova to zopakujem. V Bratislave sa vyrobí zhruba 

štyristopä ťdesiat miliónov Eur, vráti sa naspä ť 

stosedemdesiat miliónov, kvôli tomu koeficientu dva  celá 

tridsa ťpäť. Je to kvôli tomu fúzatému Nariadeniu vlády 

668/04 z roku 2004, ktoré nie je v poriadku, a ktor é takto 

Bratislavu dehonestuje.  

Preto vám navrhujeme riešenia, aby sa nezobralo pot om 

Martinu, Žiline a iným obciam a mestám, aby sa do t oho ako 

v Česku pridala da ň z právnických osôb a da ň z pridanej 

hodnoty aspo ň po pä ť percent, lebo tie firmy ve ľmi radi 
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zaplatia v regióne, kde sú aj miernou da ň do toho regiónu 

kde sú. Lebo všetka da ň z právnických osôb ide pre č do 

štátu. Nedostá, nedostávame z toho ni č.  

Znova zopakujem. Na Slovensku je iba sedemnás ť percent 

štátneho rozpo čtu na verejné, na, na samosprávy ako také. 

V zahrani čí je to až štyridsa ť percent. A potom zostáva 

samozrejme, priestor vláde a nie samosprávam, aby m inula 

prostriedky takým spôsobom, že ona dá postavi ť fotbalové 

ihrisko. Ona dá peniaze na škôlku. Ale to majú by ť už 

všetko peniaze v originálnych kompetenciách samospr áv. Toto 

nemá čo rieši ť vláda.  

Vy, vy nás obvi ňujete a tuná boli povedané pánom 

Hanulíkom, ten tak zvykne hovori ť, že okrem pána Chrena 

a Olekšáka tu boli samé dríty a nezmysly. Tak poved zte mi 

k tým faktom čo hovorím, čo sú drísty a nezmysly. Povedzte 

mi či neexistuje nariadenie vlády 668/04 s tým, že 

Bratislava má tak malý koeficient, že to je nezmyse l.  

Brno, znova to zopakujem, má o polovicu vä čší rozpo čet 

a ob čania tam platia o polovicu menšie dane. Lebo dostáv ajú 

od štátu viac pe ňazí v Brne. A Brno aj tak vyzerá. 

Ďalej. V zákone o Bratislave, a súvisí to s da ňou 

z nehnute ľnosti, v zákone o Bratislave nie je napísané aké 

úlohy hlavné mesto Slovenskej republiky  má. 

Keď som bol predsedom starostov, tak som pripravil 

jeden materiál, ktorý sa hovoril o tom, že úlohy hl avného 

mesta, boli tam hlavné tézy, ktoré trebalo rozvinú ť, kde my 

v Bratislave plníme úlohy nie len pre obyvate ľov hlavného 
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mesta ako obyvate ľov tu žijúcich, ale pre tých, ktorí tu 

dochádzajú do škôl (gong) 

a za prácou.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Jó, to treba poveda ť dopredu, lebo už je ten  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale to treba poveda ť v priebehu toho prvého. 

Čiže slovo má pán poslanec Kuruc. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nerobím to bežne. Dám ti ešte čas. Nech sa pá či, ale 

prosím, rešpektuj to. 

Nech sa pá či, máš slovo. Máš slovo.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pretrhol si mi ni ť, ale budem pokra čova ť v tom, že sme 

boli obvi ňovaní z drístov a nezmyslov a len niektorí 

poslanci tu hovoria pravdu a k veci.  

Ja si myslím, ja som pred rokom v apríli alebo v má ji, 

jak sme schva ľovali toto ako starostovia, nemal 
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k dispozícii to, ko ľko v Bratislave sa vyrobí daní 

z fyzických osôb, ale vedel som, že ne, že je to ve ľa. 

Veľa. Potom som to získal aj z Finan čnej správy a získal 

som to aj za tento rok. Takže je to ve ľmi ve ľa. A ja by som 

považoval za normálne, keby ty si sa pokúsil na vlá de 

vybavi ť nie pä ť štrnás ť miliónov a pätnás ť miliónov na 

opravy ciest, ve ď to je malá kvapka v mori z toho rozdielu 

štyristopä ťdesiat miliónov a sedemnás ť miliónov a nie 

pôži čku sedem miliónov, ktorú ešte nám vybavil bývalý 

primátor, ktorú musíme ne bezúro čne vráti ť, ale aby nám 

vláda povedala ako bude financova ť hlavné mesto a ako bude 

financova ť úlohy hlavného mesta.  

Keď povie, že každý rok nám dá o desa ť miliónov viac 

k tomu dva celá tridsa ťpäť koeficientu, tak potom môžme 

čestne poveda ť ob čanom, pán, ob čania, podarilo sa nám 

z vlády získa ť viac pe ňazí, ale nesta čí to stále, 

Bratislava, pozrite sa, ako vyzerá, lebo realita je  taká, 

že nie len v Starom Meste sú cesty a chodníky, ktor é sa 

teraz opravovali, ale všade v Bratislave sú zlé, št yridsa ť, 

päťdesiatro čné staré chodníky, poprosíme vás, prispejte si, 

prispejte nám na to. A bude to na čistotu, na bezpe čnos ť, 

na chodníky. Nebude to len na chodníky, lebo každá mestská 

časť má svoje špecifiká.  

No a k tej komisii o efektívnosti daní. Mestská časť, 

ja som sa v čera bavil s mojou ekonómkou, nebolo to 

tridsa ťdva, ale osemdesiat kontrol a ra, Lama č urobil 

štyridsa ť kontrol. Ja doteraz neviem, ďalšie mestské časti 

tiež urobili kontroly. Ja doteraz neviem dôsledok t ých 

kontrol. My sme iba našli nesúlady, ale už je potom  na 

pánovi Michali čkovi, ja budem rád ke ď odpovie potom (gong) 
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ďalej, čo urobili s tými nálezmi a ako sa efektívnejšie 

vyberú dane z nehnute ľností. Ja si myslím, dvadsa ť percent 

naviac urobí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Technika, technika.  

Dobre, ďakujem.  

Pán poslanec, neviem či si si nevšimol, že prvýkrát 

v histórii mesta sa podarilo záväzok vo či Bratislavy dosta ť 

do programového vyhlásenia vlády. Bol to za rok po poctivej 

tvrdej politickej práce, to sa nepodarilo žiadnemu 

primátorovi.  

Ak si si to nevšimol, tak ti to znovu dávam do tvoj ej 

láskavej pozornosti.  

Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Janko, ja neberiem tvoju iniciatívu. Ja viem, že ty  si 

iniciatívny a robil si pre to ve ľa, ale dôležitý je 

výsledok.  

Písal si list ministrovi, písal si primátorovi, pís al 

si premiérovi, písal si kde komu. Mal si predsedu v lády, 
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mal si ministra financií z tej istej politickej str any, ale 

ni č si nevybavil. To je to podstatné. Ni č si nevybavil.  

A teraz príde za tebou ob čan a povie:  

Pán starosta, ja potrebujem, aby sa opravila táto 

cesta. A ja mu poviem, no ale z z rozpo čtu štátu sme 

nedostali z podie ľových daní ni č, tak sa asi cesta 

neopraví? No toto asi neni úplne fajn, tak preto sa  musíme 

snaži ť nájs ť iné riešenia.  

A to, že budeme plaka ť, že Košice, Prešov, alebo 

niekto iný dostal viac pe ňazí z podielových daní napriek 

tomu, že u nich sa nevyrobili, ale vyrobili sa tu 

v Bratislave. Hold, tak toto je tu už asi dvadsa ťpäť rokov. 

A nepodarilo sa to doteraz ani jednému primátorovi,  ani 

jeden poslanec národnej rady nepredložil nejaký poz meňujúci 

návrh, aby toto sa prerozdelilo inak, takže budeme musie ť 

čaka ť. Ale hovorím, máme tu troch poslancov národnej rad y, 

dúfam, že oni (gong) predložia. 

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. 

Povedali ste, pán starosta Mrva, že neskuto čne. 

Neskuto čný ste vy, po čúvajte. Lebo fakt, naozaj, máte tú 

smolu, ja som robil na ministerstve financií desa ť rokov od 
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roku 2001 do roku 2011. Bol som aj u pána Mikloša, aj 

u pána Po čiatka. Takže ve ľmi dobre viem. (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) nám tie prezentácie, ktoré sme robili 

v roku 2004. ve ľmi dobre viete, že Bratislava mala 

navrhnutý koeficient štyri. Znížilo sa to na dve ce lé 

tridsa ťpäť preto, aby fiškálna decentralizácia prešla, 

politicky, v parlamente. Áno?  

Daň z príjmov fyzických osôb, pán štátny tajomník 

Palko len spomenul, že mohli by sme nejakým spôsobo m urobi ť 

ten da ňový mix, čiže da ť tam právnické osoby, respektíve 

dépehá čku. Krik, šmarc na vládu prvú Ficovú sa zniesol zo 

strany ZMOS-u, alebo starostov, alebo už neviem koh o, 

prepánajána, lebo beriete nám príjmy, chcete, chcet e 

nejakým spôsobom okliešti ť samosprávy. A pán poslanec 

Minárik za KDH povedal, že rozpo čtovú kapitolu Bratislava 

nepotrebuje.  

Tak poprosím, upratujte si tam, kde sa má upratova ť.  

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ak budem ma ť málo času, asi sa prihlásim (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 
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Pán kolega, o nejakých nezmysloch. Ja by som možno to 

slovo nepoužil, poviem nepresnosti.  

Varujem všetkých, aby spochyb ňovali príjmy samosprávy 

z daní z fyzických osôb.  

Ak niekomu nie čo hovorí, že máme o jedenás ť percent 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) vyšší príjem, pretože sa 

zvyšujú platy a zamestnanos ť, zásadne som proti tomu, aby 

sa do toho dávali mixy daní typu DPH a da ň z fyzických 

osôb, ktorá je politickou zbra ňou každej vlády. Akonáhle 

príde nový minister, sú tam da ňové prázdniny, akonáhle idú 

voľby, chceme by ť za pekných, tak znížime DPH. Pozrite sa 

čo sa robí vo vy ťaženosti daní z DPH.  

Jednoducho, kristepane, ten kto trošku rozumie tomu , 

vie, že každá vláda po ľuje po samospráve, aby jednoducho 

daň z fyzických osôb mohla dosta ť čiasto čne k sebe. 

Čiže o stotridsa ť až stopä ťdesiat miliónov Euro sme 

zarobili viac len za to, že sme boli tvrdohlaví a i šli sme 

touto da ňou.  

Nechce sa mi ís ť do detailov, lebo, lebo naozaj, 

človek žasne.  

K príkladu z Čiech. Samozrejme, že má česká župa viac 

peňazí, pán kolega aj kvôli tomu, že vykonáva agendu, 

(gong) ktorá samospráva (poznámka: hovor mimo mikro fón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Trvalé  pobyty a tak ďalej.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja iba môžem súhlasi ť s pánom Olekšákom.  

Môžem súhlasi ť a trikrát ste hovorili tri veci, ja som 

na nich nemal dosa ť, ale snažil som sa. 

Bola to politická dohoda ZMOS-u, aby podporila 

fiškálnu decentralizáciu, lebo bolo treba obce pod dvetisíc 

obyvate ľov dofinancova ť a da ť im z nula celá jedna 

koeficient, na nula celá devä ť. Kde sa zobralo? Bratislave 

a Košiciam.  

No. No to sú, to súvisí s decentralizáciou štátnej 

správy a to sa nepodujala žiadna vláda. Ale ja som svoje 

urobil, snažil som sa to urobi ť.  

A ten zlý mix daní, ktorý pripravil Tvarožka a pán 

Mikloš, ten hovoril o tom, že nám berie peniaze. Sk uto čne 

nám brali peniaze z daní z fyzických osôb, ale ten sme my 

nechceli. Ja by som chcel teraz prida ť k tejto dani, ktorú 

máme daň z nehnute ľnosti a da ň z fyzických osôb, prida ť pä ť 

percent dane z pridaných, z právnických osôb a dane  

z pridanej hodnoty. To nie je žiaden, žia, žiaden m ix, 

ktorý by da čo ohrozoval.  
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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 pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

Čo sa týka, že som povedal, že tu nezmysly ľudia 

rozprávajú, na kolegu Mrvu, nepresnosti.  

Len teraz som si pozrel na internete podiel z dane 

fyzických osôb. V Malte má hlavné mesto Vabalet, pä tnás ť 

percent. Takže, vlastne,  sú to kecy, ke ď to tak poviem, 

hej, že tu vy rozprávate.  

Ďalšia vec. pred chví ľou som sa po čas prestávky 

rozprával s kolegom Hoch, Hochschornerom, ktorý pov edal, že 

nevidí jedno jediné zlepšenie v meste.  

Neviem, či on chodí vrtu ľníkom, alebo jako teda, ale 

ja chodím bicyklom, alebo skútrom. Z Dúbravky som d orazil 

sem. Sú všetky cesty nové, okolo m ňa fr čali nové elektri čky 

a ešte nový most bol plný ľudí. Ja som toto ešte nezažil, 

aby Bratislava takýto rozkvet mala z tej západnej s trany.  

Možno kolega Hochschorner tam býva v nejakej 

provincii, kde ešte nezavítali tie novoty, ale verí m tomu, 

že zavítajú. A možno aj podpora tohto rozpo čtu bude 
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znamenať pre tú jeho provinciu, že tam zavítajú teplé 

vetry.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedl ňujem, lebo rozmýš ľam nad ve ľa vecami. 

Ja by som chcel poprosi ť naozaj, ak bude vô ľa 

a nájdeme si čas po čas tej periódy, možno júla, augusta, 

aby na pôde možno minis, na pôde komisie finan čnej sme si 

povedali. Ja donesiem materiály, štatistiky, údaje ako sme, 

čo s fiškálnou reformou, ako to celé myslelo, ako sm e to 

s Ivanom Miklošom za čínali, kde sme sa vlastne dostali a čo 

sme vlastne dosiahli v samospráve. 

Naozaj, varujem pred len tak bohorovným trieskaním 

hore-dole, čo by bolo lepšie a horšie pocitovo, to je tak 

systémová vážna vec.  

Vzhľadom na to. Poviem príklad. Len stotridsa ť 

a stoštyridsa ť miliónov samospráva dopláca na prenesený 

výkon v školstve. Dávame to my do školstva, máme na  

uliciach odborárov, ktorí tvrdia, zoberme si to pod  

školstvo. Najvä čšou škodnou sú odborári pre školstvo. 

Ale to by sme mohli ís ť čísla od čísiel.  
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Čiže skúsme naozaj sa zamyslie ť, či chceme tú odbornú 

diskusiu vies ť pri takto parciálne (gong)  

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. 

Presne, pán poslanec Hanulík. Ja si myslím, že každ ý 

kto má o či a uši, tak jednoducho vidí a po čuje, že tá 

Bratislava ide k lepšiemu. A ja to zopakujem už nev iem po 

koľkatý krát. Jednoducho, my sa môžme prezentova ť nejakými 

výsledkami. Lebo ľudí nebude zaujíma ť, nejakým spôsobom, 

ako my tu bojujeme medzi sebou, nejakí pragmatickí poslanci 

a nezodpovední poslanci, ale jednoducho, tie výsled ky. Aby 

boli čistejšie ulice, aby sme mali nové chodníky, nové 

cesty, aby sme mali kvalitnú emháde čku. Aby jednoducho, 

verejný priestor skuto čne dostal tú hodnotu, ktorú má ma ť 

v rámci hlavného mesta Slovenskej republiky. 

A plne súhlasím s tým, že urobme si nejaký odborný 

seminár, urobme si nejakú genézu, aby potom pán nej aký iný 

poslanec nás tu nemusel na ťahova ť zbyto čne o čas 

vysvet ľovaním vecí, ktoré sú, myslím si jasné pre každého,  

pretože skuto čne, ako, fiškálna decentralizácia je tak 

špeciálna odborná oblas ť, ktorá si zaslúži nie televízne 

kamery a možno ľudí, ktorí ani ich to nemusí zaujíma ť 
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objektívne. Ale fakt naozaj, po ďme sa o tom seriózne 

pobavi ť, aby sme raz a navždy (gong) urobili tomu koniec.  

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: 

Dobrý nápad, pán Olekšák. 

Ja chcem len pánovi Hanulíkovi na do, upresnenie, 

v Bratislave sa vyrobí asi dvadsa ťpäť percent dane 

z fyzických osôb. Vo Valete pätnás ť. To je pre m ňa novinka. 

Ale Bratislava dostane naspä ť desa ť celá šes ťdesiatšes ť. 

Desať celá šes ťdesiatšes ť. Neviem, ko ľko dostane Valeta, 

bol som na Malte, parádne meste čko, krásne, historické, 

ur čite krajšie udržiavané ako, ako, ako je Bratislava.  Nie 

len stred mesta, ale aj okolie.  

Ale toto je na ozrejmenie zase osveta. Žiadne drist y. 

Desať celá šes ťdesiatšes ť.  

A dajme do uznesenia, ke ď ja už nemôžem da ť návrh, pán 

Olekšák, že v septembri nech pán primátor pripraví odborný 

seminár o tom ako je financovaná Bratislava, aké má  príjmy 

a ko ľko by mala ma ť príjmov. Alebo o samospráve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Sú tu krásne argumenty. Len ke ď napríklad niekto 

v diskusii povie, že ja a pán Kolek hlasujeme za da ň nez 

z nehnute ľnosti v roku 2012, ktorá pojednávala o rozdelenia 

fyzic, pre fyzické osoby a právnické osoby, že ke ď platia 

nad šes ťdesiatpä ť Eur, môžu to plati ť v troch splátkach 

a nad šes ťstošes ťdesiatšes ť Eur právnické osoby to môžu 

plati ť v troch splátkach a tie splátky sa tu rozde ľujú, že 

teda do kedy je splatná ktorá splátka. Za takéto vš eobecne 

záväzné nariadenie  o dani z nehnute ľnosti  sme hlasovali, 

ale o navýšení, o ktorom sa tu teraz bavíme, hlasov ali 

v dvetisícjedenástom štyria poslanci proti, medzi n imi aj 

pán Kolek a ja som vtedy poslancom nebol.  

Čiže potom sa presne dostávame do roviny, že niekto 

o voze a niekto o koze. A problém je, že potom nám  naozaj 

nemôžu sedie ť argumenty ke ď niekto argumentuje mojim 

hlasovaním z roku 2012, síce o dani z nehnute ľnosti, ale 

v úplne inej predmetnej veci, ako navýšeniu a argum entuje, 

že som hlasoval za navýšenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďa ďakujem pekne.  

Ja by som chcel za zareagova ť, že hlavne mesto Malty 

La Valeta bolo vyhlásené za najprašnejšie mesto v E urópe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vrá ťme sa do Bratislavy. 

Ďakujeme, ďakujeme.  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Milí kolegovia, na stole máme návrh, ku ktorému by sme 

si zaslúžili naozaj konštruktívnejšiu diskusiu zalo ženú na 

dátach.  

Ja oce ňujem všetky príspevky, ktoré hovoria 

o o histórii tvorby decentralizácie, alebo posilnen ie 

samosprávy. Takisto oce ňujem čísla, ktoré hovoria 

o daniach, ktoré sa vyberú v Bratislave.  

A tiež oce ňujem, pán Olekšák, návrh na seminár. Ve ľmi 

rada sa ho zú častním.  

Súčasne ale však nezakryte a nahlas sa hovorí, že 

Ficova vláda nás žiada zvýši ť mestské dane. Vyzerá to ako 
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podmienka, aby sa vláda vôbec zaoberala tým, ako ro zde ľova ť 

dane v prospech Bratislavy  ako hlavného mesta a ab y vôbec 

táto téma bola na stole.  

Dnes napriek tomu, že, že tu máme teda opakované 

tvrdenia o tom ako Bratislava dopláca na to, že je hlavné 

mesto, tieto tvrdenia zaznievajú aj tuná, aj na ext erných 

stretnutiach a prezentáciách, navrhujeme toto čo nám chýba, 

zobra ť od ľudí.  

Ja sa teda skúsim vráti ť k argumentom, ktoré 

zaznievali v predvolebný diskusiách.  

Bratislava ako hlavné mesto, Bratislave ako hlavném u 

mestu vyplývajú zo zákona povinnosti, na ktoré nedo stáva zo 

štátneho rozpo čtu žiadne financie a pritom zabezpe čuje 

množstvo funkcií ekonomického správneho centra.  

Vo forme daní každoro čne odvedie do štátneho rozpo čtu 

v prepo čte na obyvate ľa omnoho vyššiu sumu ako dostane spä ť 

na svoj chod v rámci aktuálne platného financovania  miest 

a obcí.  

Je vstupnou bránou pre zahrani čných návštevníkov 

Slovenska a zárove ň sídlom ve ľvyslanectiev.  

Na prezentáciu našej krajiny nedostáva žiadne 

financie.  

Sídli tu prezident, všetky ministerstvá a ústredné 

orgány štátnej správy, ktoré sú denne cie ľom tisícok 
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obyvate ľov z celého Slovenska. No štát za budovy na území 

Bratislavy  neplatí da ň z nehnute ľnosti.  

Na rozdiel od ostatných častí Slovenska, hlavné mesto 

nemá takmer žiaden nárok na čerpanie finan čných 

prostriedkov z eurofondov.  

Je jediným mestom na Slovensku, ktoré neza, ktoré 

zodpovedá za údržbu ciest prvej triedy, po ktorých denne 

dochádza do práce viac ako dvestopä ťdesiattisíc ľudí.  

Náznak strategického myslenia v dôvodovej správe bo lo, 

že opatrenia navrhla pracovná skupina, ktorá defino vala dve 

základné oblasti návrhov opatrení a zmien. Prvé, pr vé bolo 

opatrenie na zabezpe čenie efektívneho výberu dane 

z nehnute ľností a druhé bolo návrh na úpravu sadzieb.  

Opatrenia na zabezpe čenie efektívneho výberu dane 

z nehnu nehnute ľnosti však ostali len v deklaratívnej 

podobe. Nie je jasné ako sa bude ďalej pokra čova ť. Tvrdí sa 

len že máme pokra čova ť ďalej vykonávaním kontrol.  

Pred chví ľou sme sa dozvedeli, že magistrát nie čo 

chystá, že sú to nejaké procesy, ktoré sa chystajú.  Kedy, 

ako, čo to bude, to akými termínmi, sme sa nedozvedeli.  

Čiže, aj to málo strategické, čo sme mohli si vypo čuť, 

sme si nevypo čuť, nevypo čuli.  

A navyše, chýba mi tu pracovná skupina Cé, teda 

pracovná skupina nenavrhla bod Cé, aké kroky urobím e, aby 
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vláda kone čne financovala toto mesto tak, ako si to zalúži 

a financovala ho aj kvôli tomu, že ho využíva.  

Preto nemôžem podpori ť tento návrh, nepovažujem ho za 

systémový a ani toto čiastkové zvýšenie daní sa mi nepá či.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani Štasselová, ja vás chcem len fakticky opravi ť, že 

štát platí da ň z nehnute ľnosti za svoje budovy a úplne 

riadne, neni oslobodený.  

A mne sa práve toto ve ľmi pozdávalo na tomto návrhu, 

že zvyšujeme štátu a teda všetkým tým ostatným budo vám da ň 

o pä ťdesiat percent.  

Čiže ke ď už štát nám nedáva zo svojho rozpo čtu priamo, 

tak ľudovo povedané, takto my štát dokážeme podoji ť 

a proste my si zobra ť tie peniaze, ktoré aj tak mí ňame len 

na to, aby hlavné mesto fungovalo v prospech všetký ch 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A Sloveniek, dodávam. 

Pani, pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

V podstate som chcel poveda ť to isté čo môj 

predre čník, kolega Borgu ľa.  

Štát platí, sme sa bavili o tom aj na finan čnej 

komisii. Dokonca bol taký návrh, nie o pä ťdesiat percent 

štátu zvýši ť, ale o sto.  

Čiže, čiže naozaj, štát platí a treba, aby ten štát 

platil viacej, aby sme aspo ň časť tých pe ňazí vedeli dosta ť 

k sebe naspä ť. 

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: 

Skúška mikrofónu.  

Dali mi menší mikrofón, že vraj hu čím, je to lepšie?  

Ďakujem. 
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Ja by som chcel, ke ďže nemám riadny príspevok, takýto 

návrh da ť a možno si to niekto z poslancov, ktorí sú ešte 

prihlásení, osloví.  

Že ke ď teda sa vám podarí prija ť to uznesenie, tak 

doplni ť ho o bod Cé: 

Žiada primátora o zorganizovanie odborného primátor a, 

odborného seminára k systému financovania Bratislav y 

a samosprávy pod ľa zastaralého nariadenia vlády 668/04 

z ú časťou M.E.S.A 10 a Konzervatívneho inštitútu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ďakujem. 

Ale o to ma nemusíte žiada ť. Ve ľmi rád, ke ď pán 

predseda finan čnej komisie vyvinie nejakú iniciatívu, bude 

ma kontaktova ť. 

Finan čnej komisii ni č nebráni tomu, aby, aby sa 

stretla a ja tam ve ľmi rád prídem, pozveme ďalších ľudí, 

ktorí tomu rozumejú a porozprávajme sa o tom.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja troška pripomeniem to čo som povedal, len vtedy si 

tu, pán primátor neboli, a je to skôr otázka, ako n ejaký 

komentár k tomu, že. 

Pani Štasselová hovorila o o tom, že akým spôsobom 

vláda komunikuje s nami. Ja som aj hovoril, že rozu miem 

tomu, že je tu, že je tu teda asi vý čitka a zo strany 

vlády, že teda ak nám majú da ť nejaké peniaze, že pre čo aj 

my nie čo pre to nespravíme.  

Otázka je, či je to vý čitka, alebo už je nejaká 

dohoda? Lebo sa nám môže ľahko sta ť, že my teraz navýšime 

tú da ň a Fico najbližšie dva roky nespraví ni č a jeho vláda 

pre mesto. A ke ď nespraví ni č, tak my ju zase znížime? Lebo 

toto je dôs ť dôležitá vec, aby sa ľudia necítili by ť 

oklamaní. Lebo je to tak troška prezentované, že je  tu asi 

nejaká dohoda. A ke ď je tu dohoda, tak by potom bolo treba 

vedie ť, že kedy tá vláda prikro čí k tomu svojmu kroku. Lebo 

ak je to tak, tak potom v poriadku. Ale ke ď to navýšime 

a oni nespravia ni č, tak to budeme všetci oklamaní potom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, neviem kde ste po čuli dohoda, alebo 

nejaká koordinácia, to tu nikto nepovedal. Prosím, nešírte 

to. Ni č také neexistuje, ani neni to žiadna podmienka. Je 

to jednoducho normálny manažérsky krok, ktorý vybi,  my 

využívame možnosti na našej strane, ktoré nám potom  

posilnia argumenta čnú bázu, ke ď budeme rozpráva ť 

s ostatnými.  
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Čiže my nejdeme s natiahnutými rukmi na za za iným, 

ale robíme si poriadok u seba.  

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďakujem pani Štasselovej za jej príspevok okrem tej 

faktickej chyby, že naozaj, štát platí da ň z nehnute ľnosti. 

Otvorila, myslím, ve ľmi dôležitú tému. A to je to, že ako 

Bratislava aj ob čania vlastne doplácajú na všetkých tých 

ostatných, ktorí tu nebývajú, neplatia dane, ale sú  to 

státisíce ľudí, ktorí využívajú naše cesty, využívajú 

zľavnenú emhádé, využívajú všetky verejné služby a mu síme 

sa na to sklada ť my ostatní.  

Vieme, že toto je k ľúč k financovaniu Bratislavy. Nie 

daň z nehnute ľnosti, ale spravodlivé s čítanie ľudu. To, že 

chýba štyridsa ť až stotisíc ľudí, ktorí tu reálne žijú 

a pritom dane neplatia a motivácia cesty k tomu, ak o to 

nastavi ť. Či už pozitívne, aby boli motivovaní si zmeni ť 

trvalý pobyt,  alebo ja negatívne parkovacou politi kou, ako 

to vyrieši ť.  

A za seba hovorím, že toto naozaj považujem za 

dôležitejšie. A ke ď sa nám to podarí, dúfam, že sa nám to 

podarí do konca volebného obdobia. Budem prvý, ktor ý potom 

povie, že po ďme aj naspä ť zníži ť túto da ň z nehnute ľnosti. 
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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. 

Pani kolegy ňa Štasselová hovorila o nesystematicky 

pripravovanom materiály. Naozaj, s týmto sa stotož ňujem aj 

ja. Tá nesystemati čnos ť znamená presne to čo sme tu už 

hovorili, materiál, ktorý je predložený, je čerstvo 

sformulovaný, neprešiel štandardným postupom.  

K tej nesystemati čnosti poviem ešte ďalšie. A to 

pre čítam priamo z tej alternatívy, ktorá bola rozposiel aná 

tento týžde ň. 

Hlavné mesto sa zaväzuje použi ť zdroje zo zvýšenia 

príjmu dane z nehnute ľnosti v hodnote pä ťstotisíc na 

priority poslancov.  

To je presne to lákadlo, to je tá, tá slu čka, udi čka, 

na ktorú chytáme hlasy poslancov? A zanedbávame to,  čo je 

podstatné.  

Systemati čnos ť bola zabezpe či ť efektívny výber, 

zabezpe či ť od štátu zvýšené príjmy, ktoré Bratislave patria 

a potom hovorme o tom, že navyšujeme, lebo chceme z lepši ť 

ešte komunikácie, ešte (gong) zele ň, ešte  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, kto chce h ľadá dôvod, spôsoby, kto 

nechce, h ľadá dôvody.  

Toto je jeden systematický krok, aby poslanci mali 

systematickú bázu pre prácu so svojimi prioritami, aby 

nemuseli sa každý rok dohadova ť s mestom. Všetci poslanci, 

všetkých štyridsa ťpäť.  

To je systémový krok, ktorý tu doteraz nebol. Nebol . 

To bol jeden výnimo čný krok, to bol jeden výnimo čný rok, 

ale to nebol žiadny systém.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

V prípade, že pred ĺžim štyri minúty, poprosím o ďalší 

príspevok.  

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,  

chcem kolegom z piatich poslaneckých klubov po ďakova ť 

za ten kompromisný návrh, ktorý som predložila v no vembri 

roku 2015. Čiže som ve ľmi rada, že ste sa dopracovali k tým 

tridsiatim percentám. Mrzí ma však, že takýto návrh  

nevzišiel z finan čnej komisie, hoci sme viackrát sedeli 
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v poslednom období a dozvedela som sa ho vlastne až  dneska 

na stoloch. To je to, čo mi vadí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo nie je pravda?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hovorila som, že v pondelok sme dostali tri návrhy od 

pána primátora a s týmto som sa oboznámila dnes rán o na 

stoloch.  

Zárove ň chcem po ďakova ť pánovi primátorovi, že 

pochopil, lebo tvrdošijne, takmer rok trval na tom,  aby 

zľavy boli pre šes ťdesiatdva ro čných a som mu vysvetlila, 

že od 1. 1. 2017 dôchodca už nebude ma ť šes ťdesiatdva 

rokov, ale že sa táto hranica bude predlžova ť. Takže 

ďakujem za to, že sa to tam posunulo až na šes ťdesiatpä ť 

rokov. Z ľavy.  

Čiže, dala som návrh na tridsa ť percent. Myslím si, že 

Bratislav čania by to zvládli, ale tento spôsob sa mi 

nepáči. Pán primátor sa jednoducho rozhodol, že na júnov om 

zastupite ľstve sa budú rieši ť dane. Sám so sebou. A teraz 

všetci sa majú prispôsobi ť, hoci máme pol roka času.  

Myslím si, že stále opakuje to, že prešlo to mestsk ou 

radou, prešlo to finan čnou komisiou, prešlo to mestskými 

časťami a ja tvrdím, že to nie je pravda.  

Minulý rok v septembri minulého roku 2015 pán primá tor 

tvrdošijne sto percent, o sto percent musia Bratisl avčania 
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plati ť. Takýto návrh zavesil a poslal mestským, nezavesil , 

poslal mestským častiam. Z toho jedenás ť mestských častí zo 

sedemnástich mu povedali nie. A on operuje s tým, ž e 

vlastne on, vlastne mestským častiam to poslal a čo vlastne 

chcú.  

Sedemdesiatpercentý návrh bol ďalší, ktorý prešiel 

mestskou radou.  

No ja neviem, či čítam dobre, ale na stoloch máme 

tridsa ťpercentné zvýšenie a myslím si, že by bolo všetko 

v poriadku, keby toto, tento návrh sa poslal mestsk ým 

častiam, ktoré by v septembri na svojich zastupite ľstvách 

rokovali a potom v októbri, alebo v novembri úplne v pohode 

by sme, takisto by sme mali priestor ob čanom to vysvetli ť. 

Lebo myslím si, že tá fáza tu chýba. A v októbri, 

v novembri by sme rokovali o takomto návrhu.  

Zárove ň si myslím, že treba peniaze h ľadať. Ke ď máte 

v hlave rozpo čet roku 2016, tak si porovnáte dve položky. 

Je tam naprogramované, alebo schválili sme, že od a kciových 

spolo čností a iných spolo čností s podielom mesta máme 

vybra ť istú sumu. Ale my sme vybrali takmer o dva milióny  

viacej.  

Takisto sme naprogramovali, že pozemky pre Národnú 

dia ľni čnú spolo čnos ť dáme za istú sumu. Zase sme dostali 

o dva milióny viacej. To znamená, že my máme takmer  štyri 

milióny viacej v rozpo čte, hoci sme to nepredpokladali. To 

znamená, že Bratislav čania ani nemuseli zaplati ť tie štyri 

milióny. Ale my ke ď h ľadáme, tak aj nájdeme. Alebo sa nám 

to podarilo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 380 

Zárove ň dneska tu už padlo, ale ja by som to tak ešte 

raz (gong) zopakovala.  

V marci 2016 zimná údržba osemstotridsa ťštyritisíc 

stopä ťdesiattri celé tridsa ťsedem Eur. Vlo čka nepadla. Iné 

mestské časti to riešili dodatkom ku zmluvám. Mesto iba tak 

vyhodilo osemstotridsa ťštyritisíc.  

A ve ľmi dobre si pamätám,  pán primátor, že vy ste 

boli prvý, ktorý ste túto zmluvu kritizovali a pove dali 

ste, že ke ď sa stanete primátorom, to prvý vypoviete, alebo 

nájdete riešenie, alebo budete dodatkova ť. To sa doteraz 

nestalo.  

Čiže myslím si, že sú tu rezervy, ktoré treba rieši ť.  

Čiže, dnes v júni 2016 nezahlasujem za takýto 

materiál, ale viem  si predstavi ť, že Bratislava by mohla 

zvýši ť dane o tridsa ť percent.  

Zárove ň v tomto bode bolo. Pán Olekšák ve ľakrát 

vystupoval, ale nedá mi, lebo ma šokoval, že na str ánke 

GIB-u existuje, že za rekonštrukcie ciest v roku 20 09 bolo 

vyplatených pätnás ť miliónov Eur. Je to tam tak napísané, 

že primátor Ďurkovský to povedal, ale zárove ň si nepre čítal 

ďalšie dva články, kde to je rozmenené na drobné a v lete 

2009 bolo rekonštruovaných stodvadsa ťtritisíc 

štyristopä ťdesiatšes ť metrov štvorcových  ciest za sedem 

miliónov pä ťstodevä ťdesiatštyritisíc a nie za pätnás ť ako 

ma on obvinil.  

Zárove ň dvetisíc štyristo metrov štvorcových úseky 

zastávok emhádé, ale k tomu, k týmto peniazom sa 
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pripo čítala rekonštrukcia a rozšírenie Záhradníckej sedem  

miliónov šes ťstodevä ťtisíc.  

Čiže ke ď si tieto dve veci spo čítate, tak dostanete 

pätnás ť miliónov.  

To znamená, že cesty boli ani necelých osem milióno v.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, mrzí ma, že hovoríte nepravdy 

a klamstvá. Zmluva o zimnej údržbe prešla zásadnou 

revíziou. Za tie peniaze sme získali ďaleko viacej služieb 

ako doteraz. Vy to ve ľmi dobre viete.  

A po druhé, som rád, že ste spomenuli mestské podni ky 

a peniaze, ktoré mesto má z nich dosta ť. Len prosím, 

vysvetlite Bratislav čanom, pre čo ste hlasovali ako členka 

dozornej rade proti výplate dividend Bratislave.  A ko, keby 

bolo po vás, tak Bratislava nedostane ni č. Vy vy ste, keby 

bolo po vašom, tak Bratislava nedostane ni č.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcem po ďakova ť za tento diskusný príspevok. Cením si 

aj taký ten konštruktívnejší tón na za čiatku. A je pravda 
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a som rád, že pani poslanky ňa to aj priamo otvorene 

povedala, že ten tridsa ťpercentný návrh, proti ktorému 

protestuje jej klub, je vlastne jej dielom a bol pr ijatý na 

finan čnej komisii. Ja som to spomínal, ale nemenoval som 

ju, aby to náhodou nebolo osobné. Ale je to naozaj tak.  

A vadí mi však to, že my sme sedeli na tých finan čných 

komisiách, pä ťkrát sme rokovali. Naposledy sme sa stretli 

mimoriadne týžde ň po týždni vyslovene kvôli prijatiu 

takéhoto kompromisu a pán Budaj jednoducho ako pred seda sa 

zodvihol, odišiel a nedalo sa tam o tom rokova ť. Nedalo sa 

to vyrokova ť. 

A preto to naozaj beriem ako taký populizmus. To ni e 

je oprávnené volanie, že schva ľujme to v septembri. To je 

také skrývanie, že po ďme vyt ĺkať populistické body z témy 

zvyšovania daní, aby sa o tom rokovalo ešte raz,  a  preto 

to neprijmime teraz. To je tu to,  čo tu robil pán Budaj 

a robí, napríklad, pán Kolek.  

Oceňujem konštruktívny tón pani predre ční čky (gong) 

Tvrdej. 

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.  
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Pani poslanky ňa, ani my v Lama či sme neboli za 

stopercentné zvýšenie dane z nehnute ľnosti, ale neboli sme 

proti zvýšeniu. Jednoducho, sme hovorili, že tá sum a tých 

sto percent nie je dobrá. A ja som ve ľmi rád, že urobil sa 

tento kompromisný návrh, ktorý ak by to bolo po moj om, 

taktiež by som si vedel predstavi ť nejaké iné cifry.  

Ale mne sa vždycky tak pá či, ke ď vy sa zo svojej 

pozície, teda dlhoro čnej mestskej poslankyne, respektíve 

bývalej riadite ľky GIB-u, tak čudujete. No, pán kontrolór 

hovoril o roku 2017 a 18, kde mimochodom budú aj sp látky za 

zimný štadión, ak vám to nie čo hovorí, pani bývalá 

riadite ľka GIB-u. 

A ke ď hovoríte o tých rekonštrukciách ciest, tak 

zabudli ste spomenú ť, že mali ste tam takú ve ľmi peknú 

fotku kde je pán Záhradník, ste vy ako pani Tvrdá v  strede 

a je tam ved ľa pán Ďurkovský.  

Riešili sme na bývalej dozornej rade teraz akurát 

klimatizáciu. To bola éra pána Záhradníka, rok 2009 , ke ď sa 

rekonštruovali cesty, ke ď sa klímy tu nenakupovali.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Som rád, že opätovne bol pán Olekšák prichytený pri  

tom ako číta len jednu časť a zvyšné časti si zabudne 

pre číta ť a potom samozrejme, ten jeho príspevok je taký 

oduševnený, presved čivý. Vyzerá síce dobre, ale ke ď si 

človek pozrie reálne dáta, tak zistí, že je úplne mi mo.  

Samozrejme, je úplne iný Ivo Nesrovnal ako mestský 

poslanec a predseda najvä čšieho klubu, ktorý, ja si to tu 

pamätám, búšil: pán Ftá čnik cho ďte vybavi ť, máte na to 

mandát, cho ďte vybavi ť. Ni č ste nevybavili. A potom, on ako 

primátor by vybavil. On ako primátor by zrušil zmlu vu na 

Predstani čné námestie. On ako primátor by nedovolil, aby 

PKO sa búralo. On ako primátor, by kopu vecí nedovo lil. 

Stal sa primátorom, bohužia ľ, Ivo Nesrovnal, mestský 

poslanec, predseda vtedy najvä čšieho poslaneckého klubu už 

neni ten istý Ivo Nesrovnal, ako Ivo Nesrovnal, pri mátor 

hlavného mesta.  

Hold, to je presne to čo sa deje s ľuďmi, ktorí 

dostanú funkciu v politike a majú takú tú slovenskú  náturu. 

Ale ve ď každému príde nejaké zú čtovanie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán posla, pani (gong) poslanky ňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcela doplni ť pani poslanky ňu Tvrdú, ktorá 

konštatovala, že ke ď h ľadáme, nájdeme. Ja by som chcela 

upozorni ť pánov poslancov, ke ď máme, tak aj mí ňame. Ideme 

si zvýšeným príjmom daní, zvýši ť aj objem našich 

rozpo čtových prostriedkov, ktoré budeme ma ť k dispozícii.  

Na dnešné zastupite ľstvo je pripravený aj materiál 

Návrh na zmenu rozpo čtu na rok 2016. Dovolím si upozorni ť, 

že sa tam nachádza položka zvyšujúca náklady a to j e 

Poradenstvo a konzulta čné te služby na tému parkovacia 

politika vo výške šes ťdesiattisíc Eur.  

Ja sa pýtam, s ľúbili sme ob čanom Bratislavy, že sa 

budeme seriózne zapodieva ť parkovacou politikou 

celomestskou na území mesta. O čakávame, kedy príde na 

prerokovanie kone čné všeobecne záväzné nariadenie  hlavného 

mesta o parkovacej politike. Stále ho nemáme, stále  sa to 

odkladá, stále sa to nerieši (gong) o (poznámka: ho vor mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ni č sa neodkladá, ni č, všetko sa rieši a veci 

postupujú. Vy o tom ve ľmi dobre viete, pani starostka.  

Pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno na Jarku, ako tam spomínala tie 

financie, ktoré sa našli v rozpo čte.  

Ja si myslím, že my tu teraz nehovoríme o nejakom 

jednorazovom príjme do rozpo čtu hlavného mesta. To sa 

predsa nemôže porovnáva ť s s návrhom na zvýšenie daní 

z nehnute ľností.  

Ja sa nebudem spolieha ť na vládu a na to, že či 

primátor nie čo vybaví. Skôr skúsenos ť mi hovorí, že, že asi 

nevybaví, pretože sme mali primátora, ktorý mal bli žšie 

k vtedajšej vláde a sa to nepodarilo, preto toto je  

rozhodnutie, ktoré musíme urobi ť my tu a teraz.  

A čo sa týka toho, že to nie sú iba peniaze pre hlavné  

mesto, tak ako tu bolo spomenuté, ale, ale aj pre m estské 

časti. A ja za svoju mestskú časť môžem uisti ť, a aj 

obyvate ľov našej mestskej časti, aj tunák kolegov 

poslancov, že tie peniaze, ktoré prídu mimo plánova ného 

rozpo čtu do rozpo čtu Ra če, budú vidie ť.  

Plánujeme rekonštruova ť, respektíve vybudova ť kruhový 

objazd na Detvianskej, rekonštruujeme (gong) jedále ň pre  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Drozd. 
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja s pani poslanky ňou vo ve ľa veciach súhlasím čo 

povedala. Oh ľadom tej zimnej údržby. To, že nebol sneh, 

neboli fujavice, to neznamená, to obrazne povedané,  že 

neobujeme zimné gumy. Je to naša povinnos ť, aby sme sa na 

to pripravili a povinnos ť vyplýva pre mesto ma ť zimnú 

pohotovos ť bez oh ľadu na to, aká bude zima. To dopredu 

nevieme. Proste tá zimná pohotovos ť je potrebná a je to 

povinnos ť tak, ako ke ď máme na aute zimné pneumatiky 

v období zimy.  

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: 

Ja, kolega, s tebou úplne súhlasím. Ale 

osemstotridsa ťštyritisíc je pre m ňa teda sakra ve ľa.  

V marci.  

Pán primátor na m ňa reagoval. Či je to po jedno. Čiže 

aj ke ď ste robili úpravy, ale osemstotridsa ťštyritísíc do 

vzduchu, tak to naozaj. 
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A potom ste hovorili, že áno. Myslím si, že môj náz or 

je úplne jasný a ja som ho deklarovala, že si myslí m, že 

keď akciové spolo čnosti vytvárajú zisk, tak majú ís ť do 

rozvoja tých spolo čností. Na tom trvám a vždy tak hlasova ť 

budem.  

To je ako po prvé.  

A ja som povedala stav aký je, to nebolo o mojom 

hlasovaní. Ja som povedala ko ľko sa navyše dostalo do 

rozpo čtu pe ňazí. Čiže ma nechytajte za slovo.  

Pán kolega Olekšák.  

Možno ste našli nejakú fotku, ur čite som sa so 

Záhradníkom fotila, pretože on bol ten, ktorý navrh ol 

a všetci Ružinov čania mu gratulujú, ten zazele ňaný pás na 

Záhradníckej (gong) a preto sme po 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

Bratislav čania,  

dovo ľte i mne, aby som sa vyjadril k téme dane 

z nehnute ľnosti.  
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Táto téma je pre každého racionálne rozmýš ľajúceho 

zástupcu susedov téma ve ľmi ťažká. Nie je jednoduché 

stretáva ť na ulici ľudí a týmto ľuďom hovori ť, alebo 

pozera ť sa na nich a po čúva ť od nich, že ja som bol jeden 

z tých, ktorí im zvýšil dane. Áno, budem jedným z t ých, 

vyzerá to tak, ktorý im zvýšil dane.  

Do poslednej chvíle som si dával na misky váh za, z a 

a proti. Podobnú dilemu som mal v roku 2011 ke ď bola, 

hovoríte to náš primátor Ftá čnik, teda my čo sme 

kandidovali za stranu SMER a napriek tomu, že som b ol teda 

jeho poslancom a on išiel zvyšova ť dane, tak bol som 

posledný, ktorý do to proti tomu bojoval.  

Na jednej strane to bolo ve ľmi príjemné sa vidie ť 

a v televízii a ako obhajujem takúto nepopulárnu té mu, ako 

hájim v podstate, naoko hájim záujmy nejakých ľudí, ale 

musel som na záver d ňa prizna ť, že jednoducho, ke ď tie dane 

nezvýšime, lebo boli žalostne nízke a stále sú žalo stne 

nízke, tak pre toto mesto ni č neurobíme. A preto som sa na 

poslednú chví ľu aj vtedy rozhodol, že jednoducho podporím 

tento návrh.  

Výsledok bol ten, že v ďaka zvýšeným, zvýšeným, alebo 

zvýšeným príjmom pre mestský rozpo čet sa nám podarilo 

získa ť to ľko pe ňazí, že sa to prejavilo na komunikáciu 

v Starom Meste. A ke ď sme mali napríklad novú Záhradnícku 

ulicu, tak susedia už až tak neh ľadeli na to zvýšenie. Toto 

bol výsledok.  

A ja som výsledkom orientovaný človek, preto ma aj 

teraz zaujímal výsledok, že čo z tohto zvýšenia dane dane 
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z nehnute ľnosti budeme ma ť a koho toto zvýšenie dane 

z nehnute ľností postihne.  

Som rád, že sme našli kompromisné riešenie aspo ň mne 

avizovaného stopercentného zvýšenia. Zvýšenie je na koniec 

pre obyvate ľov tridsa ťpercentné.  

Veľmi, ve ľmi som rád, že sme našli odvahu. Poslanecké 

kluby, ktoré predložili spolo čný poslanecký návrh 

a zvyšujeme da ň z nehnute ľnosti ostatným budovám, čiže 

štátnym budovám a ministerstvám, prezidentskému pal ácu, 

národnej rade, aby si aj oni priplatili a aby sa on i 

zložili na to, že chodia sem mnohí návštevníci práv e kvôli 

nim, že my jednoducho plníme funkciu aj pre orgány štátnej, 

štátnej správy.  

Chcel by som ešte poveda ť, že ani ke ď človek do 

vlastnej pe ňaženky pozerá, tak to neni ni č také príjemné, 

sám sebe zvyšova ť da ň z nehnute ľnosti, lebo to všetcia 

Bratislav čania, teda poslanci tu dneska robíme. Každý 

z nás, ktorý dneska zahlasujeme, alebo teda, tak ko nečnom 

dôsledku sa na to zvýšenie sami zložíme každý za sv oj byt, 

dom, podnikanie.  

Pre m ňa bol podstatný výsledok, ktorý sme žiadali pána 

primátora, náš poslanecký klub, aby písomne dal do tohto 

materiálu a aby sa ústne zaviazal, že ho dá aj do r ozpo čtu, 

to pán primátor urobí.  

A Bratislav čania, teda Staromeš ťania, lebo jas som 

zástupca staromestských obyvate ľov Bratislavy, by som vám 

chcel poveda ť, že za tieto peniaze sa v roku 2017 opraví 
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Špitálska ulica, Lama čská ulica, Brnianska ulica, Hodžovo 

námestie, ešte raz Brnianska ulica, Ulica 29. augus ta, 

Ulica na Slavíne.  

V roku 2018 to bude Rajská ulica, Gaštanova ulica, 

Stará vinárska, Cintorínska, Hýrošova, Brnianska. 

A v roku 2019 to bude Mišíkova, Krížna, Havlí čkova, 

Floriánske námestie, Legionárska ulica. 

Vážení Staromeš ťania, ja ako staromestský poslanec 

týmto hlasovaním a tým, že z vašich pe ňaženiek vytiahneme 

nejaké Euro navyše, (gong) cítim ve (poznámka: hovo r mimo 

mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zapnite ešte pána poslanca.  

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

Cítim záväzok kontrolova ť to, aby naozaj tieto s ľuby 

boli aj dodržané. A v prípade, že dodržané budú, ta k na 

konci volebného obdobia sa nebudem hanbi ť pred vás postavi ť 

a s tým, že to zvýšenie dane išlo na dobrú vec, leb o 

jednoducho, máme za to kopec nových komunikácií.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 392 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem, ale cítim, že ak je tam nejaká 

červená bodka pri mojom mene, asi slovo nedostanem, 

predpokladám, v riadnom, tak skúsim vo faktickej.  

Bola tu, blížime sa ku koncu. Bolo tu povedané, že 

súčasťou by mohol by ť aj návrh uznesenia. Ja by som 

odporu čil, aby to uznesenie nebolo smerované k pánovi 

primátorovi, ktorý má po čas tohto polroka iks úloh 

s predsedníctvom, ale k šéfovi finan čnej komisie.  

A za druhé, aby tam boli vypustené názvy tých dvoch  

inštitúcií, lebo sú tu ďalšie inštitúcie, ktoré sme mohli 

oslovi ť, ako inštitút po bývalom pánovi Filkovi Inštitút 

finan čnej politiky, v ktorom sme dlho spolupracovali na 

týchto veciach, plus Štatistika a tak ďalej.  

Čiže či by autor tej myšlienky nemodifikoval to 

uznesenie týmto spôsobom.  

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja som tomu rozumel tak, že autor tej myšlienky 

pochopil, že to, že to môžme spravi ť, ale že to treba 
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spravi ť finan čnú komisiu a my sa pridáme, lebo nemôžme 

zaväzova ť samozrejme tie organizácie.  

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel vyjadri ť ve ľké sklamanie z toho, že zo 

staromestských poslancov štyroch tu sedí len jeden 

poslanec.  

Do rozpravy sa prihlásil v tak závažnej veci, ako j e 

zvýšenie dane z nehnutels, nehnute ľnosti len jeden 

poslanec. Ve ľmi ma to mrzí, pretože práve Staromeš ťania 

budú, žia ľ, sa ich dotkne najvyššie zvýšenie dane 

z nehnute ľností opä ť. Pretože tých tridsa ť percent, ktoré 

sa deklarujú, že sú vlastne rovnaké pre všetkých, t ak 

v kone čnom sú čte je to pre Staromeš ťanov viac. Len pre 

ilustráciu, v prípade bytov je to kategória ro čná sadzba 

pre tie malé mestské časti, je to desa ť centov navyše, pre 

tie stredné mestské časti je to dvanás ť centov navyše a pre 

Staromeš ťanov je to štrnás ť centov navyše.  

Takže, ve ľmi som smutný z toho, že nie je tu, nie sú 

tu ďalší staromestskí poslanci, ktorí by sa vyjadrili 

k tejto téme a ktorí by mohli aj svojim hlasovaním sa 

vyjadri ť či (gong) podporujú, alebo  
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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 chcel podpori ť môjho predre čníka a takisto 

tak ako hovoril o Starom Meste, ja takisto ako vrak únsky 

starosta ve ľmi rád podporím tento materiál, lebo naozaj 

musíme teraz si ako dobrí hospodári si poveda ť, bu ď zvýšime 

príjem do mesta a budeme vedie ť opravi ť, alebo nezvýšime  

a budeme naozaj, potom nás to v druhom slede vyjde tých 

finan čných prostriedkovv kone čnom dôsledku viacej na oprave 

autobusov, osobných automobilov a podobne.  

V podstate ja to tak beriem ako v bytovkách ke ď je 

fond opráv. Ke ď sa tí vlastníci dohodnú, že proste zvýšia 

finan čnú podporu do fondu opráv, za čo si opravia dom 

a potom menej kúria a podobne, tak toto je takisto.  My 

proste dávame ur čitú čiastku, ktorú navýšime, aby sme, aby 

sme mohli do týchto opráv v rámci hlavného mesta ne jaké 

finan čné prostriedky da ť.  

Ja vyzývam, alebo teda chcem sa spýta ť tých starostov, 

ktorí tu sú, priamo, aj zárove ň členmi zastupite ľstva a sú 

proti dani z nehnute ľnosti, či (gong) ju neprijmú, tých 

päťdesiat 
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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 za slovo.  

Chcel by som pánu predsedovi nášho klubu po ďakova ť za 

veľmi konštruktívny  a vecný príspevok, pretože myslím  si, 

dlho sme túto otázku riešili na iks kluboch, preto ma ve ľmi 

prekvapuje niekedy, ak niektorí kolegovia hovoria, že sa im 

tu nie čo teraz objavilo na stole.  

Skuto čne, ja som ve ľmi rád, že je tu tých pä ť podpisov 

pod tento návrh, pretože to sú tí pragmatickí, zodp ovední 

poslanci, ktorým ide o to, aby skuto čne sa v tejto 

Bratislave nie čo robilo.  

A poviem to tak, za môj Lama č teda, naozaj tá ulica 

Podháj štyridsa ť rokov sa neopravovala komplexne, len sa 

lepila. A ja si myslím, že ke ď príde na lámanie chleba, tak 

ako si povedal, ke ď prídu zase vo ľby v roku 2018, tak 

jednoducho, myslím si, ľudia sa po ďakujú, ak to bude 

splnené tým, ktorí boli zodpovední a ktorí hlasoval i za 

tento návrh na zvýšenie dane nehnute ľností. A podotýkam, 

kompromisný návrh. To nie je stopercentné zvýšenie,  ale je 

to tridsa ťpercentné zvýšenie, plus rozšírenie zliav.  

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 Borgu ľa reaguje na seba.  

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

Dôležitý je výsledok. Naozaj pre m ňa je dôležitý 

výsledok čo bude za dva roky, alebo za dva a pol roka 

hotové a či to naozaj bude hotové všetko, preto vás, pán 

primátor, vyzývam, aj všetkých vám podriadených úra dníkov, 

aby ve ľmi dôsledne dohliadli na to, aby všetko to čo je tu 

napísané, bolo aj skuto čne realizované.  

Nie je to príjemné sedie ť tu ke ď sa zvyšujú dane. 

A o to viac ma mrzí, rovnako ako starostu Štev číka, že 

kolegovia, ktorí sú tiež teda reprezentantmi Starom ešťanov 

v tomto zastupite ľstve, jednoducho dneska uprednostnili 

radšej politické hašterenie a v národnej, v národne j rade.  

Ja si nemyslím, že je možno, že toto je jeden 

z najdôležitejších bodov, ktorí riešime. Nemyslím s i, že 

prídu ešte nejaké dôležitejšie body, alebo o moc 

dôležitejšie body. Čiže je to naozaj zahanbujúce, že tí 

ľudia tu nesedia, ke ď práve toto riešime.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Drozd.  
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

ako možno nejaký dvadsiaty piaty, dvadsiaty šiesty som 

tu prihlásený, takže ve ľa z toho čo som chcel poveda ť, už 

bolo povedané. 

Na margo toho, že máme tu materiál, pod ktorým sú 

podpísaní predsedovia klubov a tieto kluby boli nej ako 

obvinené z toho, že jednajú jednomyse ľne, tak by som chcel 

oponova ť, že tento materiál, ktorý tu máme dnes, dnes 

predložený, je práve výsledkom toho, že v týchto kl uboch, 

teda aspo ň v našom klube, máme diskusiu, máme rôzne die ľčie 

názory a to, že si to všetko vydiskutujeme v klube,  je 

potom výsledkom toho, že z tých sto percent, ktoré boli 

navrhované na zvýšenie dane z nehnute ľnosti pre obyvate ľov, 

sme dopracovali sa k tomuto návrhu.  

Čiže to nie je o tom, že my nejako slepo alebo 

jednohlasne hlasujeme hne ď za ten jeden jediný návrh, nie. 

To je výsledok toho, že máme rôzne názory, ale si i ch vieme 

vydiskutova ť a vieme si ich, vieme dospie ť k nejakému 

racionálnemu výsledku.  

Čiže ja v tomto štádiu s týmto návrhom som spokojný.  

Som stotožnený. Ale takisto ako kolegy ňa, napríklad Tvrdá, 

kolegy ňa Šimon či čová, pán Vetrák, aj pani Štasselová, mám 

výhrady vo či tomu, že tento návrh je tu dnes ráno na stole 

a že naozaj nebol poskytnutý potom ako bol vyhodnot ený ako 

finálny, nebol poskytnutý mestským častiam na prerokovanie 

a definitívne schválenie potom v zastupite ľstve. Ja si 
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myslím, že tie mestské časti si to zaslúžili, lebo sa 

vyjadrovali k tomu, čo, čo visí a čo visí na internetovej 

stránke mesta a potom, samozrejme, k tomu zaujali a j ten 

negatívny postoj.  

Čiže, ja si myslím, pán primátor, že práve ako 

poslanec ke ď si bol mestský, tak by si tiež mal výhradu 

voči tomuto postupu. A takisto ako poslanec by si chce l, 

aby tento materiál bol prerokovaný na mestských častiach 

a potom bol normálne ako materiál mesta predložený mestským 

poslancom a definitívne schválený.  

Toto je taká moja výhrada vo či, vo či tomu 

predkladaniu. Inak ja si myslím, že tento materiál keby 

prišiel do Ružinova, tak je pozitívne prijatý a by bol 

odsúhlasený.  

Čiže ja vidím tento materiál ako výsledok rozhovoru,  

kompromisov rôznych názorov na otázku dane z nehnut eľnosti. 

A samozrejme, že budeme ťa tla či ť k tomu, aby nie len 

tie cesty, ktoré sú tu napísané boli zreš, zrekonšt ruované, 

lebo napríklad, v Ružinove máme aj ve ľmi rozbitú Hrani čnú, 

máme odbočovací pruh z Tomašikovej, teda z Ružinovskej na 

Tomašikovu, ktorý má stavebné povolenie, nie je spr avený, 

potrebujeme ho. Čiže ja verím tomu, že toto nie je len 

zoznam definitívny, ktorý je.  

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. 

Závisí to, pán poslanec, m ňa netreba do toho tla či ť, 

ja prvý h ľadám zdroje a možnosti na to, aby sa tieto veci 

usporiadali a upravili.  

A ten postup, ktorý sme zvolili, som nieko ľkokrát 

vysvetlil predsedom klubov, na komisiách, pre čo sme 

postupovali tak, ako teraz a je to v konsenze, je t o 

v dohode.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak ako som povedal, Ivo Nesrovnal mestský poslanec , 

predseda najvä čšieho klubu, nie je ten istý Ivo Nesrovnal 

ako primátor hlavného mesta. Preto to, čo platilo vtedy, už 

neplatí teraz.  

A áno, presne tak, ako povedal môj predre čník, on by, 

za jeho éry, by takéto nie čo bolo neakceptovate ľné, ke ď bol 

poslanec. Samozrejme, ako primátor to akceptuje.  

A tých šes ť mesiacov to bol výsledok, že ho trebalo 

doslova do toho dotla či ť, aby ustúpil zo sto percent, lebo 

on je niekedy taký malý trucovitý chlapec, ktorý ke ď neni 

po jeho, tak sa za čne hádza ť o zem.  
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To čo ma ale trochu mrzí, ešte pred tým povedané, že 

sú tu kritizovaní poslanci z nášho klubu zo Starého  Mesta, 

kde napríklad Ondro Dostál sa vyjadril, že nepodpor í, že 

jediné čo je pre ňho akceptovate ľné je nula, presne ako pre 

Staromeš ťana. Gábor Grendel povedal, že sa prihlásil minútu 

po tom ako bola uzavretá diskusia, a preto sa nemôž e 

k tejto veci vyjadri ť a tým, ke ď niektorí strie ľajú do 

staromestských poslancov, tak možno strie ľajú do vlastných 

radov, lebo proste ten štvrtý, ktorý tu chýba a nev yjadril 

sa k tomu, je pani Marta Černá. 

A zase je kritika od človeka, Martin Borgu ľa, ktorý tu 

včera celý de ň nebol a teraz proste kritizuje, je tiež, 

podľa mňa, úplne zbyto čné. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan.  

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja naozaj možno len dve poznámky.  

K tomu čo tu bolo aj povedané, Staromeš ťan, 

nestaromeš ťan, ja som to pred troma hodinami hovoril, že 

stojíme pred vážnym prekopaním celého vézetenka, sy stému 

toho vézetenka. Ja si myslím, že aj to by mala by ť sú časť 

nejakej tej jesennej diskusie, že čo s ekonomikou mesta.  
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Za druhé, ja som takisto na klube aj s kolegami 

diskutoval o tom, že pre m ňa toto bolo nepokro čite ľné za 

podmienky, že sú časťou toho nie je tu aj vézetenko o soli, 

takzvanej solidarite.  

Ale ke ď sme boli uistení, že na jese ň už tá téma 

kone čne spadne na stôl, tak naozaj je to pre m ňa absolútna 

podmienka a deadline, pretože akonáhle prídu, čo ja viem, 

väčšie peniaze do mesta, čoraz vä čšie peniaze nám 

z mestskej časti odchádzajú. Jednoducho to treba niekde 

ustrihnú ť.  

Všetko.  

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: 

Martin Kuruc, starosta ktorý to nepodporí.  

Počúvaj ma, v dvetisícjedenástom sa zvyšovali dane. 

Nebol som poslancom, tak ako ďalší pätnásti starostovia. 

A si predstav, zvýšili sa Vajnorákom dane, aj teraz  ke ď som 

poslanec by som zvýšil Vajnorákom dane. Vy mi, vy m i ich 

zvýšite a oni nemajú ma ť z toho vý ťažok? Ve ď to bola ako 

sranda tá otázka, však, no.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Jaká politika. Ja to nepodporím, nie. Ja som poveda l 

aj dôvody pre čo to nepodporím.  

A Vajnoráci budú za ťažení tou da ňou, zaplatia ju a ten 

vý ťažok bude použený ty vo Vajnoroch. A nedostanú ani tých 

päťdesiat percent, čo majú dosta ť. Tak ako Staromeš ťania 

dostávajú len štyridsa ť percent a Novomeš ťania, aj 

Vajnoráci dostávajú len štyridsa ť percent. Nedostávajú 

päťdesiat percent. Čiže sú viac za ťažení ako iné mestské 

časti.  

Čiže ja to prijmem a my to nejako použijeme, to je 

samozrejme, ale, ale stále nevidím dôvod pre čo sa nerobí 

prerozdelenie medzi mestskými časťami takými, aby sme 

nemuseli potom robi ť tú solidaritu (gong) následnú. 

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: 

Tiež si osobne myslím , že, že mohli sme ešte zlepš i ť 

ten spôsob ako tento návrh odkomunikova ť, rovnako ako môj 

kolega Slávo Drozd.  

Pani Marta Černá ako staromestská poslanky ňa vyššieho 

veku má zdravotné problémy. Je riadne ospravedlnená . 

A rovnako ja, pán Hr čka, som v čera poprosil pána 

primátora aj svojich kolegov klubu, že ich prosím 

o ospravedlnenie, ke ďže moja manželka je pä ť dní na 
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dovolenke a ja mám dve deti, nechcem poveda ť na krku, ja 

som s nimi rád a jednoducho som sa o ne musel stara ť. Čiže 

keď som vám tu chýbal, ma to mrzí. Nechcem však chýba ť 

napriek tomu, že aj dneska mám tie deti na starosti . 

Akoko ľvek dlho tu budeme musie ť by ť, tak jednoducho tu 

budem, lebo téma dane je jedna z napodstatnejších, ktorá tu 

je a. 

Áno, v čera som chýbal, máte pravdu.  

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.  

Ja chcem doplni ť, pán poslanec Drozd, vaše poznatky 

tým, že dobrý obchodník nedá na to čo bude, ale na to, čo 

je.  

My sme mali na minulom zastupite ľstve správu pána 

kontrolóra, ktorý zimnú údržbu vyhodnotil tak, že s a 

preplácajú faktúry bez toho, aby boli vyho, aby bol i 

vystavené objednávky. Faktúru za marec sme po čuli aká bola 

vysoká.  

Ja sa vás pýtam, pán poslanec Drozd, zimu už máme 

chvalabohu za sebou, máme trávovú kalamitu. Ako ste  

spokojní s tým v Ružinove ako mesto kosí mestské po zemky? 

Za prostriedky da ňových poplatníkov, ktoré odvádzajú do 
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mestskej pokladnice. Predpokladám, že mesto faktúry  

dodávate ľovi prác uhrádza tak ako vystavuje faktúry, tak 

ako to bolo v prípade zimnej údržby.  

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 znovu zopakujem čo som predtým povedala a čo 

približne povedal aj pán poslanec Drozd. 

Viete, pán primátor, ke ď spomínate tých opravených 

tridsa ťsedem kilometrov ciest, no nie je to naša zásluha, 

ani vedenia mesta, lebo keby Predsedníctvo Európske j únie 

bolo v Lu čenci, tak opravené sú cesty v Lu čenci. Pretože je 

v Bratislave, tak sú opravené cesty v Bratislave. Čiže naša 

zásluha to nie je.  

To že, to ale dobre. Ke ď si povieme, že nedívame sa sa 

na cestu, ale na cie ľ, tak dobre, ale zárove ň, oklameme 

občanov tým, že jak som to spomínala, predložili sme i m iný 

návrh a oni sa k tomuto návrhu nemohli vyjadri ť.  

Môžme sa vyjadrova ť, môžeme meni ť návrh vézetenka, ale 

nie takýmto zásadným spôsobom. Toto je úplne iný ná vrh. 

Preto navrhujem to v septembri až schva ľova ť. (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. 

Prijal som s potešením ten apel a teraz to skôr ber iem 

v tej rovine morálneho apelu pána poslanca Drozda n a pána 

primátora. Naozaj, proces, ktorým takýmto spôsobom bol 

načrtnutý by bol ďaleko priechodnejší, ďaleko priaznivejší 

a nerozde ľoval by toto zastupite ľstvo. 

Vidíme, že k ni čomu pozitívne, ktoré zabezpe číte tým, 

že prijmete dnes toto, toto všeobecne záväzné naria denie, 

sa ne nedôjde k strate, ke ď sa prijme v septembri, 

v októbri.  

A za nás, jak ste to tu po čuli, garantujeme, že 

takisto sa konštruktívne vyjadríme k tomu, čo budeme 

schva ľova ť.  

Pán primátor, rozmysli si to, prosím ťa. Máš tu 

právomoc a páky, aby si tento materiál stiahol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 406 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som Slávovi chcel po ďakova ť, lebo naozaj, 

povedal to, čo naozaj bolo na finan čnej komisii. Pôvodný 

materiál, ktorý bol v novembri, neobsahoval úplne v šetky 

veci. Dneska to obsahuje. Naozaj je tam zoznam všet kých 

komunikácií. Bol to aj teda dôsledok podmienky nášh o, nášho 

poslaneckého klubu. Dlhšie sme sa o tom bavili. Nao zaj sú 

tam konkrétne veci na konkrétne čo tie finan čné prostriedky 

budú použité. A myslím si, že je to takto fajn. A a by aj 

Bratislav čania vedeli, že ke ď bude zvýšená da ň 

z nehnute ľnosti kam tie finan čné prostriedky budú použité. 

A na Janka Mrvu len ke ď. Áno, samozrejme, každý by bol 

chrumkavý. Aj mne by to viac vyhovovalo keby som po vedal, 

som proti a dve hodiny tu rozprával aké je to nesys témové 

a zlé a potom by som tie finan čné prostriedky aj tak 

dostal. Áno, takýto chrumkavý vie by ť každý. Ale tu práve 

treba zobra ť zodpovednos ť do vlastných rúk a postavi ť sa 

k tomu tvárou. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mikulec.  
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Teda, ja si myslím, že proti tomu aby sa opravili 

cesty sná ď ani kolegovia z opozície, lebo ja teda ani 

v koalícii alebo opozícii to nedelím, ale tak tu je  

koalícia a opozícia, nemajú ni č proti tomu. Len ja skôr si 

myslím, že. 

Za Nové Mesto poviem, že my to podporíme asi všetci  

mestskí poslanci. Sú tam ulice ako Podkolibská, Hla vná, 

Račianska, Oborárska, Jeséniová, Tomašikova, Vajnorská . Tie 

ulice sú fakt v žalostnom stave a sme radi teraz, ž e už len 

kvôli tomu Predsedníctvu sa opravili v Novom Meste ulice.  

Len jedna vec, a to by som sa vás chcel spýta ť, pán 

primátor, ke ď môžete. Ja by som bol rád, aby tieto ulice, 

jak tu aj kolegovia spomínali, ktoré majú by ť opravené 

v nejakých termínoch, tie termíny boli dodržané. 

Lebo ako viete, Parkovacia politika sa takisto rieš i, 

rieši sa od roku 2012, je dneska rok 2016, tiež bol  nejaký 

(gong) harmonogram na (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, pán Mikulec, preto je ten zoznam indikatívny, 

pretože sú tam ešte, samozrejme, iní hrá či. Aj stavebný 

úrad môže do toho ešte nie čo. Preto je indikatívny. Tak ja 

to nemôžem garantova ť. To neviem, to by som nemohol. Ale 

preto, hovorím, urobíme všetko pre to. 
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Pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čo sa týka tých ciest. Áno, je tu dotácia vlády na 

Predsedníctvo a tiež boli, v správach sme čítali, aké nás 

čakajú zápchy, aký nás čaká chaos na cestách. Vidíme, že 

sme to prežili a máme ve ľa ciest opravených.  

Ja verím tomu, že aj v údržbe zeleni sa to zmení. A  to 

je odpove ď pre pani starostu Čahojovú.  

Nie som spokojní, nie som spokojní s tým ako sa kos í, 

koľkokrát sa kosí. My sme sa o tom rozprávali aj tunák  

s kolegami Bajanom a Kurucom ako starostami. Tiež s i 

myslím, že má v tomto mesto rezervy a dúfajme, že a j v ďaka 

povedzme Predsedníctvu, ako sa opravujú cesty, sa b ude ja 

táto údržba zelene skvalit ňova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Posledný prihlásený je pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Asi osud chcel, aby som mal závere čný, závere čný 

príspevok, pokia ľ sa pán primátor nerozhodne, že umožníš 

ešte aj ďalším prihláseným.  

Pokia ľ by štyri minúty mi nesta čili, prosím o ďalší 

vstup dvojminútový.  

Najskôr chcem poveda ť, že si osvojujem návrh, ktorý tu 

odznel z úst pána kolegu Mrvu. Pre čítam ho.  

Návrh na doplnenie uznesenia: 

Navrhujeme doplni ť bod Bé: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

o zorganizovanie odborného seminára k systému finac ovania 

Bratislavy a samosprávy pod ľa zastaralého nariadenia vlády 

668/04 za ú časti M.E.S.A 10, Konzervatívneho inštitútu 

a zástupcov mesta samozrejme. Termín do septembra 2 016. 

Takto sa vytvára priestor aj na to, aby pokia ľ nedôjde 

dnes k prijatiu uznesenia, platného uznesenia všeob ecne 

záväzného nariadenia, že by tam bol ten priestor na  to, aby 

sme už vedeli iné informácie, ktoré, ktoré by nás 

povzbudili k tomu, ako sa k tomuto materiálu chova ť.  

Návrh odovzdám písomne.  

A teraz k veci ako takej.  
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Mnohokrát sme tu po čuli, že tí čo nezahlasujú dnes sú 

proti. Sú proti tomu, aby sa zlepšovala situácia v meste, 

sú proti tomu, aby sa opravovali cesty. Dovolím si poveda ť, 

že prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej 

infraštruktúry na rok 2016 má rozpo čtovanú sumu sedem 

miliónov šes ťstojednatisíc tristo Eur. Pri čom sa plánuje 

s opravou tridsdsa ťpäťtisíc pä ťstodesa ť metrov štvorcových  

ciest, pätnás ťtisíc štyristotridsa ťpäť metrov štvorcových 

chodníkov. Pýtam sa, plní sa to? Máme na to tie pro striedky 

vy členelé a ro, a vy č, ktoré sme vy čne, vy členili 

v rozpo čte. Používajú sa na to, na čo sa chcú? Hej?  

Druhá vec je, Správa a údržba komunikácie, to je 

v zastaralom teda členení rozpo čtu roku 2015, mala su, mala 

sumu štyri, šes ť miliónov stodvadsa ťpäťtisíc. Urobil sa 

odpočet v závere čnom ú čte ko ľko bolo urobených ciest, ko ľko 

bolo urobených chodníkov? Neurobilo.  

Vážení, toto sú presne tie čísla, ktoré schva ľujeme 

a potom už sa k číslam reálnym nedostane.  

To presne je ke ď sa tu argumentovalo tým, že pokia ľ je 

tu nejaký rámcový alebo indikatívny prís ľub, do akej miery 

bude, alebo nebude naplnený.  

Vrátim sa ešte k pánovi Olekšákovi, ktorý naozaj ta k 

vieruhodne vždy zahlási nie čo, až človeku prestáva nejak, 

nejak pamä ť fungova ť. A ja som zapochyboval sám o sebe. No 

naozaj, pán Olekšák klamal. Hej? Teraz sa smeje, ja  to skôr 

beriem za taký nemohúci úsmev, ale nemal, nemal tú silu, 

aby sa ospravedlnil.  
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Ja za minulý rozpo čet som nehlasoval, to hovorím 

verejne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Za minulé vézetenko. Nehlasoval, hej?  

Čiže v tomto duchu dochádza aj u m ňa k ur čitému 

pozitívnemu zmenu, pokia ľ tu hovoríme o pozitívnej zmene, 

že, že poslanec berie na seba zodpovednos ť tú, ktorú si už 

len tým, že sa dal zvoli ť, na seba zobral.  

Bol som členom, respektíve vedúcim odbornej komisie, 

ktorá sa týmto zapodievala a nikdy som nevystupoval  

z pozície tej, že v žiadnom prípade. Že v žiadnom p rípade. 

Pán primátor ma chcel stiahnu ť, pokia ľ som bol ešte 

námestníkom, vtedy ke ď som povedal, že nemôžem prezentova ť 

navonok stopercentné navýšenie zvýšenia dane 

z nehnute ľnosti za byty. To bol problém, ktorý nakoniec sa 

vyriešil iným spôsobom, teda že už som nebol mu, ne bolo 

nutné, aby ma stiahol. (gong) A na tej činnosti som nemohol 

ďalej pokra čova ť.  

Dnes však stojíme pred otázkou, pre čo to má by ť práve 

30. 6. Odznelo tu už viac argumentácií, pre čo áno, pre čo 

nie. Tá podstatná, naozaj, uniká a nebola zodpoveda ná. 

Mesto nepríde o ni č ke ď tento materiál bude schva ľova ť 

v septembri, v októbri, v novembri.  

Pán primátor, prosím ťa, naozaj. Daj svojim ľuďom 

pokyn, aby v takomto duchu vyšli ústretovo k našim hlasom, 

ktoré jak sme tu boli pomenovaní, sa cítime ako opo zi ční. 
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My nie sme opozi ční. Vy ste nás do tejto role postavili. Vy 

ste nás do tejto role postavili.  

A teda nerád, ale znova to pripomeniem. Je to presn e 

v tej schéme, ktorú urobil tvoj poradca. My potrebu jeme 

dvadsa ťsedem, dvadsa ťosem ľudí, títo sa budú po štyroch 

rokoch môc ť prezentova ť čo pre mestské časti urobili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poďme k dani. K dani, k dani, prosím.  

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

Čo pre mestské časti urobili a tí ostatní, pardon za 

výraz, si neprdnú. 

Keď aj tento, ke ď aj tento materiál ide v tomto duchu, 

tak vážení, nerobte to. Nerobte to vy, ktorí sa sam i pred 

sebou nechcete zhodi ť.  

Ďakujem. 

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. 
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Ja som dával dopl ňujúce uznesenie k tomuto materiálu. 

Ja toto dopl ňujúce uznesenie s ťahujem z tohoto materiálu. 

Tá deklaratórna toho uznesenia, pod ľa mňa, by mala pre 

každého starostu plati ť. Skúsim to predloži ť v bode Rôzne, 

ale nebude to sú časťou tohoto oficiálneho materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za ústretovos ť.  

Pán poslanec Mikulec.  

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len dokon čil k tomu čo som hovoril, že teda 

sú tu nejaké ulice, ale bol by som rád, keby ten zo znam jak 

ste vy povedali, že nie je záväzný, bol by som rád,  aby bol 

záväzný ten zoznam.  

A okrem toho ešte by som bol rád, aby aj čo sa týka 

parkovacej politiky, tiež sme tu mali nejaký harmon ogram 

a v júni sme mali schva ľova ť vézeten  a štatút, ale ani 

k tomu sa nedostalo. Čiže bol by som rád, aby v septembri 

sme sa dostali k tej parkovacej politiky, lebo z te j 

parkovacej politiky by boli takisto peniaze na opra vu ciest 

a okrem toho by tu bol v tom meste ešte aj poriadok . A to 

ešte nehovorím, že sme posledné hlavné mesto Európy , ktoré 

tú parkovaciu politiku nemá.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 414 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No (poznámka: nezrozumite ľné slovo) tiež chcem 

zareagova ť na predre čníka. Aj okresné mestá sú ďalej ako 

my. 

Ale ja k tomu čo tu zaznelo, vítam aj stanovisko pána 

Bullu. Chápem ho.  

A ja sa vrátim k predre čníkovi pánovi poslancovi. Ja 

by som rád, aby zvážil te text uznesenia, ktorý dop lnil. Ja 

už som o tom hovoril, je tu iks inštitúcií, ktoré t am 

neboli menované, ktoré by nám vedeli pomôc ť. Ak chce, aby 

sme o tom naozaj hlasovali v tejto podobe, ja odpor účam aby 

to vypustil.  

Druhá vec je, nech nie, aby som bol dobre pochopený , 

nie je mi jedno či budem ma ť vstupy do môjho rozpo čtu 

v júni, v júli alebo v decembri. Obávam sa kreativi ty 

hradného kopca, že prídu ďalšie zákony v školstve, kde 

nebudeme vedie ť zostavi ť rozpo čet a budeme ma ť problémy 

s inými vecami ako s tými, čo už dopredu si vieme 

naprogramova ť. Čiže aj tú da ň z nehnute ľnosti, ak budem 

vedie ť asi jak sa, jak sa orientuje, tak sa mi bude ľahšie 

zostavova ť východiská rozpo čtu aj v mestskej časti. 
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Čiže z poh ľadu pragmatického ekonóma sa mi zdá skôr 

lepšie vedie ť tieto vstupy skôr, ako neskôr. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

(gong) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Áno, tiež som sa chcel vráti ť k tomu, že napriek tomu, 

že sa tu stále hovorí o tom, že či je tá debata 

pragmatická, politická a tak ďalej, tak naozaj 

v pragmatickej rovine sa tu omnoho vä čšie množstvo 

poslancov zhoduje. Problém je naozaj presne tá poli tická, 

alebo najmä tá politická, kde na jednej strane z h ľadiska 

moci a z h ľadiska toho, že niekomu vychádzajú po čty, tak si 

môže da ť pred trištvrte rokom nejaký návrh, ktorý neprejde,   

alebo neni schválený a potom si ho zmení na posledn ú 

chví ľu. Ešte aspo ň keby to týžde ň dopredu niekto poslal, 

zverejnil, dal, ale proste da ť to, da ť to naozaj finan čnej 

komisii v pondelok a ostatným poslancom v štvrtok n a stôl 

je, je proste presne ukážka arogancie moci, ktorá t u, 

bohužia ľ, panuje.  

A či sa to niekomu pá či, alebo nepá či, nerobíte to len 

v tomto bode. Robíte to pravidelne. A ako, je to va ša 
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vizitka. Budeme vidie ť, že či naozaj tá vaša pragmatickos ť 

pre prestrelí cez, cez ten túto formu, ktorú (gong)  ktorou 

to robíte.  

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.  

Pán poslanec, ja sa vám ospravedl ňujem za to, že som 

povedal, teda že ste hlasovali za zvýšenie dane 

z nehnute ľnosti. Áno, nie je to pravda. My sme si pomýlili 

tuto hlasovanie. Ale pán Budaj hlasoval za to zvýše nie 

v roku 2011. Takže len to ľko na okraj.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vám, pán poslanec, myslím si, za to všetko čo tu 

robíte a vystrájate, tak nie je dôvod.  

Ale skuto čne si myslím, že po ďme si nalia ť čistého 

vína. Lebo vy ste povedali, že konštruktívne sa chc ete 

vyjadri ť v septembri. A v septembri by ste hlasovali za 

tento návrh, alebo v októbri, keby si to prešlo kol ečkami 

všetkých mestských častí?  

Viete, mne je ve ľmi smutno ak vy ste pán poslanec 

z Devína. Devín, ktorý je v nútenej správe. Devín, ktorý by 
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bez Bratislavy  absolútne neprežil. Aj Devínu pôjdu  v ďaka 

tomuto zvýšeniu dane z nehnute ľnosti peniaze.  

A k tomu vášmu uzneseniu, priznám sa, nepochopil so m 

ten Konzervatívny inštitút. Lebo v Konzervatívnom i nštitúte 

je pán Ondrej Dostál. Ten pán Ondrej Dostál, ktorý je 

zárove ň členom finan čnej komisie, ten pán Ondrej Dostál, 

ktorý neprišiel (gong) žia ľ, so žiadnym návrhom.  

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: 

Ďakujem pekne, pán predre čník, na ktorého reagujem, 

Ignác Kolek, že si si osvojil ten návrh a že ho pod áš.  

A teda nebude to podáva ť pán Budaj, ale aby ťa 

požiadal, že také zorganizuješ.  

Ja si myslím, že to je úplne dobrá téma pre mesto 

a máš schopných ľudí z M.E.S.A. 10, pána Marušinca, 

s ktorým som bol v tej Komisii na efektívny výber d aní, 

ktorý sa tomu rozumie a vyzná. A mne bolo c ťou s ním robi ť 

a boli sme na rovnakej vlne. A vedel presne, že Bra tislava 

dostáva menej pe ňazí, že je to treba zmeni ť a že treba 

o tom verejne hovori ť. Takže využijme túto možnos ť 

a v septembri toto predostrime tuná, urobme tu konf erenciu. 

A ja ďakujem pánovi Olekšákovi, že s takýmto nie čím 

prišiel.  
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A ešte ďalšiu vec potrebujem poveda ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vy ste to povedali, pán Olekšák, toto sú politické 

dohody. Teraz je  politická dohoda, že to zvih, že sa zvýši 

daň z nehnute ľnosti.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je dobré, ja, lebo to potom nie je potreba, (gon g) 

ale politická 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štassel.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela reagova ť na pána Koleka.  

Podporujem jeho návrh, aby sme mali detailnejšie 

odpočty a hlavne ma bude zaujíma ť v najbližšom období akým 

spôsobom bolo minutých pätnás ť miliónov, ktoré sme dostali 

z vlády. Detailné zmluvy, aj, aj to, že čo za to bolo 

urobené.  

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 chcel na adresu pána kolegu poveda ť to, že 

nieko ľkokrát bol ich predseda, lebo ke ď tu povie, že: Á, to 

Budaj schválil, ale Budaj je ich predseda.  

Keď bol nieko ľkokrát vyzvaný, aby sa zú častnil, aby 

dal svoj návrh, lebo stále mal nejaké také návrhy, a daj ho 

na papier a my sa k tomu prispôsobíme a vyjadríme, nikdy 

nebol toto schopný.  

To že neinformoval svoj klub, to nie je naša chyba.  

Ale berem to, že kolega Kolek bol členom tej komisie 

v minulom období ke ď sa zdvihova, zdvíhali, čiže mal tie 

informácie z prvej ruky. Aj tak bol proti.  

Bol proti, ale ke ď bolo v Devíne nové WC, aby im tam 

ľudia ne čurali po stromoch, tak my sme sa museli obetova ť 

a z Dúbravky im da ť nejaké peniaze, aby tam mali oni kde 

čura ť.  

Lebo on bol kontrolór v mestskej časti Devín, kde 

doviedol ten, aj jeho pomocou bol Devín dovedený do  tej 

nútenej správy. Potom sa prezentoval chví ľku ako námestník 

primátora, kde to takisto nezvládol, a všetkého čo chytí do 

ruky, to zmotá.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka Plšeková.  

(gong) 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán Kolek, myslím si, že ten návrh, ktorý te raz 

je na stole je dobrý a kompromisný.  

Máte pravdu, nemali ste ve ľmi dlho, ale diskusia 

o dani z nehnute ľnosti sa tu vedie viac ako pol roka. Pä ť 

komisií sa tým zaoberalo, pä ťkrát finan čná komisia  sa 

zaoberala návrhom dane z nehnute ľnosti.  

To, že percentá sú teraz nižšie, je pod ľa mňa 

v poriadku, ak by sa to zvyšovalo, mala by som s tý m tiež 

problém. Tridsa ť percent je dobrý kompromisný návrh.  

Ja si myslím, že nie je nezodpovedné, naopak, myslí m 

si, že poslanci, ktorí do toho idú a sú ochotní ten to návrh 

podpori ť, sú ve ľmi zodpovední a tiež vedia, že tie peniaze 

budú ú čelovo investované do ciest, chodníkov. Máte 

priložený zoznam. Myslím, že každá mestská časť si tam vie 

nájs ť svoje. Pä ťdesiat percent z tej dane pôjde do 

mestských častí.  
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Ak ste ešte poslancami tam, máte ďalší priestor na 

diskusiu. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako tak ako pani viceprimátorka si myslím, že t o 

posunutie nemá vôbec žiadny zmysel, že rovnako by s me tu 

mali pä ťhodinovú diskusiu a rovnako by tí ľudia, ktorí 

dneska nebudú hlasova ť za tento, za túto zmenu vézeten, by 

takisto hlasovali aj v septembri. A rovnako si mysl ím, že 

minimálne pä ťdesiatpercent, možno aj viac z klubu, ktorý má 

s tým problém, je vnútorne rado, že aj to vézetenko  bude 

schválené a budú ma ť možnos ť tie financie využíva ť 

v ďalších rokoch.  

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: 

Jedna konštruktívna poznámka tu padla na ten môj 

príspevok, že do akej miery viem zabezpe či ť, že budeme 
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hlasova ť aj z nášho poslaneckého klubu za návrh na zvýšenie  

dane z nehnute ľnosti. Ve ď ste to tu po čuli. Pani Tvrdá, 

pani Katka, Hr čka, ja hovorím, že áno, my ho podporíme. 

Proces, ktorým je prijímaný, je ten, ktorý ste si o svojili. 

Nevieme pre čo. Nevieme pre čo. Hej? To je jedna vec.  

Nerád, ale predsa len zareagujem. Pán Hanulík, pre čo 

ste vy boli z okresného úradu odvolaný? Pamätáte si  na to 

ešte?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. To je koniec poslaneckej diskusie.  

Prosím, predsedov klubov na krátku poradu, lebo ešt e 

máme aj štyroch zástupcov verejnosti.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Poďte sem, áno.  

Neni prestávka, predsedovia klubov, sem prosím. 

(poznámka:  predsedovia poslaneckých klubov sa radi a 

s primátorom) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po porade) 
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Prosím, ešte zástupcovia verejnosti.  

Slovo má pán Duvej. 

Slovo má, máte, pán Duvej, máte slovo.  

Prosím, pán Duvej, hovorte. Beží vám čas. 

Či Ďur čík, pardon, pardon. 

Občan   Ď u r č í k :  

Dobrý de ň. 

Chcel by som sa vyjadri ť aj ak k úprave daní. V čera 

som to tu už povedal.  

Pán primátor robí agenta provokatéra pre sú časný 

vládny zlepenec, lebo ke ď prejde zvýšenie daní 

v Bratislave, do pol roka je zvýšenie daní na celom  

Slovensku. To si uvedomte. Prvá vec.  

Druhá vec.  

Pán primátor, vy a tí vaši brigádnici, ktorí ste si  

obsadili funkcie na magistráte, neviete hospodári ť ani 

s tým, čo máte. Poviem jednoduchú vec. Devä ťstotisíc Euro 

za zimnú údržbu v decembri 2014 je nie čo neskuto čné.  

Keď som bol zástupca OCH, zimu v devä ťdesiatom šiestom 

roku, ke ď napadol sneh a boli tu dva pluhy, bola zimná 

údržba tridsa ťtri miliónov dvestoosemdesiattisíc korún. To 

je rozdiel, že? A toto majú plati ť da ňoví poplatníci.  
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Je zákon o odvode vody z povrchového odvodu 

komunikácií. Od roku 2007 do roku 2012 bé-ve-eska  zvýšila 

ceny o šes ťdesiatpä ť percent. Zo štyridsa ťjedna miliónov na 

šes ťdesiatosem miliónov.  

Parkovacia politika. Ukážka neschopnosti. Pozrime s i 

čo urobil starosta Čiernik, Rosová, pán Bajan, aj vy pán 

primátor.  

Podpisujete memorandum, sedemnás ť starostov vám 

nepríde. Toto, za normálnych podmienok by som abdik oval. 

Pretože sedemnás ť starostov vás ignorovalo.  

Toto vy,  páni poslanci, si zvážte čo robíte. Žiadne 

zvýšenie daní za nehnute ľnos ť, lebo ako som povedal, ľudia 

to mali zaplatené zo zdaneného, zaplatili DPH. Ke ď si 

chcete robi ť politiku, robte si ju za vlastné, ale nie na 

úkor da ňových poplatníkov, pretože takú zimnú údržbu, akú 

má Bratislava, nemajú ani na Čukotke, ani na Aljaške. Ke ď 

zoberiem, že tu napadnú tri centimetre snehu, hej?  

Pýtam sa, nemáte peniaze? Pre čo ste odpustili tri celé 

štyri milióna penále, ktoré boli legálne? Pre čo ste 

neriešili náhradné bývanie? Od roku 2011 či 12 je tu zákon. 

Dneska povieme, že nemáme. A už ale máme spo čítané, že to 

bude stá ť štyri milióny.  

Toto čo sa robí pri opravách komunikácií, nehnevajte 

sa, to je kombajnovanie. To je pozlátko. Dodávate ľa nútite 

do nekvality.  
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Minister Kali ňák donútil policajtov, aby súhlasili. 

Nikdy v živote sa nerobili cesty od pondelka do pia tku za 

špi čiek a tak ďalej, kde sú ohrozovaní, kde sa vytvárajú 

zápchy, kde je, kde je smrad.  

Ja už len čakám kedy vy politici dáte da ň  za 

kolobežku, za bicykel a nehnevajte sa, za zne čis ťovanie 

životného prostredia, za to, že si u ľavím.  

Toto mi pripadá by ť absolútne scestné, toto neni 

demokracia, (gong) toto je brutalita.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne. 

Slovo má pán Blšák.  

Občan   B l š á k :  

Dobrý de ň, dobrý de ň. 

Dobrý de ň, pán primátor, milí poslanci, ďakujem za 

možnosť vystúpenia a za ob čanov. 

Taktiež ďakujem aktívnym ob čanom, ktorí tu prišli, 

ktorí sa zaujímajú touto témou. Ja si myslím, že to  je taká 

kľúčová téma, kedy vlastne sledujeme aj svojich zástupc ov, 

ako rozhodujete.  
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Rád by som sa vrátil k vo ľbám. Skúsim to tak, aby som 

stihol.  

Že aby sme boli takí konzistentní a čo nám bolo 

sľúbené pred a ako sa správate po vo ľbách.  

Ja som, ja som si, ja som vás po čúval a opä ť si to 

potrebujeme tak pripomenú ť. Lebo, pán primátor, vy ste dal, 

že stojedenás ť krokov pre Bratislavu. Ja som si to pozeral, 

tam je, že štyri zmienky o daniach a pre nás ob čanov ste 

tam napísal, že budete bojova ť zo štátneho rozpo čtu pre 

samostatnú kapitolu a aby ob čania mali viac finan čných 

zdrojov z daní a o zvyšovaní daní tam nebola žiadna  

zmienka. 

Ďalšie fakty chcem spomenú ť, že Bratislava má 

momentálne najvyššie priemerné dane za byt na meter  

štvorcový. Čiže, peniaze tu sú a my ob čania chceme, aby sa 

efektívne a transparentne používali.  

Dávate návrh, že dnes ráno, ke ď o, ke ď to ja ob čan 

počujem, že dnes ráno sa dostane takýto závažný návrh vám 

na stôl, o ktorom máte rozhodova ť, ako chcete za nás ľudí 

rozhodnú ť, ke ď najprv potrebujeme to spolu odkomunikova ť. 

Vy, my to potrebujeme potom spracova ť, potrebujeme o tom 

diskutova ť, potrebujete o tom finálnom návrhu dosta ť spätnú 

väzbu a istý čas na spracovanie. Tak sa ja, ako ob čan 

pýtam, že kedy ste to stihli dneska? Že bola nejaká  dneska 

diskusia s nami s ob čanmi s našimi zástupcami?  

Myslím si, že, že toto, čo tu bolo dneska, to je na 

ospravedlnenie, že prepá čte ľudia. Jedno ve ľké prepá čte.  
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Budete kopa ť za nás, bojova ť za nás ľudí. Ja som sa 

veľmi potešil tomuto, že ste to povedali, lebo ja chce m, 

aby ste takto úprimne v duchu zápasili za transpare ntnos ť, 

za čestnos ť, za zodpovedné hospodárenie, za poriadok a za 

vytváranie zlepšenia podmienok pre nás ľudí. Lebo vy ste tu 

pre nás ľudí.  

A to znamená aj zlepšenie podmienok vo finan čnej 

oblasti. A zlepšenie vo finan čnej oblasti znamená zníženie 

daní.  

Vy ste tu v mojom mene, ja tu poznám svojich 

poslancov, viem koho som volil. Vy ste tu v mojom m ene, 

stlá čate konflik, knoflíky, chcem vám pripomenú ť, stácate, 

stlá čate knoflíky namiesto m ňa. A ja vám dávam súhlas, aby 

ste stlá čali knoflíky v tejto veci za znížnie a respektíve 

zrušenie daní.  

Ďakujem pekne. 

Pekný de ň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. (gong) 

Vystupuje pani Ratajová.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte, toto je predposledná a potom ešte jeden.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Občianka   R a t a s s o v á :  

Á, dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci,  

Odznelo ve ľa a ja rozumiem tomu, že mesto aj mestské 

časti potrebujú peniaze. Dávate argument ve ľakrát, že 

nemáte nástroj na to ako dofinancova ť mestskú kasu, ale 

dneska máme na stole zákon o rozvoji, ktorý vám sch válil 

parlament a ktorý takzvaným developerským poplatkom  môže 

prinies ť pre Bratislavu približne desa ť miliónov do 

mestskej kasy. A ja sa preto pýtam, pre čo takúto diskusiu 

dneska siahodlhú nevenujeme radšej tomu, ako tento nástroj 

využi ť a prinies ť tie peniaze od developerov? A pre čo 

v prvom kroku musíme opä ť vytiahnu ť peniaze od ob čanov?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

A posledný je pán Martina.  

Občianka   Martina  U l i č n á :  

Dobrý de ň, vážený pán primátor, vážení páni poslanci, 

panie poslankyne,  

ano, som Martina Uli čná.  
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Dneska tu pred vás predstupuje, pristu, predstupuje m 

ako Staromeš ťanka, Bratislav čanka ale aj poslanky ňa 

staromestké, staromestského zastupite ľstva. 

Čo mi prekáža. Vyrušuje ma ten spôsob akým, teda aký  

ste zvolili systém zvýšenia dane z nehnute ľnosti. Ak dneska 

mestskí poslanci zvýšia da ň z nehnute ľnosti, tak sa to 

dotkne bez rozdielu každého obyvate ľa Bratislavy. 

Nechcem sa venova ť možnostiam, či ste využili, pán 

primátor, alebo poslanci, všetky legitímne nástroje  ako do 

mestskej kasy dosia, do, nalia ť legitímne množstvo pe ňazí. 

Vôbec tomuto sa nechcem venova ť, iba chcem upozorni ť na 

jeden moment.  

Vyrušuje ma tento návrh, pretože sú diskriminovaní 

v prvom rade Staromeš ťania. Dovolím si upozorni ť, že 

Staromeš ťania dneska platia najvyššiu da ň z nehnute ľnosti, 

ako povedal pán starosta, budú plati ť najvyššiu da ň 

z nehnute ľnosti a sú to stále tí istí Staromeš ťania, ktorí 

vzh ľadom na zanedbávanú starostlivos ť o bytový fond po čas 

štyridsiatich rokov budovania komunizmu, musia vyna klada ť 

veľké pe ňažné prostriedky na opravu svojich starých domov. 

Objekty v centre mesta sú často krát pamiatkovo chránené, 

ľudia musia prija ť vysoký úver, finan čné bremeno často krát 

zaťaží viacej generácií.  

Poprosím, aby páni poslanci aj s týmto vedomím 

hlasovali a poprosím možno staromestských poslancov , aby 

k tomuto takto pristupovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže, to bol posledný diskusný príspevok.  

Dámy a páni, stojí pred nami ve ľmi dot zodpovedné 

dôležité hlasovanie.  

Chcem sa opýta ť ešte pani Kramplovej, či sú všetci 

poslanci prítomní a tí či, tí či, či tí, ktorí tu nie sú, 

majú aj karty vytiahnuté, alebo aby tu nedochádzalo  

k skresleniu výsledkov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Závere čné slovo.  

Toto je, toto bol iba pokyn procesný, že či sme tu. 

Lebo vidím, že tu nie sú poslanci, sú tu zastr čené karty, 

neviem ako sa to prejavuje, ako sa to prejavuje 

v hlasovaní. Nijak? Dobre, takže to nie je problém,  

výborne.  

Čiže dámy a páni,  

ďakujem vám za ve ľmi konštruktívnu a vecnú diskusiu, 

bola aj politická, pretože toto je aj politika, sam ozrejme.  

Pán poslanec, vy máte faktickú poznámku?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej?  

Bola to náro čná diskusia, diskusia, ktorú vedieme 

spolu už nieko ľko mesiacov. Jej výsledkom je kompromis. 

Kompromis ľudí, ktorí vedia čo Bratislava potrebuje a vedia 

ako to spravi ť. Majú odvahu to urobi ť a potom spolo čne sa 

postavíme pred Bratislav čanov.  

Prosím vás, aby ste podporili toto rozhodnutie, aby  

sme spolu mohli pokr, poveda ť Bratislav čanom rozvoj 

Bratislavy  pokra čuje.  

Ďakujem ve ľmi pekne a prosím vás o podporu.  

Návrhová komisia, prosím, návrh uznesenia.  

Ešte má nejaké faktické, nejakú procesnú  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No ak v závere čnom slove nebolo odpovedané, majú 

re čníci nárok, ja toto samozrejme využívam za iným ú čelom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Procesná poznámka, pán po 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nie, nie. Pod ľa rokovacieho poriadku, pokia ľ 

neodpoviete na otázky z diskusie, tak sa môžu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

poslanci pýta ť. Ale hovorím, že aj napriek tomu to 

využijem na in, na iné, na inú vec.  

Ja som prihlásený, trvám na tom, aby mi bolo udelen é 

slovo. Predpokladám, že mi nebude udelené. A túto m ožnos ť, 

vzh ľadom k tomu, že som sa k tomu ešte nedostal, teda 

využijem na to, aby som napadol toto všeobecne závä zné 

nariadenie, pretože predpokladám, že prejde.  

A aby sme sa ú čelovo dostali k tomu, že potom, ak teda 

budeme mať pravdu, že ako je to s tým ude ľovaním slova 

poslancovi, ke ď na zastupite ľstve o to  požiada, tak potom 

sa dúfam dostaneme k tomuto vézetenku normálne naoz aj v tom 

štandardnom termíne niekedy v septembri, alebo v ok tóbri, 

aby sme teda uvideli ako to dopadne, ak teda budem mať 

pravdu a prokurátor mi dá za pravdu, že jednoducho tým, že 

mi neudelíte slovo porušíte zákon a tým pádom toto 

vézetenko bude ma ť dôvod by ť neplatné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prihlásili ste sa evidentne neskoro.  

Ďakujeme pekne za vyhrážky.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa nechcem vyhráža ť, ja sa chcem spýta ť, lebo 

nebolo odpovedané na otázky, ako naložila da ň 

z nehnute ľnosti, pán Michali čka, s kontrolami mestských 

častí, ktoré boli vykonané minulý rok?  Čo z toho bolo 

riešené? Nebolo odpovedané. (poznámka: nezrozumite ľné 

slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja som na to odpovedal, rieši sa to, rieši sa to 

v procesoch.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ale, nebolo mi odpovedané, konkrétne z tých vecí, čo 

bolo v Lama či vyriešený, vo Vajnoroch, v Karlovke?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lenže toto neni pôda na túto diskusiu. K ľudne sa 

stretnite a môžme sa bavi ť po jednotlivých mestských 

častiach.  

Čiže, diskusia je ukon čená, prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali nejaké návrhy.  

Prvý návrh bol podaný nový návrh na znenie uzneseni a, 

ktorý pre čítal pán viceprimátor pán Černý. Máte to pred 

sebou. Pýtam sa, či potrebujete všetko aby som pre čítala, 

alebo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Väčšina predsedov klubov hovorí, že nie. Že to majú 

pred sebou.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Obsahuje šestnás ť bodov. Pre čítal všetko to čo je tam 

pre čítané, čo máte aj rozdané. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak čítam.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem. prosím vás, právne oddelenie, pán  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ak vä čšina, ak vä čšina 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Treba to pre číta ť, alebo netreba to pre číta ť?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Súhlasí s tým, že sa nemá číta ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Netreba to pre číta ť, je pokyn.  

Takže vieme o čom hlasujeme, materiál bol pre čítaný, 

je na stole.  
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Prosím zap, zapojte hlasovacie zariadenie, hlasujte  

o návrhu pána námestníka Černého.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ť za. Ve ľká vä čšina.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže tento návrh uznesenia bol prijatý, tak je 

bezpredmetné pozme ňujúci návrh pani Pätoprstej v bode 

devä ť, takže o tom nebudeme hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, nevykrikujte.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz rozpráva predsedky ňa návrhovej komisie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh ďalší od pána Koleka na doplnenie 

pôvodného, teda odhlasovaného uznesenia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kolegovia, môžem číta ť, alebo (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Počúvajte predsedky ňu návrhovej komisie, prosím.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh na doplnenie uznesenia od pána Koleka  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrh znie: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o zorganizov anie 

odborného seminára k systému financovania hlavného mesta SR 
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Bratislavy a samosprávy pod ľa zastaralého Nariadenia Vlády 

SR číslo 668/2004 Zbierky o rozde ľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších pre dpisov 

za ú časti M.E.S.A 10, Centrum pre ekonomické analýzy, 

Ekonomický a politický vývoj v Slovenskej republike , 

Privatizácia a Konzervatívneho inštitútu Štefánika,  

s termínom do 29. 9. 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Štyridsa ť prítomných, 

dvadsa ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom máme vy čerpané.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nebolo zmäto čné. Ty si sa pomýlil, pán, pán sta, chcel 

si iná č hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ty si sa pomýlil. To si povedal.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Končím. Vyhlasujem obed ňajšiu prestávku.  

Chcem vám všetkým ve ľmi pekne po ďakova ť za 

zodpovednos ť a ústretovos ť vo či Bratislave.  

Ďakujem. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Panie poslankyne, páni poslanci, pokra čujeme 

v rokovaní mestského zastupite ľstva po obed ňajšej 

prestávke. Pred tým, ale než prejdeme k bodu návrh 

závere čného ú čtu, ktorý sme povedali, že bude prerokovaný 

ako prvý po obed ňajšej prestávke, prosím ešte návrhovú 

komisiu, aby vysvetlila tú otázku, ktorá tu vznikla  oh ľadne 

hlasovania o jednotlivých návrhoch v predchádzajúco m bode.  

Takže návrhová komisia, prosím, vysvetlite.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Na základe rokovacieho por poriadku, v paragrafe pä ť 

v bode trinás ť v sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú po čas 

rokovania, predloží mestskému zastupite ľstvu návrh ďalšieho 

postupu návrhová komisia. Takže návrhová komisia ná vrh 

a hlasovanie ur čila v takom poradí, ako to odznelo. 

Nakoľko materiál, ktorý sme mali už dlhší čas u seba 

a visel na internete, bol pôvodný materiál, k tomu sme 

dneska dostali návrh na znenie nového uznesenia 

a v rozprave, ke ď pán primátor uviedol tento bod, opísal 

genézu, tak povedal, teda k tomu pán Černý sa prihlásil, 

bol neviem ko ľký v poradí a tento nový návrh uznesenia 

pre čítal celé. Ale pred tým ešte pani Pätoprstá pre čítala, 

pre čítala. Povedala ústne, že chce z návrhu bod devä ť 

zredukova ť bezplatne proste  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Byty. Tak to je bod devä ť. Ale byty, že chce, aby 

nemali da ň. V písomnom, v písomnej podobe pani Pätoprstá 

sem napísala: Návrh zvýš, zníženie daní z nehnute ľností 

nevz ťahova ť na byty, to je v bode devä ť, zmeni ť percentá 

tridsa ť na nulu.  

Tento návrh odznel pred tým, než by nový návrh znen ia 

uznesenia bol pre čítaný Milanom Černým a dovtedy sme mali 

ako materiál na stole iba pôvodný kde bol, že schva ľuje 

v troch riadkoch.  

Takže návrhová komisia to vyhodnotila tak, že najpr v 

sa hlasuje o návrhu uznesenia to, čo tu odznelo a potom sa 

ešte hlasovalo o ďalšom návrhu, ktorý bol doplnenie toho 

návrhu uznesenia, ktorý už odznel od pána Koleka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Podotýkam, že k tomuto nie je rozprava.  

Čiže ešte nech sa pá či, pán poslanec Dostál, opýtajte 

sa, ale nie je rozprava k tomuto. Ideme do ďalšieho bodu.  

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

No, návrhová komisia navrhne postup ak je vec sporn á, 

ale v tomto prípade, pod ľa môjho názoru, vôbec nebola vec 

sporná, pretože článok sedem odsek dva hovorí, že ak sa 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 442 

k návrhu uznesenia predložili pozme ňovacie návrhy, hlasuje 

sa nas, sa najskôr o nich v poradí, v akom sa predl ožili. 

A teda pani poslanky ňa Pätoprstá predložila svoj 

pozmeňujúci návrh skôr ako pán prvý námestník. Takže tá v ec 

nie je v ni čom sporná a najprv sa malo hlasova ť o jej 

pozmeňujúcom návrhu, potom sa malo hlasova ť o, teda ak by, 

ak by nebol vylú čený tým hlasovaním o návrhu teda pani 

poslankyne Pätoprstej.  

Čiže, pod ľa mňa teda vôbec nie je vec sporná, ale 

došlo k zjavnému porušeniu rokovacieho poriadku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Myslím, že návrhová komisia sa vyjadrila jasne.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá predložila pozme ňovací návrh 

k návrhu uznesenia, ktorý ešte nezaznel. K neexistu júcemu 

návrhu. Čiže nebolo čo meni ť. Bohužia ľ, ho predložila skôr. 

On vznikol až ho pre čítal pán námestník, potom zaznel, 

potom bol, potom sa stal návrhom a potom sa dal kom entova ť 

a meni ť, ale predtým nie.  

To bolo to, čo vám vysvetlila návrhová komisia.  

Ešte pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

To čo tu odznelo, by som ja doplnil svojou 

interpretáciou.  

My sme teda dostali návrh, materiál, bez uznesenia?   

Poslanec má prá. Takto ak toto interpretujem to, čo 

bolo povedané. Lebo my sme čakali až ke ď sa objaví 

uznesenie a to predniesol Milan Černý, hej?  

Čiže, pokia ľ poslanec mení text, má právo na zmenu 

textu, hej? A pokia ľ je uznesenie, že prijímame tento text 

vézetenka, tak ono nemusí by ť taxatívne vymenované 

v uznesení.  

A pani poslanky ňa jasne zrozumite ľne povedala, že 

v bode devä ť mením tridsa ť na nula. Čiže tam neprichádza do 

úvahy, že nebolo o čom hlasova ť. Neprichádza.  

Ďakujem. 

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 25 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY ZA ROK 2015 A HODNOTIACA 

SPRÁVA ZA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni, prechádzame do bodu dvadsa ťpäť, a to je 

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej republiky  

za rok 2015. 

Predkladáme vám materiál, ktorý reflektuje prvý rok  

takého spolo čného hospodárenia nad majetkom mesta 

Bratislavy a jeho financovaní.  

A ja som rád, že môžme poveda ť, že to bol rok ve ľmi 

úspešný. Je to výsledok našej spolo čnej práce. 

A ke ď si spomeniete kde sme boli takto pred rokom, 

mesto za čínalo v rozpo čtovom provizóriu, predchodca nám 

nechal rozpo čet s dierou dvadsa ťdva miliónov, hrozil nad 

mestom Damoklov me č, že prídeme o sedemdesiat miliónov 

dotáciu z eurofondov, lebo Starý most vyzeral, že b ude 

nedokon čený. Na Štúrovej rástli paradajky, projekt 

elektronizácie bol v troskách, integrovaná doprava 

nepokra čovala a tak ďalej, a problémy sa kopili.  

Som rád, že našou spolo čnou prácou sa podarilo tento 

nepriaznivý stav zvráti ť a výsledok je ten, že mesto stihlo 

spravi ť všetky projekty spolufinancované z Európskej únie.   
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Zrekonštruoval sa Starý most, ktorý sa pustí za chv í ľu 

do plnej prevádzky, dokon čili sa elektri čkové trate, 

dokon čila sa elektronizácia služieb samosprávy, dokonca a j 

v Devíne bude fungova ť elektronická samospráva, urobili sme 

dopravný generel, získali sa financie na nákup elek tri čiek, 

údržbovú základ ňu, tretiu etapu integrovanej dopravy sme 

dokon čili, čiže toto sú všetko ve ľké úspechy, ktoré sme tu 

spolo čne zvládli a sú odprezentované aj v tom návrhu 

závere čného ú čtu.  

Zárove ň sme znížili krátkodobé záväzky. Vyslali sme 

úplne iný signál podnikate ľskej komunite, že mesto je 

seriózny partner a lepší, ako tomu to bolo doteraz.  Čiže si 

myslíme, ten rok bol úspešným rokom, dosiahli sme t o 

spoluprácou, sledovaním príjmov, cash flow, tla čením na 

dodávate ľov, proste, riadením projektov poriadnym 

profesionálnym, úsporami z verejného obstarávania 

a profesionalizáciou a celkovou zefektívne ňou, 

zefektívnením procesov. 

Ten hospodársky prebytok je pod ľa zákona rozdelený do 

fondov, máte to v závere čnom ú čte napísané ako sa to všetko 

bude používa ť.  

To je z mojej strany všetko a otváram k tomuto bodu  

diskusiu.  

Podotýkam, že v zásade by to mohlo ís ť bez úvodného 

slova, pretože aj mestská rada, aj finan čná komisia  ten 

materiál navrhujú schváli ť.  

Ďakujem. 
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Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

A ešte poprosím, prepá čte, vidím, že ľu, poposlanci sa 

tu ovievajú, asi by bolo treba zníži ť, alebo zvýši ť výkon 

klimatizácie, alebo zníži ť temperatúru. Neviem, komu to mám 

adresova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Akože sa to nedá? 

Neexistuje, že sa nedá.  

Dobre.  

Pán, pani Kimerlingová. 

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

Áno.  

Závere čný ú čet, to je vlastne konštatovanie 

hospodárenia v minulom roku. A ke ďže máme prebytok 

rozpo čtového hospodárenia za rok 2015, tak sa to, 

samozrejme, používa na pe na tvorbu pe ňažných fondov.  

Povinný prídel do Rezervného fondu je desa ť percent, 

my dávame takmer sto percent do toho Rezervného fon du a do 

Fondu statickej dopravy dávame len tisíc štyristo E ur. 

Takisto do Fondu na podporu rozvoja telesnej výchov y dávame 

len pä ťtisíc sedemstodevä ťdesiat Eur.  
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Nemyslím si,  že je ve ľmi rozumné všetky prostriedky 

dať do Rezervného fondu, najmä ke ď stále hovoríme 

o celomestskej koncepcii parkovania a vieme, že sú tam 

v tom parkovaní nedokon čené základné podmienky na to, aby 

sme tú celomestskú parkovaciu politiku vedeli uplat ni ť, tak 

by som odporú čala, aby sme do Fondu statickej dopravy 

previedli jeden milión Eur na to, aby sme mohli fin ancova ť 

zriadenie záchytných parkovísk po obvode Bratislavy . Aby 

sme mohli zlepši ť static, aby sme mohli zlepši ť mestskú 

hromadnú dopravu, pretože ak chceme tou, tou celome stskou 

parkovacou politikou, istým spôsobom ponúknu ť ľuďom, aby 

nechali autá doma a išli mestskou hromadnou dopravo u, tak 

ju potrebujeme jednak posilni ť a potom skvalitni ť. Pretože 

nemôžeme ľudí vyzva ť, aby nechali autá doma a potom 

v špi čke nevojdú do autobusov, trolejbusov a elektri čiek.  

Čiže, ten Fond statickej dopravy by si ur čite zaslúžil 

posilnenie.  

Tak isto Fond na rozvoj telesnej výchovy. Ve ď to sú 

všetko peniaze, ktoré pôjdu do mestského majetku, a  preto 

tiež odporú čam, aby sa tam dalo viacej finan čných 

prostriedkov, minimálne desa ťnásobok, a tak teda odporú čam, 

aby sme namiesto do Rezervného fondu pä ťstotisíc, dali do 

Fondu na telesnú výchovu.  

Dám písomný návrh. Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór. 
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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,  

ja zvy čajne sa hlásievam na konci diskusie, ale 

vzh ľadom na nové podmienky prihlasovnia sa, som radšej 

stla čil tla čítko skôr, lebo zrejme je vhodné a potrebné, 

aby som stihol sa vyjadri ť k tomu, čo som aj napísal.  

Rád by som zdôraznil nieko ľko vecí.  

Začnem od konca.  

Tento rok bol naozaj úspešný, úspešnejší ako mnoho 

predchádzajúcich rokov, a to nie len z h ľadiska čísiel, ale 

aj z h ľadiska kvality toho, čo sa udialo, a toho čo máte 

predložené v materiáli, ktorý sa volá Závere čný ú čet, 

a preto jednozna čný záver je, že vás, vám doporu čujem, aby 

ste schválili Závere čný ú čet.  

A teraz tých nieko ľko vecí, ktoré spomeniem, je prvé, 

čo zopakujem po pánu primátorovi. Napriek tomu, že t am bolo 

neuverite ľné množstvo práce, ktorá sa vykonávala, tak tie 

tri veci, ktoré spomenul, a to je otázka dotiahnuti a 

Nosného systému, informatizácie a integrovanej dopr avy 

z poh ľadu ozna čova čov boli skuto čne hrozné veci, o ktorých 

ste sa dozvedali postupne aj v priebehu roka. Konkr étne 

o tých ozna čova čoch ste dostali odo m ňa podrobnú správu 

akým spôsobom  teda to  celé stroskotalo a nakoniec  sa to 

podarilo zachráni ť.  
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A tieto tri faktory spôsobovali okrem iného aj ur čitú 

mieru neistoty z h ľadiska rozpo čtovania prostriedkov. Išlo 

prevažne teda o kapitálové záležitosti, ktoré sa 

financovali prevažne z cudzích zdrojov Európskej ún ie 

a štátu, ale samozrejme, aj z našej spoluú časti, ktorá sa 

pohybovala niekde medzi piatimi a možno dvadsiatimi  

percentami. Kde v prípade ozna čova čov ovšem  nakoniec 

stopercentami.  

Tento faktor neur čitosti sa riešil trvale v priebehu 

roka a samozrejme, vyžadoval ve ľmi zodpovednú a pravidelnú 

prácu s rozpo čtom. Tieto veci som ocenil vo svojom 

stanovisku k závere čnému ú čtu.  

Čiže, tí ktorí, niekomu sa to môže pá či ť, niekomu nie, 

vidí tam oproti minulosti viacero pozitívnych vyjad rení.  

V minulosti zvä čša som sa sústredil na konštatovanie 

vecí, ktoré je treba rieši ť. Aj takéto tam zostali. 

Samozrejme, že sa vyjadrujem aj k otázkam rozpo čtu, kde 

vidím vhodnos ť a možnos ť iného prístupu, ale na druhej 

strane hodnotím, že informácie, ktoré podáva závere čný 

účet, aj v prípade, že teda ten rozpo čet mohol by ť riešený 

metodicky iným spôsobom, konštatujem, že sú dostato čné 

a prvý raz pre m ňa poskytujú naozaj komplexný obraz o dianí 

v hlavnom meste až po rozdelenie prebytku, kde teda  

reagujem na pani poslanky ňu Kimerlingovú a tým skon čím.  

Rozdiel, že či teraz schválite, alebo neschválite 

presun do toho Fondu, ktorý navrhuje, je v zásade v  tom, 

z pe ňazí, ktoré máme v Rezervnom fonde, tak či tak môžme 

zapojením Rezervného fondu financova ť kapitálové výdavky, 
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a je to len na vás kedy a akým spôsobom sa o tom 

rozhodnutie, rozhodnete. Jediné čo z toho nemôžeme 

financova ť, sú bežné. Hej? Bežné môžeme vlastne tiež, teraz 

je to zmäk čenie z pred troch rokov, že môžeme preplati ť 

zmeškané faktúry z predchádzajúceho roku, ktoré pri šli 

v roku 2016. Ale to je rutinná záležitos ť, zrejme, nie 

veľkého rozsahu. A už je vlastne za nami, však už máme  jún 

2016. 

Takže, sná ď úplne na záver, otázka finan čnej situácie 

z poh ľadu dlhovej služby. Opä ť konštatujem, že je 

najpodrobnejšie riešená otázka dlhovej služby a (go ng) 

možno v budúcnosti  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, ešte dajte mikrofón pánovi kontrolórovi.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dopoviem už naozaj len túto vetu, že možno už ja bu dem 

môcť vypusti ť zo svojho stanoviska veci, ktoré tam pomerne 

podrobne som zvykol rozvádza ť, to bolo v čase, ke ď sa týmto 

otázkam mesto temer vôbec nevenovalo.  

Ďakujem pekne za pozornos ť a vyjadrím sa k prípadným 

otázkam vo faktických pripomienkach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán kontrolór, za tento váš 

príspevok.  

Ja musím tiež aj z druhej strany oceni ť, že spolupráca 

mesta s kontrolórom je v tomto ve ľmi dobrá. Komunikácia je 

výborná. Veci sa riešia prakticky, rýchlo, efektívn e 

a odborne.  

Čiže, z mojej strany, tiež vám ve ľmi pekne ďakujem za 

spoluprácu.  

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možnože upriamil ešte pozornos ť na to, že 

schválenie závere čného ú čtu je jednou z povinných podkladov 

pri žiadosti z nenávratnejch finan čných prostriedkov 

Európskej únie. Do do budúcnosti, takže myslím si, že aj to 

je dôležité, a aby sme závere čný ú čet schválili. 

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Pán kontrolór odviedol ve ľký kus práce. Nakoniec tí, 

čo sme si pre čítali jeho stanovisko, sme ur čite mohli by ť 

spokojní, že tú analýzu, ktorú urobil, ale nakoniec  nejakým 

spôsobom sa pokúšal aj o syntézu toho, čo sa udialo, hej. 

Problém je však v jednom, že tie pripomienky, ktoré  mal, 

nejakým spôsobom nenašli odozvu v radoch poslancov,  lebo 

tam je ťažisko aj jeho práce, aby nám poskytoval podnety na  

to, k čomu by sme mali nejakým spôsobom zaostri ť svoju 

pozornos ť. Hej?  

Ja preto by som rád po čul od neho akým spôsobom si 

vysvet ľuje, že Nosný systém bol financovaný z európskych 

fondov len takou mierou, aké aký aká bola vynaložen á, pre čo 

došlo z rozpo čtových pe ňazí mesta k plneniu Nosného systému 

vo viac ako štrnástich miliónoch, hej? (gong) Akým spôsobom 

je zú čtova 

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 nie len pánu kontrolórovi, ale teda aj pánu 

primátorovi, všetkým zamestnancom a teda aj nám, po slancom 

by som chcel po ďakova ť za to, že ten minulý rok skon čil tak 
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dobre, pretože si myslím, je to zásluha toho, že sk uto čne 

ako mesto kone čne má zodpovednú rozpo čtovú politiku, aj to, 

že sme na zastupite ľstve nedovolili nejaké partizánske 

návrhy, o ktoré tu boli ako pokusy mnohé, meni ť nejakým 

spôsobom rozpo čet. 

A skuto čne, som ve ľmi rád, že pán kontrolór spomenul 

tie ozna čova če. Lebo to je typický príklad toho, akým 

spôsobom tu dochádzalo v minulosti  k tomu, ako sa plnili 

úlohy.  

Pretože tie na tieto ozna čova če sme mali vlastne 

eurofondy, tam bolo nejakých pä ť alebo ko ľko zmarených 

súťaží a potom sme to museli zacvaka ť zo svojho a napriek 

tejto prí ťaží, jednoducho, tento rozpo čet skon čil 

v prebytku.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Šinály, ešte na seba reaguje. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Skúsim zhrnú ť, hlavne otázku pána Koleka. 

K téme Nosného systému som sa vyjadril v stanovisku , 

že v rozsahu a priestoru, ktorý poskytuje závere čný ú čet, 
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je hodnotený primerane. Priznám sa, že tak ako kedy si som 

nepreveroval otázku financovania zimného štadióna, ktorý 

bol rozsahom podobnou poslednou akciou, ktorú hlavn é mesto 

urobilo a nakoniec sa jej venovala spolo čná kontrola NKÚ, 

ministerstva financií, aj nášho útvaru kontroly, ta k 

takisto aj u tohto nebolo možné, aby sme preveroval i 

detailne všetky veci a navyše došlo k preklenutiu 

financovania až do roku 2016. Čiže posledné finan čné toky 

týkajúce sa vytvorenia zdrojov krytia mosta boli 

realizované až, možno, vo februári roku 2016 a príp adné 

otázky takéhoto typu je potrebné analyzova ť (gong) na inom 

mieste.  

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. 

Pokia ľ by mi nesta čili štyri minúty, prosím o ďalší 

príspevok.  

Vrátim sa k tej otázke, ktorá tu už odznela  a ja 

pre čítam stanovisko pána kontrolóra: 

Bežné a kapitálové granty a transfery, je to na strane 

päť, dosiahli hodnotu devä ťdesiattri miliónov 

stodvadsa ťdvatisíc šes ťstodevätnás ť, boli plnené na 

rozpo čet osemdesiattri celé šes ť percenta. Nenaplnené 

príjmy šestnás ť celé štyri milióna. Táto položka nie je 
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primerane komentovaná v predkladanom materiáli. Preto tam 

smerovala aj moja otázka, do akej miery sa on vie s totožni ť 

s tým, že teda takto predložený materiál nám dáva m agistrát 

na schválenie a nejakým spôsobom nikoho z nás posla ncov to 

nezaujíma.  

Pokra čujem. Týka sa to zrejme aj iných projektov, 

pre čo došlo, nie len teda Nosného systému, k tomu je 

uvedená zaujímavá informácia na strane stopä ťdesiatdva, 

granty s EÚ fondov sa rozpo čtovali na viac ako 

sedemdesiattri miliónov. Rozpo čtovými opatreniami sa 

upravili na rozpo čet šes ťdesiatosem sedem a skuto čné 

čerpanie iba pä ťdesiat celé osem milióna.  

Ja si myslím, že zdroje z Európskych fondov sú 

významnými zdrojami pre mesto, najmä teda v tej fi si 

finan čnej situácii, o ktorej sme hovorili a my nejakým 

nezadefinovaným a nepopísaným spôsobom sme prišli o  cirka 

šestnás ť miliónov, ktoré boli reálnym spôsobom 

zarozpo čtované. Ale zdá sa, že to nikomu nevadí.  

V ďalšej veci by som sa chcel dotknú ť nie len 

hospodárskej situácie, ale aj personálnej. A dovolí m si 

predloži ť aj pozme ňujúci návrh k uzneseniu.  

(poznámka:  nie je ni č po čuť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Chcel by som ťa, pán poslanec, poprosi ť, aby si 

hovoril hlasno, lebo nikto nepo čuje čo hovoríš.  
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Ak je to nejaký nový trik, ako, ako zdreštruova ť, 

alebo preruši ť zasadnutie, tak to povedz rovno, môžme 

vyhlási ť prestávku, ale nerobme takýto cirkus.  

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

Zdá sa, že všetci tomu rozumeli, iba pán primátor n ie, 

preto vás vážení poslanci, prosím o podporu to, ako  to tu 

odznelo a ja nerád na ťahujem čas, takže skon čím a svoj 

návrh dávam aj písomne.  

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: 

Áno. Čiže, predsa sa ešte raz vrátim k otázke 

kapitálových príjmov z eurofondov a vz ťahu k Nosnému 

dopravnému systému.  

Nosný dopravný systém bol dofinancovaný až v roku 2 016 

a peniaze, ktoré sme do si jesene roku 2015 dostali  

preddavkovým spôsobom, boli následne zmenené na pre plácanie 

faktúr, pri čom, pokia ľ sa dobre pamätám, dochádzalo 

k nejakým dohodovacím konaniam, kde ešte aj v roku 2016 nám 

časť z týchto nákladov bola uhradená. Je pravda, a pret o 

som tam uviedol, že nebolo možné definova ť presne z čoho 

tých šestnás ť miliónov nedo čerpaných zdrojov pochádza, lebo 
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to nebolo uvedené. A ja teraz tiež som nezis ťoval každý 

detail, aby som vám ho teda vysvetlil.  

Pán Kolek, pokia ľ chce vedie ť, že či tam boli, 

napríklad, tie peniaze pä ť miliónov na ozna čova če, aj tie 

tam mohli by ť, len neboli využené, vy vy už  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže k tomuto bodu sme dostali dva návrhy.  

Najprv podala prvý návrh pani Kimerlingová. Návrh n a 

zmenu navrhovaného uznesenia v časti B bod 7 zmeni ť prídel 

do v bodoch  

7.1 Rezervného fondu na sumu štyri milióny 

tristodevä ťdesiatdvatisíc  devä ť devä ťstodevä ťdesiatjeden 

celých štyridsa ťjedna,  

v bode 7.3 fond Statickej dopravy jeden milión 

jedentisícštyristoosemdesiatdevä ť celých štyridsa ťtri,  

v bode 7.4 Fond na podporu telesnej kultúry 

päťstopä ťtisícsedemstodevä ťdesiat celých osemdesiat.  

To je návrh pani Kimerlingovej.  
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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 ťšes ť prítomných, 

trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh, vlastne tla čivo na návrh na znenie nového 

uznesenia podal pán Kolek a figuruje na tom len jeh o meno 

Ignác Kolek, k materiálu 3 décé 25 z 30. 6. 2016. O statné 

všetko pre čiarknuté a jeho podpísané.  

Takže nemáme o čom hlasova ť. Nemá tam text.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, a čo o (poznámka: nezrozumite ľné slovo)? Tak 

hlasujeme o nejakom pôvodnom návrhu uznesenia, nie?   

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 459 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pív, písomne sme nedostali od neho ni č. Takže o tomto 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak ešte je tu nejaké iné uznesenie, takže Prezentu jte 

sa a hlasujeme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nemôžme. Čakala som na to, na reakciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, áno, áno. Takže, prosím, hlasujeme o ďalšom.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže neprešiel návrh na zmenu, tak budeme hlasova ť 

o pôvodnom návrhu uznesenia. Mestské zastupite ľstvo po  

prerokovaní materiálu v časti A berie na vedomie Správu 

nezávislého auditora v bodoch jedna, dva, 

v časti  Bé schva ľuje vo všetkých bodoch až 7.4, 

a v ca v časti Cé žiada primátora vykona ť zú čtovanie 

finan čných vz ťahov a tak ďalej, tak ako je písomne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť  prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame dámy a páni, teraz k bodu 25A to je zme na 

rozpo čtu. 

Predkladáme vám materiál, ktorý súvisí s práve 

schváleným závere čným ú čtom a je to jeho vyrovnanie vlastne 

účtovné. Je to finan čné usporiadanie vyplývajúce zo 

závere čného ú čtu, ktorý sme teraz schválili. 

Popis materiálu, vlastne popis tých transakcií máte  

uvedený.  Ide o použitie finan čných prostriedkov zo 
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štátneho rozpo čtu na prenesené kompetencie školstva, 

doplatenie ekonomicky oprávnených nákladov Dopravné mu 

podniku a zák, nejaké interné presuny na základe 

požiadaviek magistrátu. 

Finan čná komisia  berie na vedomie a odporú ča doplni ť 

o bod šes ť a mestská rada odporú ča  schváli ť  zmenu 

s podmienkou vypustenia pr položky prvku štyri, 7.4 .2 

nie čo.  

Takže, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Tak ako bolo povedané, naozaj, v komisiách tento 

materiál prešiel. 

Ja tam mám jednu otázku k spojitosti a v náväznosti  

teda na ďalšie, ďalšie body.  

Suchým spôsobom, bez komentovania, je v rozpo čte 

uvažované so znižovaním zdrojov z európskych fondov . Táto 

suma je nejakým spôsobom asi zadefinovaná. Ja by so m 

predkladate ľa, alebo spracovate ľa pána Kasandra poprosil, 

z akých hodnôt a pre čo došlo k tejto sume?  

A druhá otázka, možno práve preto, je že sa navyšuj e, 

navyšujú sa prostriedky v rozvojových projektov, pr ojektov 

na kapitálovej strane pre projekt NKP Devín? Spríst upnenie 

horného hradu verejnosti. Poprosil by som, z akých dôvodov 

práve tieto prostriedky sa navyšujú?  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vysvetlíme.  

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Skuto čne, pán bývalý viceprimátor, nepochopil som ten 

pochod, ktorý ste tu predviedli teda. Ako, fakt nao zaj, aj 

mne je troška teplo, a priznám sa, že to slnie čko páli, ale 

nepochopil som to. To čo ste predviedli. Dali ste 

pozmeňovák, ktorý je absolútne ako, je o ni čom, alebo nie 

je ani pozme ňovák. Nie čo ste si tam, neviem či ste sa 

modlili, alebo šuškali, alebo čo ste robili. Ale fakt, 

naozaj, myslím si, že máme ve ľmi ve ľa bodov pred sebou, 

ktoré trápia a zaujímajú Bratislav čanov a nie je dôstojné, 

sú to vážne body, skuto čne. Nerobme si srandu. Ja si 

myslím. Nero ne ne neznižujte dôstojnos ť tohto 

zastupite ľstva, fakt, naozaj. Niekedy si tu pripadám už ako 

na psychiatrii.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Á, pán primátor, ja som sa chcel len opýta ť, aby 

nedošlo k nejakému nedorozumeniu, my ke ď sme si v čera 

schva ľovali program, tak sme zaradili ešte bod 5A, ktorý 

mal ís ť pred bodom 6.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) o tom diskutujeme, 

o tom práve diskutujeme. 

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

Akože. Tak, samozrejme, je to. Lebo totižto, ono to  

nadväzovalo na seba. No tak. Aby to. Môžme to aj op ačne 

spravi ť, len. Nech sa pá či. 

Aby sa na to, aby sa na to nezabudlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, áno. Nezabudne sa na to. Už ma na to upozornil i.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja neviem, pre čo mám taký hlasný mikrofón. To nie je 

tým, že by som kri čala.  
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Ale upozor ňoval sa vážené dámy a páni, na odporú čanie 

mestskej rady, ktorá nesúhlasila s tým, aby položka  7.4.2 

Dane , poplatky, audit, poradenstvo, na poradenské 

a konzulta čné služby na tému parkovacia politiky v sume 

šes ťdesiattisíc Eur bolo zaradené do zmeny rozpo čtu.  

Táto položka šes ťdesiattisíc Eur na nejaké konzulta čné 

služby oh ľadom parkovacej politiky je ťažko vysvetlite ľná. 

Na mestskej rade sme nedostali vysvetlenie na čo ju 

potrebujeme, najmä ke ď všetci vieme, je verejným 

tajomstvom, že odborný útvar, ktorý sa má zaobera ť 

prípravou celomestskej parkovacej politiky je vyprá zdnený, 

že pod ľa názoru pána primátora, citujem ho, ke ď sa rokovalo 

o územnom, teda o dopravnom generele, funkcia dopra vného, 

hlavného dopravného inžiniera je zbyto čná, bola zbyto čná 

a hlúpa, len chodil a dával nejaké smiešne návrhy.  

Takže ja sa teraz pýtam, ako je možné, že musíme 

plati ť šes ťdesiattisíc Euro konzulta čnej externej, nejakému 

externému spolupracovníkovi, aby za nás pripravoval  služby 

na tému parkovacia politika? Mestská rada sa k tomu  

vyjadrila negatívne, a prosím, aby to aj mestské 

zastupite ľstvo akceptovalo.  

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. 
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No, musím poveda ť, pán primátor, že som zase 

nahnevaný. pretože my sme ako finan čná komisia schválili 

pozmeňujúci návrh a k tomuto návrhu zmeny rozpo čtu, týka sa 

toho materiálu, ktorý práve mal by ť TV Bratislava 

a schválili sme priamo už do tejto zmeny rozpo čtu, teda 

navýšenie rozpo čtu a pán predseda finan čnej komisie pán 

Budaj tu mal by ť a mal tento pozme ňujúci návrh finan čnej 

komisie prednies ť. On tu nie je, ja ho pred sebou nemám, 

tým pádom ho prednies ť nemôžem, tým pádom opä ť práca 

finan čnej komisie vrátane hlasovania, vrátane uznesenia 

vyšla navnivo č. A kvôli ne činnosti jej predsedu. 

Takže ma to ve ľmi mrzí. Chcem sa aj všetkým členom 

komisie teda ospravedlni ť za toto. Prijali sme to tam, 

myslím, jednohlasne a teda ve ľmi ma to mrzí.  

Mali sme pripravený pozme ňovák, bohužia ľ, nedá sa 

predloži ť.  

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: 

Tak, ak vás nie čo môž môže mrzie ť, tak okrem 

neprítomnosti predsedu finan čnej komisie by nás mohlo 

mrzie ť aj to, že nepostupujeme pod ľa schváleného programu 

rokovania. A keby sme najprv rokovali o tom bode, k torý sa 
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týka práve zmluvy s TV BA, tak z toho by potom logi cky 

vyplynulo aj ten pozme ňovák, ktorý si osvojila finan čná 

komisia.  

Takže by som navrhoval, aby sme schvá, postupovali 

podľa schváleného programu, lebo, lebo ak teraz schváli me 

zmenu rozpo čtu bez toho pozme ňováku, tak potom je vlastne 

takmer bezpredmetné, aby sme sa vrátili k tomu bodu , 

o ktorom máme rokova ť, myslím v bode 5A. 

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: 

Je to presne tak, ako hovorí kolega Dostál.  

Ak by sme mali na stole to, čo sme si schválili 

v programe, tak tam je uznesenie, ktoré ke ď schválime, tak 

následne môže ís ť zmena rozpo čtu.  

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.  
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Pevne potvrdzujem tvoje slová, pán poslanec Chren. Ja 

som taktiež znepokojený tým, akým spôsobom si pán B udaj 

vykonáva svoje predsednícke povinnosti.  

Považujem komisiu financií najdô za najdôležitejšiu  

komisiu na meste, a pán Budaj ako permanentne upred nost ňuje 

svoje politické hrádky pred odbornou prácou v prosp ech 

Bratislav čanov. A myslím si, že je najvyšší čas zamyslie ť 

sa nad tým ako a akým spôsobom má táto komisia fung ova ť, 

pretože ak by tu bol pán predseda Budaj, ten pozme ňovák 

podá, tak ako ho  delegovala a splnomocnila komisia  

financií a absolútne nie je žiadny problém či sa rokuje 

pred alebo po. Ale ke ďže tu nie je, ke ďže uprednost ňuje 

nejakú svoju politiku, zaujímavé, že pán Dostál, ak o 

poslanec národnej rady tu sedí a je, tak jednoducho , máme 

tento problém.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja by som navrhol, že sú dve možnosti. Bu ď môžme 

preruši ť rokovanie o tomto bode a vráti ť sa k nemu potom, 

potom čo prejdeme ten bod, čo sme sa rozprávali, alebo to 

môžme spravi ť ešte v bode Rôzne, ale tam si myslím, že asi 

finan čné veci by nemali by ť, takže prerušíme tento bod, 

hej? A pôjdeme k tomu.  

Ešte pán poslanec, chcete nie čo poveda ť?  

Nech sa pá či. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som len chcel poveda ť, že hne ď som bol upozorni ť 

pána primátora, že došlo k tomu pochybeniu. Nebolo to 

ur čite úmyselné. Proste stalo sa to.  

A ešte bude treba urobi ť jeden procedurálny krok. že 

keď sa k tomu vrátite, musíte znovu otvori ť rozpravu, aby 

sme mohli ten pozme ňovák prednies ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej. Preto ju ani neukon čujem. Preto ju ani 

neukon čujem.  

Iba ešte odpoviem pani poslankyni Čahojovej.  

Mesto si musí objedna ť externé služby na vy 

vypracovanie zadania pre to cleringové zú čtovacie centrum 

práve preto, že sekcia dopravy, ktorá tu bola veden á pani 

Kratochvílovou neurobila ni č v tejto veci. Práve preto. To 

je ten dopad.  

Mimochodom, zruši ť túto funkciu navrhla práve pani 

Kratochvílová.  

Čiže, bod je prerušený a otváram teda diskusiu, 

respektíve ideme do bodu. 

Si  sa prihlásil neskoro, prepá č, bod je prerušený.  
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(poznámka:  prerušenie bodu číslo 6) 

 

 

BOD 5A NÁVRH NA ZRUŠENIE DODATKU Č. 4 

ZO DŇA 20. 1. 2016 K ZMLUVE ZO D ŇA 

12. 12. 2006 UZAVRETEJ MEDZI HLAVNÝM 

MESTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVOU A SPOLOČNOSŤOU CITY TV, 

S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A ideme do bodu pä ť A, ktorý mal teda nasledova ť po, 

pred zmenou rozpo čtu. To znamená, že on mal by ť dvadsa ťpäť 

A a zmena rozpo čtu je dvadsa ťšes ť A, tak. 

Takže bod dvadsa ťpäť A a to je návrh pani 

Šimonči čovej, oh ľadne televízie Bratislava. 

Nech sa pá či, kto ho predloží, ten, kto ho uvedie? 

Pani Jéhg? Izabella? Áno. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže pani Šimon či čová sa ospravedlnila, musela odís ť 

a som členkou komisie kultúry,  ktorá tento návrh 

predkladá, tak predkladáme ten návrh komisie kultúr y 

a historických pamiatok a tento návrh ste dostali u ž minulý 
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týžde ň kolegovia a kolegyne, a teraz je rovnaký, ni č sa 

v tom nezmenilo, takže prosíme o podporu tohto návr hu 

uznesenie, uznesenia, ktorý sa nachádza v tomto mat eriáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zrušil dodatok 

číslo 4 uzavretý d ňa 20. januára 2016 k zmluve zo d ňa 12. 

12. 2006  uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej  

republiky  Bratislavou a spolo čnos ťou City TV, s. r. o. 

s tým, že ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení jej 

dodatkov a neupravené týmto dodatkom zostávajú v pl atnosti, 

a aby vy členil v rozpo čte hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy finan čné prostriedky vo výške 

päťdesiatšes ťtisíc tristotridsa ťdva. 

Kolegovia, môžem pokra čova ť, alebo čo budeme s tým 

robi ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, pre čítaj návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prosím, pre čítaj návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Päťdesiatšes ťtisíc tristotridsa ťdva celých pä ťdesiat 

vrátane DPH na plnenie tejto zmluvy v znení jej dod atkov 

jedna až tri. Termín 31. 7. 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pros 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 

Budeme pracova ť ďalej v tejto veci.  
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Ja som vás iba informoval o tom, že s vedením tejto  

televízie Bratislava som sa, samozrejme, stretol 

a diskutovali sme a naša dohoda bola tá, že nám ved enie 

pošle list, analýzu, čo dokáže všetko za existujúci 

príspevok mesta dokáže spravi ť  a my na základe tejto 

analýze budeme, ju vyhodnotíme a budeme proste post upova ť 

tak, aby sa spolupracovalo ďalej. Toto televízia, vedenie 

televízie neurobilo, takýto list sme nedostali, nam iesto 

toho pani riadite ľka, alebo neviem kto teda, za čal chodi ť 

za poslancami a presadzova ť si svoj názor  touto politickou 

cestou. Považujem to za mimoriadne nefér a neprofes ionálne, 

ale samozrejme, budeme postupova ť v zmysle prijatého 

uznesenia.  

 

 

BOD 6 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2016 

 

POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, vraciame sa do bodu dvadsa ťšes ť A, to je zmena 

rozpo čtu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, nech sa pá či. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela zasta ť pani riadite ľky. Pani 

riadite ľka vravela, že to dávala písomnou formou niektorému  

z vašich úradníkov, už si nepamätám komu a vám to d ávala na 

vedomie.  

Videla som ten mail, takže možno sa to niekde strat ilo 

na. 

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. 

Ja mám aktuálne problém. Ke ďže nemáme tu predsedu 

finan čnej komisie, nepovedal o tom, že tu nebude, tak ja 

nemám vôbec žiadne materiály o tom, ako sme na fina nčnej 

komisii hlasovali. Čiže, nemám zápisnicu, čiže neviem 

predklada ť všetky tie veci, ktoré sme si tam schválili, 

takže neviem kde to mám ís ť teraz zohna ť.  

Veľmi ťažko sa pracuje. Poslednú finan čnú komisiu som 

viedol bez toho, aby som vedel, že tam predseda neb ude 

prítomný.  

Neviem, budem musie ť zohna ť tú zápisnicu. Idem to 

zhá ňať, iná č neviem dneska hlasova ť potom o tých bodoch.  
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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. 

Ja by som chcela poprosi ť nejakú techniku, lebo 

naozaj, niektoré z tých príspevkov nepo čujeme, z druhej 

strany to čosi píska. Akože, treba to nejakým spôsobom 

vyváži ť. Nepo čujeme tie príspevky.  

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 sa taktiež pripájam k pánovi podpredsedovi 

finan čnej komisie, pretože je skuto čne, ako, ve ľmi 

nezodpovedné od pána predsedu finan čnej komisie, aby 

odišiel pre č bez toho, aby teda povedal svojmu 

podpredsedovi, dal mu materiály, pozme ňováky, respektíve 

tie závery, ktoré skuto čne ako boli na finan čnej komisii 

rozoberané.  
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Veď my sme sedeli na poslednej finan čnej komisii 

dokopy skoro jedenás ť hodín. Ako, seriózne sme pracovali 

a teraz vlastne tú prácu finan čnej komisie, ktorá mala by ť 

prednesená tu na zastupite ľstve, lebo však o tom sme často 

hovorili, aby jednoducho, to bolo v komisiách. Čiže 

v komisiách sme jedenás ť hodín diskutovali k jednotlivým 

bodom  a teraz to tu nemá kto prednies ť, lebo pán predseda 

sa zdvihol a odišiel. 

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. 

No, na margo teda toho, čo tu zaznelo, ako bola 

zdevastovaná práca finan čnej komisie, ja sa pokúsim 

prednies ť ten pozme ňujúci návrh, tak ako bol na finan čnej 

komisii schválený.  

Čiže, v pozme ňujúcom návrhu navrhujeme v súvislosti 

s uznesením prijatým v bode 5A navýši ť príjmy v bode jedna 

o dodato čných pä ťdesiatšes ťtisíc tristotridsa ťdva celá 

päťdesiat Eur a zárove ň navýši ť bežné výdavky v bode dva 

rovnako o dodato čných pä ťdesiatšes ťtisíc tristotridsa ťdva 

celá pä ťdesiat Eur. 

Teraz píšem ten pozme ňujúci návrh, hne ď ho odovzdám 

návrhovej komisii.  
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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 riadite ľ. A posledná diskutujúca je pani 

Kimerlingová. 

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

Ja by som si dovolil len kratu čkú poznámo čku k tém 

k rozpo čtu tejto televízie.  

Od roku 2006 je tu podpísaná zmluva s touto 

televíziou, ktorá je založená na báze súkromného su bjektu, 

ktorej mesto platí sumu do dvadsa ťštyritisíc  Eur mesa čne.  

My sme žiadali televíziu o poskytnutie informácií, 

keďže sa jedná o súkromný subjekt, aby sme mali preh ľad, 

z akých verejných zdrojov je uvedená televízia ešte  

financovaná. To znamená, aby sme vedeli ko ľko uvedenej 

televízii platí Bratislavský samosprávny kraj a ko ľko 

mesačne platia jednotlivé mestské časti, aby sme mali 

ucelený preh ľad ko ľko pe ňazí z rúk da ňových poplatníkov 

tento súkromný subjekt dostav. V pri. Doteraz sme, 

bohužia ľ, takúto informáciu nedostali. My nemáme absolútne 

predstavu ako dobrí hospodári o tom, že vlastne kde  kon čia 

peniaze da ňových poplatníkov.  

Mesto platí súkromnému subjektu v roku 2016 

dvadsa ťštyritisíc Eur, čo sú nehorázne obrovské peniaze 

a chceme vedie ť za čo tieto peniaze tejto televízii dávame. 
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My sme preto podpísali dodatok, so súhlasom televíz ie, na 

úhradu polovi čnej sumy a ďalšia polovica finan čných 

prostriedkov išla pre Tla čovú agentúru Slovenskej republiky 

s dosahom šes ťstotisíc návštevníkov mesa čne a pre 

Ružinovskú televíziu, rovnako vo výške pä ťtisíc Euro 

s konkrétnym zadefinovaným, jednoducho, rozsahom 

vysielania, ktorý dostávame. 

Bohužia ľ, sme z tejto televízie bratislavskej 

nedostali rozpisy aké sú vlastne príjmy z verejných  zdrojov 

za rok, ktoré táto televízia dostáva.  

Chcem ve ľmi pekne poprosi ť, aby sme požiadali túto 

televíziu oficiálne, aby nám túto informáciu poskyt la, aby 

sme sa mohli k tomuto materiálu vráti ť v septembri, prebra ť 

si to, a v prípade, že naozaj zistíme, akým spôsobo m táto 

financovanie beží a rozhodneme o tom, že je potrebn é 

doplati ť uvedené finan čné prostriedky, aby sme sa s tým 

seriózne zaoberali.  

Ďakujem. 

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.  

No, ja sa nechcem háda ť, a ale my sme mali ve ľmi silnú 

prezentáciu na túto tému na finan čnej komisii, kde sme 
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o tom dlho debatovali. Faktom je, že v minulosti na  základe 

zmluvy sa pracovalo práve so subjektom Televízie Br atislava 

a nové vedenie magistrátu túto zmluvu zmenilo tak, že 

znížilo sumu, ktorá sa platí, ale neznížilo rozsah 

vysielania. Naopak, uzavreli ste, pokia ľ viem bez sú ťaže, 

zmluvy s ďalšími dvoma subjektami, TASR a TV Ružinov, 

pri čom za minútu TV  Bratislava sa platí šes ť Eur a za 

minútu tej TV Ružinov, ja som iná č rád, ke ďže som 

z Ružinova, ale platí sa až dvadsa ť Eur. Je to nepomerné. 

Ja nechcem nejakým spôsobom teraz úto či ť na verejné 

obstarávanie a neverejné, ale nie je to jednoducho fér.  

My ako poslanci vieme, že práve TV Bratislava dáva 

pomerne ve ľkú informovanos ť ľuďom v Bratislave. Po ďme sa 

o tom bavi ť spolo čne. Od budúceho roka nastavme kludne nový 

systém, transparentným výberom, pokojne, ale naozaj , nie je 

úplne správne v priebehu roka takto meni ť podmienky, ktoré 

môžu by ť až likvida čné pre tento subjekt, s ktorým mesto 

spolupracuje (gong) celé roky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Práve preto sme sa stretli a dohodli na nejakom 

postupe, ktorý nebol dodržaný, a preto im toto vadí . Takto 

sa to nerobí.  

Pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako, ako pán riadite ľ spomínal, ja si myslím, že 

nie je problém zohna ť a získa ť tie informácie. Z akých 

iných zdrojov ešte verejných je dot je platená Tele vízia 

Bratislava.  

A to, že to je súkromný subjekt, to je jednoducho 

fakt, nako ľko zákon o vysielaní proste neumož ňuje 

samosprávam ma ť vlastné televízie, tak ako tomu boli, bolo 

i i inokedy. Takže, vždy to bude susúkromný subjekt .  

Ak má, ja som tu ale po čul informáciu, že nakoniec tú 

informáciu TV Bratislava poskytla. A ak, ak nie, ta k 

odporú čam, aby ste sa obrátili aj na mestské časti a my vám 

tú informáciu dáme.  

Inak, tá informácia je vo ľne dostupná na webe. Chce to 

možno len si sadnú ť za, za po číta č a za pár klikov sa do dá 

zisti ť.  

Ďakujem. 

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. 
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No, ja som práve zmeškal ten materiál aj s pánom 

riadite ľom, lebo sme si vysvet ľovali, teda, každý dal 

nejaké argumenty.  

Ale m ňa to práve presved čilo v tom, čo je môj zámer 

a dúfam teda, že sa mi podarí na tom spolupracova ť aj 

s ďalšími klubmi, alebo nám, ako klubu. Ja by som 

v septembri rád prišiel s nie čím takým, ako máme 

v Petržalke, viem že aj v Dúbravke to je, volá sa t o 

Mediálna rada. Jednoducho, platforma, kde má zástup cu aj 

pán primátor, kde majú zástupcov poslanci. A všetky  tieto 

systémové veci, či diverzifikácia nie a na ko ľko, by sa 

preberali najskôr na tejto mediálnej rade, kde by s a 

dosiahol istý konsenzus. Nakoniec, pani Farkašovská  je 

predsední čkou takej mediálnej rady v Petržalke, takže vie 

poveda ť aj skúsenosti.  

A potom ako sa na mediálnej rade dohodnú tieto zása dné 

veci aj do budúcna, tak by sa s tým prišlo na 

zastupite ľstvo.  

Čiže, ja budem v tomto smere kona ť tak, aby sme mali 

vytvorenú takúto komunika čnú platformu, aby nedochádzalo 

k takýmto situáciám ako teraz a potom sa musíme doh adova ť 

priamo (gong) na zastupite ľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, ste hovorili o tom, že dvadsa ťštyritisíc 

sa dáva a nevieme za čo. Ja si myslím, že kto si prepne 

Televíziu Bratislava, tak vie za čo.  

Ja by som sa chcela skôr spýta ť, za čo sme dali 

dvadsa ť jedna tisíc za forezný audit? To nikto ne čítal 

a vyhodili sme ich von oknom. 

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: 

Keď sa tá diskusia vrátila naspä ť k televízii a videl 

som tu pani riadite ľku, tak bol by som ve ľmi rád, keby v 

rámci diskusie sa prihlásila a vyjadrila sa k tej s ituácii. 

Pani riadite ľka TV. 

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. 
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Viete, ja to beriem tú Bratislavskú televíziu, že 

informuje o tej našej práce. Informuje o tom, čo spravil 

pán primátor, čo spravili poslanci a čo sa v Bratislave 

deje.  

To vysielanie je celkom zaujímavé. Tá sledovanos ť je 

dos ť vysoká. 

A čo sa týka konkrétne tej mediálnej rady v Dúbravke, 

tá už neexistuje. Hej? Takže asi to ľko.  

Ďakujem ve ľmi 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: 

Ďaku, (poznámka: chr čanie mikrofónu) 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Skuto čne, aj my máme v Lama či ve ľmi dobrú spoluprácu 

s TV Bratislava. Myslím si, že aj na úrovni mesta, keď 

pozývajú mestských poslancov, respektíve pána primá tora, 

alebo ostatných, vždycky sú korektní, objektívni. 

Ja toto chápem ako nejaké prechodné obdobie. A som za 

to, aby sme mali nejaký systém, ktorý bude spravodl ivý aj 

voči ostatným. A skuto čne, nechcem aby sme likvidovali 

televíziu najmä, ak teda za čína predsedníctvo, a myslím si, 
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že je dôležité ma ť metropolitnú televíziu, ktorá je  na 

úrovni a ktorá bude objektívne informova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskutujúca pani Kimerlingová. 

(poznámka:  praskanie v mikrofóne) 

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

Zapoji ť! 

Ďakujem pekne. 

Aj ke ď Bratislavskú televíziu tiež podporujem, ale 

nechcem o tom hovori ť, pretože chcem reagova ť na príspevky 

kolegov poslancov a ich, ich výhrady vo či práci predsedu 

finan čnej komisie. 

Predseda finan čnej komisie je poslanec ako každý iný. 

Jeho povinnos ťou je zorgani, teda zostavi ť program 

finan čnej komisie a túto komisiu vies ť. Jeho povinnos ťou 

nie je prezentova ť stanoviská finan čnej komisie na 

zastupite ľstve. To môže urobi ť hociktorý poslanec, či už 

z finan čnej komisie, alebo poslanec ktorý nie je členom 

finan čnej komisie a môže prezentova ť a dáva ť návrhy. A 

 okrem toho v každom jednom bode v materiáli bu ď by mal 

byť, alebo je stanovisko finan čnej komisie, takže všetci si 

to môžete pozrie ť a môžete na to reagova ť a môžete dáva ť 
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tieto návrhy. Preto by som sa ohradila vo či tomu, že 

vyslovujete svoje výhrady na adresu predsedu finan čnej 

komisie a podpredseda dokonca hovorí, že nevie ako sa na 

komisii hlasovalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Druhýkrát kon čím túto diskusiu.  

Chce ešte. Nikto z verejnosti sa nikto nehlási.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musíme po čkať, lebo nemám písomne ten návrh zmeny čo 

bolo pre čítané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Pred tým než sa dôjde k písomnému návrhu, teraz nás  

čakajú poslan, teda ob čania polhodinu a potom by som 

dosiahol rád ešte taký konsenzus, pretože máme pred  sebou 

strašne ve ľa bodov a z nich niektoré ale mesto potrebuje, 

aby sa schválili.  
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Je ich ešte šes ť. Je to vézeten o nakladaní 

s finan čnými, finan čné prostriedky na tie zušky, na tých 

učite ľov dvakrát, potom komunálne odpady, potom úver od t ej 

európskej banky a ešte predaj pozemkov pre NDS, aby  sme tú 

dé štvorku pohli dopredu. Toto je, raz, dva, tri, š ty, pä ť. 

Päť materiálov. Či sa môžme dohodnú ť tak, že pôjdeme po 

občanoch prioritne týchto pä ť bodov, a ke ď ich skon číme, 

potom sa vrátime do programu a pôjdeme pod ľa, pod ľa 

pozvánky. Má s týmto niekto? Problém?  

Pán kontrolór. Áno.  

Nech sa.  

A ešte pán Olekšák je.  

Takže, toto je môj návrh procesný, aby sme si 

odhlasovali, že po ob čanoch pôjdeme na týchto pä ť bodov 

a potom sa vrátime do pozvánky.  

Pán Olekšák. 

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

Ďakujem pekne.  

Už mám nový mikrofón.  

Plne súhlasím to čo hovoril pán primátor. Ja teda 

dávam procedurálny návrh, aby sme potom po tej proc edúre, 

ktorú si navrhol, rokovali až dovtedy, pokia ľ neskon číme 

všetky body v programe. Myslím si, že je to zodpove dné vo či 
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Bratislave a Bratislav čanom. Idú prázdniny a treba všetky 

body, ktoré sú v programe prerokova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

O procedurálnom návrhu sa hlasuje hne ď?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, o procedurálnom. Pýtam sa návrhovej. 

(poznámka:  po čuť „áno“) 

To znamená.  

Ignác, prosím ťa, vrá ť sa. Môžeš sa vráti ť, ideme 

hlasova ť.  

Behom hlasovania poslanci majú sedie ť na mieste.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, budú ďalšie faktické, ale o procedurálnom sa musí 

hlasova ť hne ď jak.  

Takže, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca 

Olekšáka.  

Procedurálny návrh.  
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Hlasujte o návrhu pána Olekšáka.  

(Hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťpäť za.  

Čiže, budeme tu kým nepreberieme celý, celú pozvánku . 

To je ve ľmi dobrá správa. Ďakujem. Bratislave to ve ľmi 

pomôže, toto.  

Ďalší prihlásený.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, ale ešte sú tu faktické.  

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem len spýta ť kedy sa dostane na rokovanie 

bod číslo dva, lebo som (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hneď teraz po ob čanoch.  
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Lebo čakám na bod číslo dva, alebo číslo jeden. 

A ešte pre informáciu. Dovolím si, ke ď tu bola tá 

debata o Televízii Bratislava, upriami ť pozornos ť. Ako 

novinár som sa venoval tejto téme. V roku 2013 mala  táto 

spolo čnos ť z verejných zdrojov pä ťstodevä ťtisíc Eur ro čne 

a to od Bratislavského samosprávneho kraja, mesta 

Bratislava, mestských častí Nové Mesto, Petržalka a Ra ča. 

Pre informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pre presne to je argument, pre čo potrebujeme da ť 

financie do poriadku, lebo sú to naše spolo čné peniaze.  

Pán poslanec Mrva, posledná faktická. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Slovo si prosím. Ďakujem. 

No, ja som chcel ale k tomu, že po Vystúpení ob čanov 

má ís ť bod Zámena vajnorského futbalového ihriska. Takže to 

platí, dúfam.  

A chcem ís ť k rokovaciemu poriadku, či neporiadku.  

Ja mám zo v čera takýto doškrkaný program. Potom som si 

dal vytla či ť riadny program a ten riadny program tiež ne 

neviem sa pod ľa toho ja tu orientova ť. Pýtajú sa ma ľudia 
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vonku v sále, ale vidím, že aj pán starosta, ktorý tu nebol 

včera, čaká na bod číslo dva.  

Kto tu presne vie, ktorým bodom ideme rokova ť a ako 

ideme rokova ť, lebo ja neviem či takto bežne v mestských 

častiach sa rokuje. Ale ja som sám prekvapený, že o čom sa 

rokuje a kedy sa rokuje a ako to pokra čuje. Toto asi nemá 

takto by ť a treba nie čo v tom rokovacom neporiadku 

napravi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Súhlasím. Bohužia ľ, je to výsledkom toho, že toto 

zastupite ľstvo nie je schopné dorokova ť materiály 

v normálnom dni, a preto musíme takto improvizova ť.  

(poznámka:  prerušenie bodu číslo 6) 

 

 

BOD 6A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 HOD. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale na rade sú ob čania.  

Vystupuje, prvý sa prihlásil pán Sivák.  

Nech sa pá či. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 490 

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo. 

Keďže sa ukazuje, že riešenie náhradných bytov je 

v nedoh ľadne, vrátil by som sa k svojim predchádzajúcim 

konštruktívnym návrhom.  

A to h ľadať zdroje, ktoré sú. A to v rámci mestskej 

časti Staré Mesto. Treba (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

pozrie ť na tieto reštitúcie a v prvom rade schodnú cestu 

vidím v tom, že v tomto zozname viaznú predkupné pr áva. 

Tieto predkupné práva nezanikli.  A navrhujem, aby toto 

zastupite ľstvo zaviazalo mestskú časť Staré Mesto, aby 

tieto predkupné práva realizovala.  

Opakujem, nezanikli.  

Ďalej, čo by sa takisto dalo rýchle vyrieši ť. 

V zozname, je nieko ľko konfiškácií. Áno, tieto konfiškácie 

takisto znamenajú, že nemalo dôjs ť k reštitúcii. Konkrétne 

je to Drevená a Laurinská. Takže, nejaké zdroje sú.   

Predkupné právo tiež znamená, že nemožno obchodova ť. 

Je obchodovate ľné a pokia ľ sa h ľadajú, alebo dôvody pre 

finan čné odškodnenie, tak tie dôvody sú tu.  

Taktiež sa hovorí o vyrovnaní rozdielu medzi takzva ným 

trhovým nájomným a regulovaným. S pánom riadite ľom 

magistrátu sme teda o tomto hovorili a pre čítal som mu 

nieko ľko judikátov Štrassburského súdu, kde sa konštatuje , 

že regulované nájomné je plne v kompetencii štátu. A teda, 
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podľa mňa, netreba nijaký rozdiel, hovorí sa tu o štyrich 

milióno, dopláca ť.  

Kauza PKO. Ďalšia vec, ktorá mi leží na srdci.  

Keďže sa ukazuje, že rozhodnutie o zbúranie PKO  

nebolo celkom nezávislé, treba obnovi ť právny stav 

a najhoršie by bo zo všetkého bolo, keby sa PKO zno va 

nepostavilo.  

A ešte nakoniec si kladiem otázku, pre čo bol zrušený 

autobus trinás ť. Nevidím dôvod. Ke ď sa rozšíri ponuka, tak 

by mala osta ť. Ko ľajová doprava je jedna vec a doprava 

autobusmi je druhá vec. Ide po inej trase. Takže v mene 

občanov si myslím, by som hovoril za obnovenie linky číslo 

trinás ť. (gong)  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem.  

Nasleduje pán Valentovi č. 

Ale poprosil by som ctených poslancov, aby dávali 

pozor, čo im prišli ob čania poveda ť a venovali sa týmto 

vystúpeniam.  

Občan   Daniel   V a l e n t o v i č :  

Ďakujem pekne za slovo. 
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Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, dámy 

a páni, 

vystúpim na tému ve ľmi vážne a ututlávané lama čské 

tajomstvá, na ktoré dopláca celá mestská časť Lama č.  

Poslanec magister, inžinier Radoslav Olekšák je 

poslancom v Lama či od roku 2002 do roku dveti a v roku 2014 

sa stal poslancom vašeho zastupite ľstva. Je dlhodobým 

predsedom finan čnej komisie v Lama či a ideologickou 

autoritou svojho politického klubu, lebo je promova ný 

politológ.  

Keď bol poradcom ministrov financií Mikloša 

a Po čiatka, údajne obhajoval záujmy podsvetia, k čomu sa 

Olekšák preukázate ľne a opakovate ľne hlásil cez médiá.  

22. 7. 2007 uvádza SME. Poslanec Olekšák hovorí, že  za 

podporou Juraja Ondrej čáka, to jest Pi ťovca, Pi ťa, si stojí 

a nemá dôvod, aby ho menil, lebo až súdy súdia.  

V časopise Metropola Záhorská Bystrica číslo pä ť roku 

2009 kriticky napísal, že lama čskí poslanci neschválili 

podnikate ľský zámer firmy BARESTO, ktorú vlastnili pán 

Orlík a Pi ťo. Siedmi ostro kritizovaní poslanci boli 

jednozna čne ur čite ľný s verejne dostupného zápisu 

o hlasovaní. 

O údajnej Olekšákovej vernej verejnej podpore zámer ov 

Pi ťovcov podrobne informovali aj televízne noviny Mark íza 

dňa 8. 11. 2012. 
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23. 6. 2016 lama čskí poslanci Olekšákovho poslanco 

poslaneckého klubu navrhli pána Mareka, Orlíka do l amačskej 

komisie pre bezpe čnos ť ob čanov a životné prostredie. 

Dočasne mu pozastavili členstvo až na základe jeho 

zatknutia v rámci masovej policajnej akcie Gondola a na 

základe tlaku masmédií. Napríklad, Nový čas 21. 6. a 22. 6. 

2016. 

Tak máme v Lama či verejný škandál typu, mestský úrad 

Lamač platí Pi ťovho par ťáka, alebo v Lama či platia Pi ťovu 

pravú ruku. 

Politológ a poslanec Olekšák zverejnil zvidite ľnil 

celý Lama č najmenej v desiatich celoštátnych médiách. 

Olekšák údajne osobne presadil, aby v lama čskom rozhlase, 

presne v období ostatného výro čia Tisovej popravy, hrali 

všeobecne známu fašisticko-gardistickú neoficiálnu hymnu, 

Rež a rúbaj do krve, známu tiež pod názvom Slováci sme od 

rodu.  

Gardistické oddiely zvykli spieva ť Rež a rúbaj do krvi 

keď pochodovali vypa ľova ť slovenské dediny, či hádza ť 

spoluob čanov do oh ňa  (poznámka: nezrozumite ľné slovo), či 

posiela ť ľudí, vrátane detí do koncentra čných táborov.  

Poslanec Olekšák použil na svoju obranu v časopise 

Lamačan osved čený politicko-neofašistický postup. 

Zosmiešnenie kritikov a cynickú bagatelizáciu typic ky 

fašistického gardistického (gong) prvku, či javu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Valentovi č, ďakujeme ve ľmi  

Občan   Daniel   V a l e n t o v i č :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

pekne. 

Nasleduje pán Džatko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či, dobre. 

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

Pán primátor, toto je priestor pre ob čanov na to, aby 

riešili svoje problémy čo sa týka mestského zastupite ľstva 

a vás, ako primátora. Neni to priestor na to, aby s i tu 

vyrie, riešili osobné ú čty dvoch ľudí z nejakých dôvodov 

znenávidených. 

Ja, ja vás žiadam, aby ste takéto provoka čné 

vystúpenia nejakých nájomných ohovára čov proste zastavili. 
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Toto, toto jednoducho, nie je na to priestor. V tom  prípade 

potom radšej tuto, tento priestor zrušme. Toto, aby  sem. To 

čo sem má prís ť ďalších pä ťdesiat ľudí nabudúce a každého 

jedného  z poslancov si vytypova ť a nejaké drísty na nich 

kyda ť?  

Pán primátor, to je hanba. A dôrazne vás žiadam ako  

predseda klubu, aby ste takéto nie čo nedovolili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. Ja s vami súhlasím, že iš, ide o to, 

o osobný útok absolútne nemiestny, pán Valentovi č. Tu sa 

riešia iné veci a nie osobné útoky.  

Bol som to práve odkontrolova ť v rokovacom poriadku 

(poznámka:  nejaké nezrozumite ľné slová je po čuť zo 

sály) 

nie, s rokovacím poriadkom. H ľadal som na to právny 

argument, ako to ukon či ť. Medzitým už vypršal čas, takže.  

Ale súhlasím s vami, že to bol nemiestny osobný úto k.  

Pán Džatko. 

Občan   Ľuboš   D ž a t k o :  

Dobrý de ň prajem.  
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Rád by som bol, aby ste mi to dali od nuly. Dobre. 

Fajn.  

No, ja tiež sa chcem venova ť otázkam Lama ča, ale teda 

nedá mi, aby som nenadviazal na to, čo tu bolo povedané, aj 

tu ako aj zo strany tuná uvedeného poslanca.  

No tak tento pán, ktorý tu hovoril o týchto veciach  

predo mnou, ten predre čník, tak to je bývalý poslanec 

mestskej časti Bratislava Lama č, dokonca v tých  troch 

obdobiach on fungoval za mestskú časť Bratislava Lama č, 

člen KDH, v podstate koali čný partner tunajšieho sta, 

tunajš 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Džatko, prosím vás, prepá čte, prepá čte. Vyjadrujte 

sa k veciam mesta a nie k vašim osobným sporom. Ak chcete 

sa vyjadrova ť k niekomu inému, cho ďte si to vybavi ť. Tu sa 

vyja, tu hovoríte pred poslancami k otázkam mesta. 

Takže, ak chcete hovori ť, nech sa pá či. Ale vaše 

osobné veci tu nikoho nezaujímajú.  

Občan   Ľuboš   D ž a t k o :  

To neni sú osobné veci. To sú veci, ktoré sa týkajú  

mestskej časti Bratislava Lama č a a teda ja vám len chcem 

ako poveda ť to, aby ste ako up, teda aby ste vedeli, že kto 

to tu hovoril a že teda nejedná sa o žiadneho nájom ného 

ohovára ča. 
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No, a prejdem k tej veci, čo som ja hovoril.  

Doobeda som tu po čúval ako chcete zvyšova ť dane 

a neviem čo a stále tu vystupuje poslanec Olekšák. Ten je 

asi najmúdrejší poslanec zo všetkých. Ja neviem jak  ste tu 

fungovali predošlé obdobia, lebo ten sa sná ď, ku všetkému 

sa vyjadruje, plus sa stále naváža do pána Budaja. No a to 

je.  

A on vie, on vie o všetkom v Lama či. Len predstavte 

si, že nevie o území Nového Lama ča, ktoré je pozostatkom 

skolabovania ešte ako pr, ešte vlastne pos, prvého 

postkomunistického magistrátu, kde zastavilo výstav bu 

obytného komplexu nový Nový Lama č a odvtedy je územie 

stoštyridsa ť hektárov rozlo o o obsahu zhruba tisíc 

pozemkov tam stojí a je tam ur čitá lesostep.  

Kde tento magistrát vlastne zas spôsobil to, že 

odviezol aj ornú pôdu a tá a toto územie má by ť obslúžené 

základnou komunikáciou, ktorá sa volá C1. Je to ces ta prvej 

triedy a táto je v ingerencii a kompetencii mesta. Odvtedy 

sa ni č neurobilo de fakto od devä ťdesiatich rokov.  

To je táto cesta. Tu vám to takto ukážem. Má d ĺžku asi 

tri a pol kilometra. Takže bol by som rád, aby ste aj túto 

cestu zapojili do vašich finan čných plánov, lebo predstavte 

si, o tom nikto ni č nehovorí, že tam je stoštyridsa ťštyri 

hektárov intravilánu, obytnej zóny, kde sa majú sta vať 

malopodlažná výstavba, kde má by ť táto základnou obslužnou 

komunikáciou, ke ď to nebude o proste obslúžené, tak vlastne 

to tam nikdy nemôže by ť. Máte to v územnom pláne, no 

a treba to za čať budova ť.  
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Tak toto vám dávam do partnosti, ke ď máte ďalšie 

prostriedky a chcete ďalšie dane a a a vám tu hovorím ako 

za Lama č, lebo tí dvaja čo tu chodia za Lama č, (gong) tak 

tí to nikdy nepovedia, že starajte sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Džatko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujeme, pán Džatko. 

Slovo má pán Horák. 

Občan   Ján    H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci. 

Nestáva sa často, že by ob čania ďakovali svojim 

poslancom a svoj, svojej samospráve. Ja som ve ľmi rád, že 

dnes mám túto možnos ť, pretože sa chcem po ďakova ť poslancom 

za ich podporu v našom zápolení, v dlhoro čnom zápolení 

proti zákonu dvesto 260.  

Ja osobne som skalným odporcom tohto zákona a som 

veľmi rád, že teraz v rámci nášho združenia Právo na 

bývanie už nie sme osamelí bojovníci.  

Všetci vieme, že tento zákon je skuto čne mimoriadne 

zlý. Na nás má najhorší vplyv už v podstate pä ť rokov 
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spôsobuje nesmierne komplikácie magistrátu, pán pri mátor sa 

o tom v čera vyjadroval, v čera bola búrlivá diskusia, okrem 

magistrátu sú to aj bezprostredne postihnutí ob čania, 

pretože prichádzajú a mali by ť prichádza ť o svoju zele ň 

a o životné prostredie.  

Ja mám ve ľmi rád stromy a hovorím, že stromy sú naši 

bratia. A skuto čne, je mi ve ľmi smutno, že ke ď sa vyrúbe 

každý jeden strom. Žia ľ, akože v našom prípade, aj ke ď sa 

jedná o výstavbu pre nás, ale naše problémy je možn é rieši ť 

aj iným spôsobom, samozrejme, čiasto čne výstavbou 

a čiasto čne ešte inými problémami, i inými formami, čím sa 

zna čne môže odbremeni ť  výstavba v nieko ľkých 

bratislavských lokalitách.  

Ja by som si ešte dovolil venova ť sa aj v čerajšiemu 

zasadnutiu a ja plne chápem, plne chápem pána primá tora pri 

jeho vete, pretože skuto čne, má plnú pravdu, ke ď hovorí, že 

prelomenie jeho veta (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

zhoršenie rokovacej situácie na ministerstvo doprav y.  

My toto ministerstvo poznáme dobre. Chodíme tam už 

celé roky a skuto čne, argumenty pána primátora boli ve ľmi 

racionálne a súhlasím s tým, že to mu ve ľmi zhorší 

rokovaciu pozíciu v čerajšie rozhodnutie pánov poslancov. 

Takisto, si myslím, že ke ď pán primátor v čera oslovil 

dvoch poslancov, ktorí hlasovali za zákon 260 v nár odnej 

rade, ja to nepo nepokladám za podpásovku. Ja si my slím, že 

je to len pripomenutie ich politickej zodpovednosti  za túto 

záležitos ť, pretože každý jeden politik by mal nies ť 

zodpovednos ť a mal by ma ť ur čitú sebareflexiu za veci, 
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ktoré, o ktorých už raz hlasoval, alebo ku ktorým s a raz 

vyjadrovali.  

Čiže, v tomto duchu skuto čne z môjho poh ľadu táto 

pripomienka zo strany pána primátora bola vyložene,  

vyložene na mieste.  

Ja osobne som ve ľmi rád, že sme našli spolo čné miesto  

A pardon. Pardon. E 

Ešte, ešte by som, prepá čte, ešte posledná veta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale posledná veta. 

Občan   Ján    H o r á k :  

Veľmi rád by som po ďakoval ešte pánovi riadite ľovi 

Maruškovi, ktorý chodí k nám pravidelne na naše sch ôdze 

a informuje nás a má takú božskú trpezlivos ť, pretože naši 

ľudia sú ve ľmi frustrovaní a pán Maruška to zvláda 

perfektne.  

Takže ešte raz, srde čná v ďaka aj pánovi Maruškovi. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Takže nasleduje teraz pán, neviem to meno či správne, 

Viola Carol. To asi neni pán. Útulok na Rebarborove j ulici, 

nech sa pá či.  

Občianka   Viola    C a r o l :  

Dobrý de ň, dámy a páni, ďakujem vám za slovo.  

Moje meno je Viola Carol. Venujem sa záchrane 

bezdomových, či opustených zvierat už dvadsa ť rokov, teda 

mám dlhé skúsenosti. 

Dnes predkladáme návrh na rekonštrukciu útulku na 

Rebarborovej 17 vo Vrakuni, ktorá to nutne potrebuj e. 

Budeme to aj financova ť.  

Chcem doda ť, že toto je jediný útulok v Bratislave 

a potrebujeme ich viac.  

Máme tisíce túlavých domácich zvierat po uliciach 

Bratislavy, ale aj iných miest a obcí a to sa dá ri eši ť.  

Chcem vysvetli ť definíciu útulku.  

Je to priestor, ktorý nie len zabezpe čí prvú pomoc, 

ale žiadne zvie, zdravé zviera nie je bezdôvodne us paté, 

teda zabité. Sloboda zvierat je len záchytná karant énna 

sta, karanténna stanica pre opustené, zranené, či 
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bezprízorné zvieratá a ak nie je možnos ť ich adoptova ť, či 

preda ť, tak sú uspaté.  

Sloboda zvierat nerobí ni č v smere adopcie, alebo ak, 

minimálne.  

My sme absolútne proti zabíjaniu proti bezbranných,  

zdravých, opustených zvierat.  

Našim cie ľom je nema ť žiadne opustené zviera a to 

spôsobom odchytu, sterilizácie a vypustenie v tom i stom 

mieste, kde boli odchytené.  

V angli čtine Trap-Neuter-Return, tento projekt je 

veľmi úspešný.  

Našim cie ľom je nema ť žiadne opustené zviera na ulici 

žiadneho mesta, či obci. Dosia ľ nemáme systém túto 

problematiku rieši ť. Toto by bol prvý krok v tomto smere.  

Čo sa týka psov, tie by mali by ť dané do útulku, ktoré 

nezabíja tieto zvieratá.  

Dúfam, že podporíte našu snahu.  

Ďakujem za slovo znovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pani Carol. 

Nasleduje pán Fekete.  
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Občan   Richard   F e k e t e :  

Krásny pracovný de ň všetkým a dúfam, že sa mi vás 

podarí zauja ť tým, čo som prišiel poveda ť. 

Prišiel som podpori ť zámenu vajnorského futbalového 

ihriska.  

Volám sa Richard Fekete, som prezident toho klubu, 

najnovšie pár mesiacov. Trénujem tam prípravku. Som  ob čan 

Vajnor a rodák a verím, že budete pozorne po čúva ť to, čo b 

budem hovori ť.  

Rozmýšľal som ako vás naozaj zauja ť, ale to , že sme 

nejakí hrdí Bratislav čania, to ur čite ve ľmi dobre viete. My 

Vajnoráci sa k Bratislave hlásime ve ľmi radi. To, že nám 

ide o deti, viete tiež. Máme ich momentálne viac ak o sto. 

To, že chceme zve ľadi ť naše prostredie, to ur čite viete 

všetci tiež, ale neviete, asi ako to u nás vyzerá, takže sa 

pokúsim zachyti ť ten skutkový stav, aký je u nás na 

ihrisku.  

Keď zavriete na chví ľku o či a predstavíte si váš byt, 

alebo váš dom, vašu kuchy ňu, alebo obýva čku a predstavíte 

si ako vyzerali pred tridsiatimi rokmi, asi by sa v ám 

nepáčilo, keby vyzerali tak isto aj dnes.  

My vo Vajnoroch zatvára ť o či nemusíme, pretože to 

vajnorské ihrisko vyzerá tak isto ako pred tridsiat imi 

rokmi. Unimobunky, ktoré tam hnili dlhé roky, tie s a už 

podarilo ako tak vymeni ť, ale naozaj máme zviazané ruky, 

nemôžeme urobi ť ni č navyše, pretože nám samozrejme nikto 
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nedá stavebné povolenie a lepíme len diery, ktoré s a 

vyskytnú.  

Aby ste mali predstavu, máme štyri šatne. Naši star ší 

žiaci vo veku štrnás ť až pätnás ť rokov, ktorých je dvadsa ť, 

majú šat ňu, ktorá má pä ť metrov štvorcových. Naša prípravka 

má takú istú šat ňu. Viete si predstavi ť dvadsa ťpäť  

desa ťro čných detí ako sedia na lavi čke o d ĺžke zhruba šes ť 

metrov. Ve ľmi komické a naozaj ve ľmi nedôstojné.  

Prednedávnom sme postúpili s mužmi do tretej ligy. Na 

zápas sa prišlo pozrie ť historicky štyristo ľudí. My sme im 

mohli ponúknu ť dva pisoáre a tri toalety. Žia ľ, ni č iné tam 

momentálne nemáme k dispozícii. Chceli by sme ma ť, ľudia 

ochotní sú, ale nemôžeme jednoducho urobi ť ni č murované. 

Šatne, toalety, ostatné záležitosti ako tribúna a p odobne.  

Jednoducho, nechceme ni č zázra čné, žiadny extrém, 

chceme len to, aby ste nám dali šancu zve ľadi ť to 

prostredie, aby sa nám deti nerozutekali, aby sme z achytili 

ten obrovský nápor detí, ktoré sa tam rozvíjajú v o kolí, 

a aby ste jednoducho podporili vajnorskú snahu, kto rá trvá 

už naozaj ve ľmi dlho.  

Na záver ešte motivácia, hral som v živote, moja 

osobná, hral som v živote v troch kluboch, dva zani kli. Na 

mieste Vinohradov na Bajkalskej je Billa, na Rapide  už ten 

klub (gong) neexistuje. Nechcem pripusti ť, aby sa nie čo 

stalo aj vo Vajnoroch, nie čo podobné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne. 

Nasleduje pani Monika Debnáková?  

Nech sa pá či. 

Občianka   Monika    D e b n á r o v á :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem. Môžem?  

Takže, dobrý de ň všetkým.  

Ďakujem ve ľmi pekne, že ste nám dali slovo a že sa 

venujete tomuto bodu, pretože je to pre nás ako pre  

Vajnorákov ve ľmi dôležité.  

Som predsední čka Klubu rodi čov a priate ľov 

mládežníckeho futbalu vo Vajnoroch a naše združenie  vlastne 

vzniklo za podporom ú čely práve futbalového klubu, ktorého 

prezidenta ste pred chví ľočkou mali možnos ť vypo čuť si, 

ktorý vám vlastne ve ľmi krásne povedal, ako to tam u nás 

vyzerá.  

Skuto čnos ť je naozaj taká, keby ste sa tam prišli 

pozrie ť, mal pravdu, vyzerá to presne tak, ako pred 

tridsiatimi rokmi. 

Chceli sme vás ve ľmi pekne poprosi ť, aby ste podporili 

tento návrh zámeny, aby aj naše deti mohli ma ť kabíny 
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murované, aby nemuseli sa prezlieka ť práve v unimobunkách, 

v akých sa teraz prezliekajú, aby tie podmienky bol i 

dôstojnejšie pre nich. A treba si aj uvedomi ť, že vlastne 

podpora športu a mládeže je ve ľmi dôležitá, hlavne teraz 

v poslednej dobe, ke ď deti bu ď trávia strašne ve ľa času 

pred po číta čmi, alebo sa venujú iným, nekalým veciam.  

Takže, tá podpora športu, by som vás chcela ve ľmi 

pekne poprosi ť práve z tohoto dôvodu je ve ľmi, ve ľmi 

dôležitá a v tejto súvislosti by som vás chcela vše tkých, 

ako ste tu, požiada ť, aby ste túto zámenu pozemkov 

podporili, pretože toho času nemôže mestská časť vôbec 

nijakým spôsobom investova ť, nemôže ni č revitalizova ť a tie 

podmienky stále zostávajú na bode mrazu.  

Takže, ďakujem ve ľmi pekne a verím, že to podporíte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Nastupuje pán Miešk, Meško. 

Občan   Martin   M e š k o  v zastúpení Ivana Kulu:  

Dobrý de ň pán, pán primátor, dobrý de ň páni poslanci. 

Pána Meška zastupujem,  lebo pracovné prí, kvôli 

pracovným problémom nemohol prís ť. Moje meno je Ivan Kula, 
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som podpredseda združenia, ktoré tu teraz pani Moni ka 

Debnárová hovorila.  

Ako moji dvaja predre čníci chcem tiež podpori ť túto 

zámenu.  

Chcem vás oboznámi ť, že aj napriek týmto podmienkam, 

ktoré tam panujú sa nám podarilo usporiada ť už štyri 

ro čníky futbalového turnaja bratislavských klubov 

a bratislavského okolia. Posledný skon čil teraz minulý 

týžde ň. Zú častnilo sa na ňom zhruba dvesto detí a okolo 

ďalších asi sto rodi čov, napriek týmto podmienkam, ktoré 

tam máme sa snažíme stále vytvára ť pre tie deti podmienky 

na športovanie. 

Hovorím k vám aj ako otec troch synov, ktorí sú 

členovia tohto združenia a prosím vás o našu podporu . 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne. 

A posledný vystúpi pán Patlevi č. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán poslanec Dostál, vám chcem dneska venova ť 

svoj príspevok. 
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Včera ste povedali, že zákon 260 z roku 2011, za ktor ý 

ste zahlasovali, je dobrý. Ja si dovolím nezdie ľať tento 

názor a verím, že aj viacerí poslanci po tomto mojo m 

príspevku budú ma ť taký názor ako ja.  

Ak ste mysleli ten zákon, ktorý nemalú časť nájomníkov 

vôbec nezah ŕňa, ktorý náklady na bývanie umož ňuje vyššie 

ako je príjom, príjem nájomníkov dôchodcov, ktorý s pôsobil, 

že na vä čšine územia Slovenska je regulované nájomné vyššie 

ako trhové, ktorý spája dva spory, nezlu čite ľné spory 

vlastníkov zo štátom a nájomníkov zo štátom do jedn ého, aby 

obete bojovali proti sebe a zlodej, podvodník, ktor ým je 

štát sa vyvinil a pozeral sa, ako títo dvaja proti sebe 

bojujú, ktorý aplikuje kolektívnu vinu a bremeno pr enáša na 

nevinných jednotlivcov, ktorý je pre Bratislavu pra kticky 

nevykonate ľný, ktorý v Bratislave z pä ťstoosemdesiat bytov, 

napriek snahe magistrátu, nevie v reálnej lehote za bezpe či ť 

ani jeden byt, ktorý napriek tomu, že mal by ť o výstavbe 

bytov, ani mimo Bratislavu nepriniesol ani jeden no vý 

vystavený byt, mohol by som takto pokra čova ť desa ť minút.  

Toto, pod ľa mňa, neni dobrý zákon.  

Možno, neviem, možno vy máte nejakú zlú osobnú 

skúsenos ť. Možno vám niekto osobne ublížil, nejaký 

konkrétny jednotlivec a máte preto takýto názor, al e myslím 

si, že toto neopráv ňuje niekoho generalizova ť a prenáša ť 

takýto nejaký názor na skupinu obetí, ktorá je v to m 

nevinne.  

Z tristotisíc štátnych bytov, ktoré boli, mimochodo m, 

predané, skoro všetky, v podstate vás trápi šes ťsto bytov, 
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ktoré predané neboli. Ostatné nie. Ja neviem, čím sa 

nájomníci týchto šes ťsto bytov líšia od zvyšných dvesto 

devä ťdesiatich tisícov. Naozaj neviem. Neviem čím sa 

previnili. 

Ak si myslíte, že sme vinní, tak nás, prosím, 

obžalujte, odsú ďte a následne potrestajte. 

Momentálny stav a znenie zákona je trest bez súdu 

a tresta ť bez súdu je protiústavné, ne ľudské a nehodné 

dvadsiateho prvého storo čia.  

Proti zákonu sa totižto ob čan nemôže nijako bráni ť. 

Nedá sa žalova ť štát za zlý zákon. Ak je nie čo v zákone, 

tak to platí a basta. Nech by to bola aj sebevä čšia 

hlúpos ť. Súdy riešia len porušenie zákona. Neriešia či je 

zákon dobrý, alebo zlý. To prislúcha parlamentu 

a stopä ťdesiatim poslancom, ktorí tam sedia a hlasujú. Len 

poslanci môžu zmeni ť hlasovaním zákony. A hlasova ť majú 

podľa vedomia a svedomia.  

Ak chýba len vedomie, ja rád každému vysvetlím, ale  

musí by ť záujem od týchto poslancov. Samozrejme, svedomie 

chýba ť nesmie a verím, že nikomu z tých poslancov nechýba .  

Bolo ve ľa možností ako zvráti ť túto skrivodlivos ť, 

zákon sto (oprava) 403 z roku 90, 182/93, 260, jeho  novela, 

neschválená novela a tak ďalej.  

Na druhej strane, ja si ve ľmi vážim váš názor a rád si 

čítam vaše (gong) príspevky. Ís ť do parlamentu so žltou 
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hviezdou  a bojova ť takto za ľudské práva je hodné úcty 

a obdivu,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Patlevi č, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

dokon čite, dokon čite (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

ale ke ď v zapätí poviete, že zákon 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dokončite vetu. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

To som chcel dokon či ť. 

Chcel som ešte poveda ť, že ak potom poviete, že zákon 

260 je dobrý, je to pošliapanie ľudskosti a mne sa tieto 

dve veci sporia a naozaj neviem, pre čo takto jednáte 

a budem rád, ke ď mi dáte odpove ď, prípadne mi vysvetlíte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Tým sa skon čili Vystúpenia ob čanov, lebo sa vypršal 

čas.  

Ja tu mám prihláseného pána starostu Šramka.  

Ty chceš nie čo poveda ť, alebo to je náhoda?  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Áno, je to k lamac. 

Dovoľte mi, pán primátor, zareagova ť, nako ľko bolo 

v tej rozprave spomenutý Lama č.  

Nie je pravda, že oh ľadom tej komunikácie C1, že mi je 

to jedno. Naposledy som bol u vás, pán primátor, pr ed 

desiatimi d ňami a bola to jedna z otázok, ktoré som 

povedal. Nie je to však časovo v tomto roku a nevidím dôvod 

pre čo by som bojoval o zaradenie niektorých vecí, ktoré  sú 

predmetom možno rozpo čtu o dva, možno o tri roky. To 

znamená, v tomto duchu.  

A chcem len poveda ť, pán Džatko na jednej strane 

bojuje proti tejto štúdii. Tu si vyhradzuje už neja k 

obnovi ť požiadavku na vybudovanie komunikácie. Je mi to 

ľúto. Na druhej strane ako kres ťan musím tu len citova ť, že 

mu závidím, lebo v Písme je napísané: Blahoslavení 

chudobným duchom, lebo ich je krá ľovstvo nebeské.   
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vraciame sa. 

Nie, nie. Nie.  

 

 

BOD 6 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2016 

 

POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vraciame sa k do bodu zmena rozpo čtu, kde sme skon čili 

pred hlasovaním.  

Končím tam diskusiu.  

Tá bola skon čená už dvakrát vlastne, takže prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesení.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, nevykrikujte tu! Nevykrikujte tu! 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A prosím poslancov, aby sa vrátili do rokovacej sál y, 

pretože hrozí, že nebudeme uznášaniaschopnos ť.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály a poslanky ňa Čahojová si vysvet ľuje svoj návrh  

s návrhovou komisiou ) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu je nejaký problém s tým podaným návrhom na 

doplnenie uznesenia pôvodného od pani Čahojovej, lebo 

medzitým to uznesenie sa rozrástlo o nejakú časť, ktorá 

nebola čítaná a došlo sa na to, že teda tá prvá časť, ktorú 

pre čítala alebo povedala, nemôže by ť uskuto čnená bez tej 

druhej. Takže, neviem teraz čo s tým. Mala by to ešte raz 

súvisle poveda ť, že čo chce s tým. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Lenže rozprava už bola dvakrát ukon čená a už ju 

otvára ť znovu nebudem.  

Čiže návrhová komisia, prosím, návrh riešenia.  

(poznámka:  návrhová komisia sa radí) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže návrh pani Čahovo Čahojovej znie, to je 

doplnenie k uzneseniu: 

Za slová schva ľuje zmenu rozpo čtu, čítajte: 

Členka návrhovej komisie 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 

podľa predloženého materiálu uvies ť s podmienkou vypustenia 

položky 7.4.2 Konzulta čné služby na tému Parkovacej 

politiky v sume 60 000,00 Eur. 

Za B, splnomoc ňuje primátora zapracova ť schválenú 

zmenu do časti A predloženého uznesenia v rozpo čte hlavného 

mesta SR na rok 2016 až 2018. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani starostka, to je absolútne nekvalifikovaný náv rh, 

ktorý rozbíja koncepciu mesta k parkovacej politiky . Je to 

ur čené pre Deloitte Touche, ktorí sú vysú ťažení, ktorí majú 

pripravi ť to clearingové centrum, ktorý tu nepripravil 

odbor dopravy. Ke ď toto prejde, tak môžme zabali ť 

parkovaciu politiku. Prepá čte, nechápem čo ši, čo 

sledujete.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

jedenás ť za. 

(poznámka:  návrh nebol prijatý) 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh nám dal pán poslanec Martin Chren. 

Do časti schva ľuje doplni ť zvýšenie bežných príjmov 

v položke Da ň z príjmov fyzických osôb o sumu 56 332,00 Eur 

a zvýšenie rozpo čtu bežných výdavkov v programe 7.2.3 

Komunikácia, marketing a vz ťahy s verejnos ťou o sumu 

56 332,00 Eur.  

A ďalej, spl ňo, splnomoc ňuje primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy  zapracova ť zmenu schválenú v bode dva, teda 

čo som čítala, predmetného uznesenia v rozpo čte hlavného 

mesta SR Bratislavy  na roky 2016 až 18. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 
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dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Môžeme teraz hlasova ť o pôvodnej prvej časti tohto 

uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR po Bratislavy  

po prerokovaní materiálu schva ľuje zmenu rozpo čtu hlavného 

mesta na rok 2016 vo všetkých tých piatich bodoch, ktoré sú 

uvedené v materiáli, teda v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

Dvadsa ť jedna za. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A teraz sa vraciame normálne pod ľa por, riadneho 

poradovníka k tým vézetenkám, tak ako sme si poveda li, tie 

dôležité veci pôjdeme, pôjdeme. 

Mám za to, pán sta, pán poslanec, že tvoj návrh, kt orý 

bol v čera ako štvrtý v poradí, še, 29. 6.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bol štvrtý v poradí po  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, nech sa pá či. Však sa prihlás, pani poslanky ňa. 

Ak ča, však neni žiadna diskusia, neviem čo sa, k čomu 

sa hlásite, neni diskusia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale diskusia je ukon čená.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ale to ste mali poveda ť vy, nie ja.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, je to nekvalifikovaný návrh. A to si stále 

myslím.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej.  

Takže, teraz by mal teda pod ľa toho ís ť návrh pána 

poslanca Mrvu.  

Dobre, po ďme na to.  

Procedurálny. Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja naozaj žiadam právne oddelenie a kontrolóra, aby  sa 

vyjadril k vášmu neustálemu zasahovaniu do priebehu  

hlasovania.  

V momente ke ď sa hlasuje vy bez prihlásenia dávate 

negatívne stanoviská k našim návrhom. To je hanebné . Je to 

v rozpore so zákonom. Žiadame, aby sa vyjadril kont rolór 

a vedúca, alebo vedúci právneho oddelenia ako sa má  

hlasova ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 519 

A žiadam, aby vás vystriedal jeden z námestníkov, 

alebo námestní čok. Vy nekorektne vediete celé 

zastupite ľstvo.  

Celé, minimálne toto zastupite ľstvo bu ď klamete, bu ď 

porušujete rokovací poriadok, alebo zneužívate to, že ste 

predsedajúci schôdze na politické útoky, na ohovára nie, 

alebo na ovplyv ňovanie hlasovania. Toto už bola naozaj 

vrchol.  

Žiadam, aby ste boli vystriedaný iným predsedajúcim  

tejto schôdze.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, o tom ako ja vediem toto zastupite ľstvo, 

vy nemáte ani šajnu, lebo tu nie ste. Lebo tu nie s te, 

odchádzate a kašlete na vašu robotu. 

Hodinu sa tu s ťažovali poslanci na vás, ako na 

predsedu finan čnej komisie, že si nerobíte svoju robotu.  
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BOD 58 NÁVRH NA ZÁMENU POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. VAJNORY PARC. Č. 

2070/36, PARC. Č. 2070/9 A 

NOVOVYTVORENÝCH POZEMKOV, PARC. Č. 

1944/1, PARC. Č. 1965/110, PARC. Č. 

1972/65, PARC. Č. 1972/66, PARC. Č. 

1972/67, PARC. Č. 1973/131, PARC. Č. 

1973/134, PARC. Č. 1974/611, PARC. 

Č. 1974/612, PARC. Č. 1974/614, 

PARC. Č. 1974/615, PARC. Č. 

1974/617, PARC. Č. 661/3, PARC. Č. 

661/1, PARC. Č. 2070/62 VO 

VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA POZEMKY V BRATISLAVE, 

K. Ú. VAJNORY, PARC. Č. 1121/5, 

PARC. Č. 1121/8, PARC. Č. 1121/10, 

PARC. Č. 1121/13, PARC. Č. 1121/16, 

PARC. Č. 1121/18, PARC. Č. 1121/20, 

VO VLASTNÍCTVE PD VAJNORY,AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Slovo má pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ale teraz som predkladate ľ materiálu. Teraz ideme do 

bodu Zámena futbalového ihriska? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. Vidím na to. Dobre.  

Pán primátor, páni poslanci, som rád, že aspo ň nie čo 

platí, že prvý bod po rokovaní ob ča ob čanov je to, čo sa 

schválilo, inak sa v tom programe nevyznám.  

Takže, ja by som vás poprosil, tak ako som na úvod 

včera k návrhu programu krátko odôvodnil, že o čo ide. 

Je to problém, ktorý už riešim desa ť rokov. V minulých 

volebných obdobiach sa mi dostalo, podarilo dosta ť akurát 

tak do mestskej rady a zmeni ť fotbalové ihrisko zo 

zastavanej plochy na na športovisko, znova opä ť na 

športovisko. Len naši fotbalisti, ako to tu dneska traja 

z nich predviedli, nemôžu sa rozvíja ť v tom areáli z toho 

dôvodu, že je v nájme. A ke ďže sú v nájme, tak nemajú ako 

jediní v Bratislave pevné murované futbalové kabíny .  

Ja som tiež hral futbal do dvadsa ť rokov, prebehol som 

všetko po Bratislave, nikde som nenašiel také podmi enky, 

ako boli vo Vajnoroch a ke ď som sa stal starostom, zistil 

som, že je to z toho dôvodu, že my ako mestská časť nemáme 

vo vlastníctve tento pozemok a musel som rieši ť nájom 

a trvalý nájom vlastne teraz z po ľnohospodárskym družstvom.  
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Družstvo za bývalého predsedu, ktorý je už nebohý, 

pripravila sa zámena v minulom volebnom období, ale  už pred 

voľbami za pána Ftá čnika sa pod vedením ten materiál takýto 

podobný materiál, ako bol spracovaný za pána Gajars kého 

a Ftá čnika nedostal na zastupite ľstvo kvôli vo ľbám.  

Minulý rok po vo ľbách som pripravil materiál už ja, 

keďže mesto nechcelo v tomto spolupracova ť, predložil som 

ho do finan čnej komisie, tam bol, myslím, trikrát 

prerokovaný. V júni desa ť, devä ť z desa ť poslancov vo 

finan čnej komisii odporu čilo odsúhlasi ť tento materiál, kde 

sa fotbalové ihrisko, jeho ve ľká vä čšina to je devä ťtisíc 

osemto metrov, myslím, stane majetkom mesta a mesto  za to 

dá tri druhy pozemkov v znaleckej cene, vysokej zna leckej 

cene, po ľnohospodárskemu družstvu. 

Chcem poveda ť, že fotbalové ihrisko slúži verejnosti. 

Je tam ve ľmi dobre fungujúci Klub rodi čov, ktorí sa tuná 

predstavil. Máme tam ve ve ľa detí. Robia futbalové turnaje, 

okolo toho sa robí ve ľká spolo čnos ť ľudí. Hrajú tam, 

myslím, pä ť, šes ť fotbalových mužstiev, až od najmenších 

predprípravkárov až po á čko, ktoré postúpilo do tretej ligy 

a odboj, to sú  starší páni, medzi ktorých sem-tam zavítam 

aj ja.  

Chcem poveda ť, že neni dobré, ak by fotbalové ihrisko 

nebolo vo vlastníctve mesta. V Bratislave aj ja sám  osobne 

som hral na množstvách fotbalových ihrísk, ktoré už  

neexistujú. Štyridsa ťdva fotbalových ihrísk v Bratislave 

zaniklo. Takže dúfam, že ani toto by sa, keby sa st alo 

majetkom mesta a dalo sa následne a to bude ďalšia tortúra, 

ak by sa to podarilo, do správy mestskej časti, tak 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 523 

garantujem, že ako v územnom pláne je to ur čené na 

športovisko, tak to športoviskom zostane a mestská časť si 

nájde prostriedky na to, aby urobila normálne prime rané 

podmienky, murované kabíny, zve ľaďovala by tribúny, 

oplotenia a bolo by to, slúžilo by to na verejný zá ujem na 

prospech Bratislavákov, Vajnorákov. Ale nie len Vaj norákov, 

ale Bratislavákov, ktorí takisto chodia do Vajnor h ráva ť 

futbal.  

Ja budem, ako predkladate ľ mám, dúfam že dos ť času. 

V Vajnoroch vyrástla taká fotbalová osobnos ť, ktorú 

vídavate aj teraz na televíznych obrazovkách, býval ý 

reprezentant Slovenskej republiky a hrá č Slovanu Majo Zeman 

aj za čínal, aj skon čil svoju kariéru vo fotbalovom klube FK 

Vajnory a teraz myslím, že dobre reprezentuje ako 

komentátor v Slovenskej televízii Bratislavákov.  

Čiže, ja by som sa len priklonil k tomu, čo hovorili 

občania, materiál je pripravený poctivo, je to presne ten 

istý materiál sedemdesiatdevä ťstranový, ktorý pripravili za 

pána Ftá čnika v októbri minulé pred dvoma rokmi, bol 

schválený finan čnou komisiou a takéto zámeny, aby to nebola 

ako ojedinelá vec sa diali napríklad u susedov v Ra či a ja 

som ich podporil, boli kontroverzné, ale podporil s om ich 

a nemal som s tým problém, lebo to bolo to športovi sko, kde 

má by ť ten športový areál pána Viš ňovského a potom to bolo 

zase na zámena pod tým domom čo mal už stavebné povolenie 

na Kadnárovej za pozemky, ktoré boli pri železnici.  Takže 

nie je to výnimo čná vec. Môže ma ť každý nejaký iný názor na 

tie zámeny, ale toto neni zámena typu Krá ľová hola alebo 

nie čo iného. Je to plnenie si verejného záujmu a nemusí te 
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za to ni č zlého h ľadať. Budem rád ke ď podporíte túto zámenu 

pre Bratislavákov, Vajnorákov, vajnorácke deti čky 

a vajnorácku spolo čnos ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Ďakujem ve ľmi pekne za. 

Len dopl ňujúca informácia za magistrát.  

Pán poslanec, mesto je prvé, ktoré chce rieši ť každý 

problém, ktorý majú športova ob čania so športom, a sme, aj 

tá skúsenos ť ukazuje, že žiadny problém, s ktorým si sa na 

nás obrátil, nezostal nevyriešený. Musím ale poveda ť, že 

toto je vec, o ktorej v podstate ja neviem. Ten nor málny 

proces, že starosta príde predstaví a nájdeme spolo čné 

riešenie si nedodržal. Mesto nebolo vôbec oboznámen é 

s týmto ma s týmto materiálom. Nemám k nemu žiadne odborné 

stanoviská.  

Ty si pripravil návrh, ktorý je na úkor mesta. Možn ože 

sú aj iné riešenia. Možnože aj mestská časť by si mohla ten 

pozemok kúpi ť.  

Takže ja ti len opakujem, pripravujem, opra, ochotu  

stretnú ť sa a rieši ť ten problém tak, aby šport zostal 

zachovaný, ale prosím, dajme tomu trochu profesioná lnu 
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a štábnu kultúru a po ďme sa bavi ť odborne a nie politicky 

takto pretlá čaním do zastupite ľstva. 

Diskusia, nech sa pá či. 

Pán poslanec, nech sa pá či. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, materiál má všetky vyjadrenia, ktoré má 

mať. Obnovenú úpi čku má. Má tam.  

Pre čo nebol vlastne schválený minulý rok a nebol 

v rokovaní tu. Právnická osoba družstvo bolo dlžník om 

mestu, to uhradilo v priebehu minu, tohto mája a te raz sú 

splnené všetky podmienky na to, aby mohol by ť ten materiál 

predložený do zastupite ľstva.  

Ja som ho predkladal do majetkovej, finan čnej komisie.  

Ja za to nemôžem, že ty tam nechodíš, alebo nechodí  tam pán 

riadite ľ. Predkladal som to v marci, apríli, v máji, júni 

minulého roku a boli tam dlhé diskusie.  

V minulom volebnom období som to takisto predkladal . 

Nechodil som za pánom Ftá čnikom a nedoprosoval som sa, aby 

ten materiál išiel do zastupite ľstva. Ja neviem pre čo by 

som mal chodi ť za tebou a prosi ť ťa, že toto dajme do 

zastupite ľstva. Mne sa to nezdá v poriadku. Je to, pod ľa 

mňa, úplne normálne. Ako poslanec si toto plním. Posl anec 

za mestskú časť Bratislava Vajnory. A snažil som sa to 

urobi ť najprv s pracovníkmi úradu. Tí povedali, že to 
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nebude mesto predklada ť, tak som to pripravil ja. (gong) 

A je to okop čený ná 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neni o doprosovaní, ide o oby čajnú slušnos ť 

a partnerský vz ťah.  

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Pán poslanec Mrva, pán starosta Vajnor, toto je ešt e 

horšie ako zámena Králová hola. Lebo my ideme zamie ňať, 

hlavné mesto Slovenskej republiky  pozemky v hodnot e 

osemstotisíc Euro, vážení. Osemstotisíc Euro 

Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory. Opakujem, mesto i de 

zamie ňať s Po ľnohospodárskym družstvom Vajnory.  

Všetci ve ľmi dobre vieme, že Po ľnohospodárske družstvo 

Vajnory by malo by ť teda podielnikmi, kde sú Vajnor čania. 

Ja sa pýtam: Pre čo Po ľnohospodárske družstvo Vajnory 

nevenuje teda Vajnorákom, nedaruje tento pozemok me stskej 

časti, aby ste si tam mohli postavi ť nejaké tie šatne, ako 

hovoríte, ke ď teda toto je celý problém, že potr, máte tam 

nejaké drevené kadibudky a potrebujete nejaké betón ové. 

Napriek tomu, že ke ď ste mali drevené, tak vyrástol tam 

Majo Zeman.  
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Ako, nehnevajte sa, pán starosta, ale osemstotisíc 

Euro ochudob ňujete toto mesto na úkor toho, že my to 

zamie ňame s Po ľnohospodárskym družstvom Vajnory.  

Tak, vážení, už sa prosím vás, troška zobu ďme. Áno, je 

veľmi teplo v tejto miestnosti, každý sa tu ovieva, al e 

ešte mi troška ten mozog slúži. 

Nehnevajte sa, ale toto je ešte horšie ako Králová 

hola.  

Takže, pán starosta, skuto čne, majte Pána Boha pri 

sebe, vyriešte si to, prosím vás, doma vo Vajnoroch , 

neťahajte to sem do mesta, lebo ja tu za čnem potom ťahať 

všetky problémy našej mestskej časti, ktoré by sme mohli 

rieši ť takto na úkor mesta.  

My, taktiež v Lama či máme futbalové ihrisko, taktiež 

sme tam investovali obrovské peniaze, dali sme ob čianskemu 

združeniu, dali sme tam transparentný nájom a robím e, 

fungujeme, nepla čeme, nes ťažujeme, nechodíme, nechodíme, 

nechodíme, pani starostka. Nechodíme sem do mesta 

jednoducho vyplakáva ť, riešime si.  

Ja som v čera pri Karlovej Vsi povedal: Čo by sme my 

Lamačania za to dali, keby mesto investovalo 

dvestošes ťdesiattisíc do nášho športového klubu. 

Neinvestovalo ani korunu. Nepla čeme, lebo vieme, že mesto 

nemá, ale musí sa stara ť o svoj majetok, ktorý je, a preto 

som rád, že prešla aj tá da ň z nehnute ľnosti a že bude 

urobená cesta na Ulici (poznámka: nezrozumite ľné slovo), 

ktorá štyridsa ť rokov urobená nebola.  
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Ale vážení, vy riešite svoj vajnorský problém, ktor ý 

si dokážete urobi ť doma. Ve ď to je Po ľnohospodárske 

družstvo Vajnory. To je, majite ľom predsa sú Vajnor čania sú 

podielnici. A pre čo sú Vajnor čania takí skúpi a nechcú 

dopria ť tým vajnorským deti čkám, aby jednoducho mali šatne, 

aby sa tam mohli hra ť.  

Veď, pán starosta, prosím vás, nehrajte tu na nás o či, 

nehrajte tu hry, ale povedzte otvorene, jedná sa 

o osemstotisíc Euro, o ktoré sa ochudob ňuje toto mesto.  

Tak ja by som poprosil pánov mestských poslancov, a by 

mali troška rozumu a boli pri sebe a skuto čne, túto zámenu 

nepodporili, pretože pokia ľ by tam bol nejaký súkromník, 

alebo neviem kto, ale zámena sa deje s Po ľnohospodárskym 

družstvom Vajnory.  

Ďakujem 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: 

Poľnohospodárske družstvo Vajnory nie je Vajnorákov. 

Každé po ľnohospodárske družstvo má podielové listy a tie 

kúpili rôzne spolo čnosti, to neni vajnorská spolo čnos ť.  

Čiže, ke ďže to, to je právnická osoba, to nie je 

vajnorská organizácia dobrovo ľníkov. Vy si to zamie ňate 
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s urbárskym spolo čenstvom, kde je šes ťstodvadsa ťpäť 

Vajnorákov. Ale to neni po ľnohospodárske družstvo. 

A my by sme radi tiež zve ľaďovali, my im musíme teraz 

plati ť nájomné. Ale čo máme zve ľaďova ť, ke ď nemáme pozemok, 

keď neni náš našim vlastníctvom. Čiže sme robili, roky 

rokúce sme h ľadali pozemky, ktoré by sa mohli zameni ť. 

A teraz sa zamie ňajú také pozemky a v takej hodnote, aby sa 

to tomu vyrovnalo, čo dáva po ľnohospodárske družstvo. Je to 

nevyhnutnos ť.  

Preto je to taká vysoká cena, lebo je ocenená vysok o. 

To po ľnohospodárske družstvo, ten to, to fotbalové ihrisk o 

je ocenené tak, ako má by ť. Sú to neni žiadne podcenené, 

alebo nadcenené, je to reálna hodnota.  

A čo, nema, nezaslúžia si (gong) Bratislaváci, vaj  

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: 

Si dovolím podpori ť kolegu Olekšáka a sú časne sa 

spýta ť starostu Vajnor, to je extrém. Toto je úplne 

hardcore normálne, predloži ť sem materiál a takto 

a poveda ť, že zame ňme pozemky za osemstotisíc Euro len tak?  

Ja sa pýtam, kto spravil znalecké posudky? Však ako ? 

No, tam sú mená, ale pre čo ich neobstaralo mesto? Však na 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 530 

dohodu treba vždycky dvoch, mesto a mestskú časť, ke ď chce 

žiada ť mesto, aby spravilo nejakú zámenu. Ale normálne tu ná 

niekto sa ešte čuduje, že pre čo to mesto neschva ľuje. Však 

toto je absurdné, pán kolega.  

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. 

Pán starosta, ako potom to len dokazuje vašu 

neschopnos ť, že neviete rokova ť s tými štatutármi 

poľnohospodárskeho družstva, aby teda vyšli mestskej časti, 

kde sídli teda toto po ľnohospodárske družstvo a ktoré nesie 

aj názov Vajnory, jednoducho, v ústrety mestskej časti. 

Ako, ja abso absolútne nechápem.  

Nehnevajte sa, ale fakt, naozaj, toto je nedôstojný  

materiál. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

No, ja mám trochu iný náh, názor teda na túto celú 

kauzu. 

Starostovia a kolegovia ve ľmi dobre vedia, že 

v minulom volebnom období sme mali regionálne združ enie, 

kde pán Ková čik ve ľmi pochválil to ako mestská časť Čunovo 

postupuje pri vysporiadaní pozemkov pod futbalovým 

ihriskom. 

V roku 78 v Čunove za čalo sa vykupovanie pozemkov, 

plocha, kde malo by ť zriadené, teda mal by ť zriadený 

športový areál, množstvo športovísk, a tri mesiace na to, 

ako sa za čali pozemky vykupova ť, niekto povedal, však 

dobehneme vlastníkov a za čali vyvlast ňova ť ako neznámym 

vlastníkom tie isté pozemky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, prosím, hovorme k na k materiálu. 

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

Je to, je to v súvislosti s týmto materiálom. Ja le n 

chcem poveda ť, že vlastne  aké veci sa dejú a pre čo vlastne 

Janka by som podporila.  

Následne sa vybudoval športový areál, ale nie je mo žné 

dobudova ť ďalšie športoviská, pretože prokurátor zrušil 
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vyvlast ňovacie konanie a dostal, dostali sme sa do 

situácie, kde mesto je vlastníkom futbalového ihris ka trávy 

a reálne vlastníci pozemkov sú fyzické osoby.  

Čiže, obdobné nie čo ako vo Vajnoroch.  

V minulom volebnom období prebiehali pozemkové úpra vy 

v mestskej časti Čunovo, kde sme vlastne z v sú činnosti 

s magistrátom, musím poveda ť, že nebola to len iniciatíva 

mestskej časti, ale samozrejme, že magistrát bol, súhlasil 

s touto s ku, teda s našou, našim návrhom a vy členil sa 

pozemok v rámci pozemkových úprav kde bolo,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, prosím ťa, (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) k materiálu, nie v Čuňove (poznámka: nezrozumite ľné 

slová) 

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

mohlo dôjs ť k zámene. 

To je k tomuto materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To neni k tomu materiálu.  
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja, je to o Čunove, ale je to presne to, 

čo je vo Vajnoroch. 

Čiže, mali sme zameni ť pozemky v rámci pozemkových 

úprav. 

Pán primátor, je to presne to isté, kde vlastne pod  

pozemky fyzických osôb by sa boli dostali zo športo vého 

areálu pre č a bolo by sa vy čistilo športový areál, nie len 

tráva by bola ostala magistrátna, ale aj reálne poz emky 

a boli by sme mohli dobudova ť tenisový kurt, dobudova ť 

šatne a tak ďalej, a tak ďalej, lebo stále nemôžme ni č, len 

udržiava ť trávu. 

Čiže, práve preto ja osobne by som ve ľmi teda 

podporila, ke ď naozaj, pre mesto môžu osta ť plochy pre 

mesto. Ja nehovorím o o Vajnoroch. Samozrejme, že V ajnoráci 

ich budú užíva ť, ale vlastne boli by pre mesto.  

Čiže, pokia ľ by tie pozemky boli v rovnakej hodnote 

ako sú dnes pod areálom športovým, ja v tom nevidím  žiadnu 

tulehu. 

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: 

No, fakticky. 

Vy si viete predstavi ť, že by to bolo na základe 

našich znaleckých posudkov? Však to sú znalecké pos udky 

mesta. My sme dodali znalecké posudky pána Antala. Mesto 

dalo vyrobi ť znalecké posudky pána Goliána a panej 

Zajkovej.  

Ja som na za čiatku volebného obdobia chcel, aby 

urobila tento materiál presne pod ľa vzoru toho, čo bol 

urobený pánom Gajarským. Mesto povedalo, že nie, ne budú to 

robi ť, tak som urobil materiál presne ten istý, len som dal 

nové stanoviská magistrátnych oddelení doplni ť do ňho.  

Malo to by ť prerokované minulý rok, nebolo to len 

kvôli tomu, že boli po ľnohospodárske družstvo dlžné. Nie je 

to žiadna haba ďúra. Takže, je sú to znalecké posudky mesta.  

Tak, neviem kde je jaký problém. A je to pripravené  

sedemdesiatdevä ťstranový solídny materiál, ktorý ste 

nepripravili vy, ale pripravili sme ho my ako mests ká časť. 

Je presne okop čený tak, ako bol pred dvoma rokmi, len 

s obnovenými stanoviskami a so znaleckými posudkami  mesta 

do tretice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja rovnako musím podpori ť kolegu starostu zo susednej 

mestskej časti.  

Tiež som chcel poveda ť tú skuto čnos ť, že tie znalecké 

posudky predsa boli urobené znalcami, ktorí boli vy súťažené 

pre mesto v minulom volebnom období, len ten materi ál nebol 

zaradený. Starostovi pravdepodobne došla ttrpezlivo sť 

a urobil to, čo by urobil asi každý iný starosta alebo 

poslanec, že ten program zaradil. 

Ja by som ale chcel poprosi ť, nako ľko teda je nás tu 

šeredne málo a je viac ako pravdepodobné, nako ľko to je 

prípad hodný osobitného zrete ľa a tam treba dvadsa ťsedmi čku 

a ke ď to neprejde, tak má na pol roka stopku.  

Ja by som možno navrhol, skúsme tomu necha ť prázdniny, 

mat magistrát ten materiál overí, dopracuje a bude riadne 

zaradený, tak ako je štandardné na septembrové 

zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

No, ja na rozdiel od pani poslankyne vnímam trochu 

kritickejšie ten postup pána poslanca a starostu Mr vu. 

Takto sa to predsa nerobí, že rok dopredu sa za čne nejaký 

materiál pripravova ť, ide sa s ním do komisie. 

Ak chcete, aby vám nejaký materiál prešiel, tak sa 

musíte dohodnú ť s predsedami piatich poslaneckých klubov, 

dať nám to tu ráno na rokovanie a a v tom prípade sú, sú 

šance pomerne vysoké. V žiadnom prípade to netreba robi ť 

nejako vopred a už vôbec nie také veci, že rok s tý m 

dopredu do zastupite ľstva. To ne neviem na základe čoho si 

myslíte, že to tu má šancu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu. 

Takže, návrhová komisia, máme nejaké návrhy?  

Tak návrh uznesenia nejaký musí by ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Žiadne dopl ňujúce návrhy nám nedošli. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže hlasujeme 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hla 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o pôvodnom 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje  ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa zámenu pozemkov presne tak 

ako je to písomne uvedené v návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

sedemnás ť za. 

Návrh neprešiel. 
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Čiže, návrhová komisia týmto je vybavené?  

Dobre. 

Len tak, tak sme sa vyhli neuznášaniaschopnosti. 

 

 

BOD 2 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O DANI 

ZA UBYTOVANIE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dva a tým je Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o dani z ubytov ania. 

Prosím zástupcu pána riadite ľa o uvedenie materiálu.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Dobrý de ň, tak uvádzame tento materiál na základe aj 

výsledkov kontroly hlavného kontrolóra, ktoré boli 

uskuto čnené v rokoch 2013, 2014, kde vlastne poukázal na 

to, že trebalo by aktualizova ť vézeten o dani o ubytovaní. 

Na základe toho sme pristúpili k aktualizácii tohto  

vézeten. 

Základou, ne nejaké základné zmeny, ktoré sú tam, s ú 

že celkovo vlastne sa snažíme o to, aby bola efektí vnejšia 
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kontrola výber dane za ubytovanie. A v rámci toho m ateriálu 

vlastne dochádza k zladeniu nejakých dokumentov, kt oré sú 

povinné do dokladova ť zo strany ubytovacích zariadení. 

Taktiež je tam vlastne zaokrúhlenie ubyto dane za 

ubytovanie z 1,65 Euro na 1,70. A taktiež vlastne d ochádza 

k zjednoteniu oslobodenia u týchto da ňových subjektov. 

Toľko asi na úvod.  

Ešte aj pán primátor si vlastne osvojuje to, aby to  

bolo zmena nie od 1. 8. 2016, ale až od 1. 1. 2017.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ešte to znovu zopakujem. 

Soňa, pani poslanky ňa. Nie, hovorím k vám, lebo 

posunuli sme ú činnos ť tohoto od 1. 1. 2017, lebo to bol 

problém s hoteliermi. Takže, vybavené. Dobre.  

Otváram diskusiu. 

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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V úvodnom slove bolo uvedené, že sa reaguje aj na m oje 

požiadavky, aby sme zefektívnili výber tejto dane.  

Som ve ľmi rád, že magistrát pristúpil k tomu, aby na 

základe dvoch vykonaných kontrol sa zlepšila práca tým, že 

sa budeme opiera ť o presnejšie ustanovenia vézetenka. 

Vzhľadom  na to, že došlo k výberu už o tristotisíc 

tristopä ťdesiattisíc vyššiemu ako medziro čne, by som vás 

veľmi pekne poprosil, aby ste podporili tento materiál  

a aby ste tým napomohli aj už tretej kontrole, ktor ú 

v tejto oblasti vykonávame, preto lebo vo všeobecno sti 

treba konštatova ť, že úniky na priznaní tejto dane sú 

pomerne vysoké a spôsob možností kontrolovania je d osť 

komplikovaný a ja by som rád odskúšal už na základe  nového 

vézetenka v spolupráci s takými orgánmi, s akými sm e aj 

v minulosti spolupracovali, že či sa to ešte dá ďalej 

zlepšova ť.  

Takže, ďakujem vám vopred za podporu.  

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 sa chcela spýta ť predkladate ľa materiálu aký 

bol dôvod zvýšenia sadzby dane z ubytovania, pretož e 

v závere čnom ú čte sme sa do čítali, že výber, ak som teraz 
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v tom asi nesprávne asi rozumela pána hlavného kont rolóra, 

ale pod ľa závere čného ú čtu  medziro čný nárast medzi 

dvetisícštrnástym a dvetisícpätnástym bol takmer 

štyristotisíc Euro, dobre si to pamätám. 

Tristodevä ťdesiatšes ť, alebo tak.  

Takže aký bol dôvod zvýšenia sadzby dane z ubytovan ia, 

pretože my vlastne zvyšujeme tým, ktorí sú poctiví a ktorí 

platia a my by sme mali práve h ľadať efektívny výber, to 

znamená, kontrolova ť tých, ktorí neplatia, ktorí podvádzajú 

a nie zvyšova ť tým, ktorí sú poctiví.  

Takže ja sa pýtam otázku: Pre čo zvyšujeme? 

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 v podstate súhlasím s kolegy ňou starostkou. Myslím 

si, že by sme naozaj mali zefektívni ť hlavne tú kontrolu 

a výber. A či by nebolo možno vhodné aj s da ňovým úradom sa 

pobavi ť, že na lísto čku, ktorá vyjde z pokladne nebude len 

teda suma percentuálna DPH, ale bude tam aj tá suma  

percentuálna za da ň z ubytovania, lebo tým pádom vlastne 

výsledok z pokladnice bude aj teda da ňový doklad na to 

vyhlásenie, aby sme vedeli ko ľko kto má tých ubytujúcich 
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a nie že to vyplnia do nejakého tla čiva, ktoré sami ve ľmi 

dobre vieme, že klamú ako sa len dá.  

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som rád na tú, na to vymáhanie a na tú kontro lu.  

To práve prebieha. A ne ja nezodpovedám za prípadné  

zvýšenie o nejaké centy, ktoré sú tu predložené, al e celkom 

isté je, že to čo je prírastok je za vä čší po čet 

prenocovaní a zefektívnenie výberu, čo je teda 

preukázate ľné. Aj som to skontroloval, aj som to 

v stanovisku k závere čnému ú čtu som to písal.  

Čiže, tu vidím pozitívny postup, ktorý by som  rád, 

aby sa ešte zlepšil. Samozrejme, nie tými pár centa mi, ale 

aj tých pár centov si nemyslím, že zase zrujnuje 

ubytovate ľov.  

Ako, pokia ľ máme vysokú cenu poplatku, to je vec na 

diskusiu. Neriešil som to, neviem vám na to odpoved ať, pani 

poslanky ňa, ale nemyslím si, že teda tých pár desiatok 

tisíc, ktoré by sme mohli (gong) medziro čne získa ť, sú  
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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: 

Ďakujem. 

Na rozdiel od kolegov, nevidím až tak dramaticky to  

zvýšenie, hoci každé zvýšenie daní sa mi zdá proble matické.  

Ale tak toto je, naozaj, viacmenej, symbolické 

päťcentové.  

Napriek tomu m ňa tam skôr zarazili tie návrhy, ktoré 

zrejme majú vies ť k lepšej kontrole. Z h ľadiska dopadov, 

nazval by som to nejakej administratívnej náro čnosti 

z h ľadiska narábania s osobnými údajmi.  

Týka sa to jednak toho, že prevádzkovate ľ je, 

samozrejme, povinný vies ť knihu ubytovaných, ale my 

v súvislosti s oslobodeniami budeme od neho žiada ť, alebo 

teda zní, s oslobodením od od dane, budeme od neho žiada ť, 

aby bral od tých ubytovaných nejaké ďalšie doklady, 

pravdepodobne kópie typu, typu rozhodnutie, alebo p reukaz 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, študentský 

preukaz, úradný doklad o správnom konaní o azyle al ebo 

doplnkovej ochrane, alebo doklad o dobrovo ľníckej práci. To 

vidím ako jeden problém, či tieto údaje, ktoré budeme 

žiada ť od ubytovaných, a ktoré teda budú v nejakom 

informa čnom systéme musie ť drža ť ubytovacie zariadenia, 

nejdú nad rámec toho, čo je nevyhnutné z h ľadiska 
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zhromaž ďovania osobných údajov o tých ubytovaných. Lebo 

teda mám trochu pocit, že by, že by to aj mohlo by ť, lebo 

to nie je iba samotné evidovanie tejto informácie, ale, ale 

majú tam by ť aj nejaké doklady.  

A druhý možný problém vidím v tom, že všetky tieto 

informácie môžu by ť na vyžiadanie poskytnuté mestu. Teda aj 

kniha ubytovaných, aj, aj všetky tie doklady, o kto r, 

o ktorých som teraz, teraz hovoril.  

A ja si uvedomujem, že na jednej strane je tu záuje m 

na tom, aby, aby ubytovacie zariadenia, tie ktoré 

podvádzajú a neodvádzajú tú da ň, ktorú vybrali a mali by 

odvies ť, aby ju reálne odvádzali, ale na druhej strane tam  

vidím aj nejaký záujem aj na ochrane súkromia a oso bných 

údajov. A nemyslím si, že je správne, aby, aby, pov edzme, 

bolo možné vyžiada ť fotokópie, a teda aby, aby mesto malo 

informácie nie len o tom, že ko ľko ľudí bolo ubytovaných 

v danom časovom úseku, ale ja ktoré konkrétne, konkrétne 

ľudia.  

Toto, si myslím, že môže síce pomôc ť tomu ú čelu, ktorý 

je deklarovaný, ale, ale ve ľmi to vyvažuje, vyvažuje tú 

právnu úpravu smerom k záujmu mesta vo či záujmu ob čanov. 

Požiadam ešte o ďalší čas, pokia ľ prekro čím. 

A teda, jednak si po čkám na, na odpove ď a vysvetlenie, 

ale chcel by som, ke ďže nebudem ma ť možnos ť druhýkrát sa 

prihlási ť, tak ešte pred vysvetlením by som navrhol zmeny 

v textu, v texte vézeten: 
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jednak v paragrafe 7 odsek 4 vypusti ť písmeno e), 

ktoré hovorí o tom, že, že sa, že sa, že sa  

Už som si pred ĺžil.  

Že je, že je teda ten ubytva ubytovacie zariadenie 

povinné oznámi ť, a teda vyhotovi ť fotokópiu knihy 

ubytovaných priamo u prevádzkovate ľa správcovi dane, alebo 

povereným osobám správcu dane, dôvod oslobodenia od  dane 

a preukazný doklad oslobodenia ak ubytovaný je  osl obodený 

podľa paragrafu 8 písmeno 1 až E tohto nariadenia.  

A ďakujem za pred ĺženie.  

Potom v paragrafe 8 by som navrhol vypusti ť odsek 3, 

ktorý hovorí o tom, že všetky doklady preukázajúce dôvod 

oslobodenia da ňovníka od platenie dane vedie prevádzkovate ľ 

ako sú časť evidencie ubytovaných vo forme prílohy ku knihe 

ubytovaných. To sa mi tiež zdá nad rámec toho, čo je 

potrebné.  

A potom, vzh ľadom na, na tieto úpravy, ak by boli 

schválené, tak potom je potrebné aj v paragrafe des ať 

odseku dva nahradi ť slová, písmeno dé, písmeno ef, tým že 

by sa tam vypustilo písmeno, písmeno e. A v paragra fe desa ť 

odsek štyri nahradi ť slová písmeno dé až ef há, slovami 

písmeno dé, é, gé.  

Myslím si, že o tomto má zmysel hlasova ť iba iba 

naraz, teda, bu ď sa stotožníme s tým, že, že toto sa nemá 

žiada ť, jednak aby, aby, aby takýmto spôsobom zhromaž ďovali 

ubytovatelia o svojich ubytovaných nad rámec toho, čo 
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povedzme, zhromaž ďujú dnes, a ale, ale aj, aj, aj aby čo si 

môže a nemôže mesto vyžiada ť od ubytovacích zariadení. 

Návrh predložím v písomnej podobe.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, samozrejme, každý má ná, po poslanec 

návrh, má nárok na návrhy, ale na toto presne bola finan čná 

komisia, kde ste členom, kde nepredložili ste žiadny návrh, 

finan čná komisia to schválila a teraz predkladáte obsiahl e 

návrhy, ktoré menia konštrukciu tohoto textu. Nepov ažujem 

to za správny postup. 

Pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Nechcem vstúpi ť do hlbokej odbornej diskusie,  ale 

moja správa na túto tému bola ve ľmi podrobná. Ten, kto sa 

s ňou oboznámi, sa úplne presne dozvie o čo sa opierame.  

A považujem za vylú čené, že by mesto pýtalo čoko ľvek, 

alebo mohlo pýta ť čoko ľvek, čo je v rozpore so zákonom 

o ochrane osobných údajov. Na to tu máme špecializo vané 

pracovisko, a teda pevne verím, že to prešlo overen ím 

takéhoto typu. Ja nie som autorom, ani spoluautorom  
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vézetenka, ale vítam práve tie ustanovenia, pán pos lanec 

Dostál, ktoré chcete, aby sa odtia ľ vypustili.  

Veľmi rád sa s vami o tom porozprávam, ale to nie je 

možné, aby sme to teraz urobili po čas prerokovávania tohto 

materiálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán Dostál, ja som len chcela doda ť, ochrana osobných 

údajov v podstate údaje z ob čianskeho preukazu, alebo 

cestovného dokladu tak či tak sú minimálne od zahrani čných 

turistov už dneska povinné si hotely pýta ť, hej? Pod ľa 

nášho zákona oni musia registrova ť a do registrov 

ubytovaných hostí tak či tak už musia v podstate všetky tie 

údaje dáva ť, ako miesto narodenia, dátum narodenia, číslo 

cestovného dokladu.  

Čiže, ja si len nemyslím, že tým, že budú poskytnuté  

aj mestu, okrem teda cudzineckej polície, dochádza 

k nejakému zásadnému ohrozeniu, lebo nepýtame žiadn e nové 

údaje v podstate od tých ľudí.  
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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: 

Ja som sa chcel, pán kontrolór práve odišiel, ale j e 

to, bude na jedno ucho po čúva ť.  

Urobil ve ľmi dobrú kontrolu toho ubytovania minulý 

rok. Tam sme nejaké opatrenia, pán kontrolór, z toh o, z tej 

kontroly, ktorú si minulý rok robil a si navrhol, či sa už 

teda uplat ňujú a či to bolo vidno už v roku 2015, že nejaké 

väčšie príjmy boli z dani z ubytovania, alebo či sa teraz 

priebežne plní, alebo to už uvidíme až v roku 2017,  či sa, 

či sa lepšie plní da ň z ubytovania na základe tých 

opatrení, ak sa teda nejaké urobili, ktoré si navrh oval ty 

po tej kontrole? 

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, vraciam sa k tomu, čo som žiadal 

procedurálny a čo ste, pod ľa mňa v rozpore s rokovacím 

poriadkom nezrealizovali.  

Ešte raz, 
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za prvé, žiadam, aby ste dali hlasova ť o zmene vedenia 

schôdze,  

za druhé, žiadam kontrolóra a predsedky ňu návrhovej 

komisie, aby sa vyjadrili, či je možné v okamihu, ke ď bola 

ukon čená diskusia o návrhu mojej kolegyne z klubu, ab, 

a ke ď prišlo k hlasovaniu, aby ste pred hlasovaním dával i 

odporú čania ako hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nedával som žiadne odporú čania.  

Hovorte k veci, pán poslanec. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Podľa mňa ste narušovali priebeh hlasovania 

a nesplnili  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

porušujete rokovací poriadok.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

nesplnili ste môj procedurálny  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sám, sám kritizujete, hovorte k veci.  
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

návrh, aby ste dali hlasova ť o zmene vo vedení tejto 

schôdze.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

O takomto návrhu neviem či sa dá hlasova ť. Neviem či 

ho pozná rokovací poriadok. Preveríme to. 

Pán poslanec Dostál, máte slovo.  

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

Ja vítam, že pán primátor Nesrovnal tak dbá o rokov ací 

poriadok, bohužia ľ, ani on sám ho nerešpektuje, ke ď 

napríklad, komentuje moje vystúpenie bez toho aby s a 

prihlásil a po posunul riadenie schôdze niekomu iné mu.  

A to, to že ako to schválila komisia, tak áno, 

finan čná komisia to schválila. Ja som za ten návrh 

nehlasoval. 

A teda vyprosím si, aby práve vy, ktorí ste nám tu 

v de ň rokovania predložili desa ť, mnohodesa ťstranovú zmluvu 

o predaji PKO za jedno Euro, ste mne vy čítali, že ja dávam 

nejaké príliš rozsiahle návrhy vo vézeten. Od vás j e to 

naozaj maximálne nedôveryhodné.  

Pokia ľ ide o to, že má to nadobudnú ť ú činnos ť 

od 1. 1., tak je samozrejme ešte dos ť času, aby sa to 
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prerokovalo a schválilo na niektorom inom zastupite ľstve, 

ak je toto vnímané ako príliš ve ľká zmena.  

A pokia ľ ide o ochranu osobných údajov, nebol by som 

si taký istý, mne sa zdá, že Úrad (gong) pre osobný ch 

údajov 

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, my sme sa touto problematikou,  

čiže dani za ubytovanie ve ľmi detailne zaoberali na komisii 

cestovného ruchu, mali sme množstvo diskusií. A aj vzh ľadom 

na to bude moja kolegy ňa, predsední čka komisie So ňa 

Svore ňová predklada ť doplnenie, kde sa ten zvýšený výnos 

bude ú čelovo viaza ť na propagáciu cestovné, teda propagáciu 

hlavného mesta a cestovný ruch. Ale to ona povie sa ma vo 

svojom vlastnom vystúpení.  

My sme ďalej aj prebiehali aj po komisii ešte 

diskusie, jednak z prevádzkovate ľmi ubytovacích zariadení, 

takisto s odborníkmi na danú problematiku. Tam sme došli 

k takému zisteniu, že len za rok 2015 sa zvýšil obr at 

ubytovacích zariadení v Bratislave o sedemnás ť miliónov 

Euro za, za jeden rok.  
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Čiže, tam, tam ten priestor vzniká ešte vä čší ako sme 

predpokladali. V pôvodnom návrhu je zvýšenie sadzby  z jedna 

celá šes ťdesiatpä ť na jedna celá sedemdesiat. Ja som sa po 

dohode s niektorými členmi komisie rozhodol, že spolu 

s poslancom Kor čekom podávame návrh na doplnenie uznesenia, 

kde navrhujeme pri ubytovacích zariadeniach, ktoré majú 

viac ako tri hviezdi čky, vrátane, aby tá ro čná sadzba bola 

zvýšená až na jedno Euro devä ťdesiat centov, s tým že, 

samozrejme, pripájam sa k tomu, čo bude prezentova ť So ňa 

Svore ňová, že tie, že takto vyzbierané financie, ktoré 

ro čne môžu tvori ť okolo dvestotisíc Euro, budú ú čelovo 

viazané na na podporu cestovného ruchu a propagáciu  nášho 

mesta.  

Dávam návrh písomne návrhovej komisii.  

Ďakujem. 

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: 

Má to jeden taký detail, hovorím to ako spolo čník 

dvoch spolo čností, ktoré prevádzkujú dve zariadenia 

ubytovacie v Bratislave. A ten taký detail je, že t oto 

mesto pre hotelierov nerobí ale že vôbec ni č, úplne vôbec 

ni č. Nula. Absolútna holá nula. To hovorím praktickú 

skúsenos ť človeka, ktorý proste sa s tým čiasto čne živý. 

Zhola ni č. Čiže ke ď za Euro šes ťdesiatpä ť máme ni č, sa 
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vôbec nebudem čudova ť, ke ď za Euro devä ťdesiat bude furt 

ni č, ale bude to aspo ň za Euro devä ťdesiat.  

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: 

Kolega, kolegu Kríža sa chcem spýta ť, že viac ako tri 

hviezdi čky, čiže myslíš štyri, pä ť a viac. Tak? Ke ď. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tri vrátane, povedal? Mne sa zdá, že povedal tri vi ac 

ako tri hviezdi čky.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vrátane? Dobre.  

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: 

Ďakujem.  

Ja by som sa chcela spýta ť predkladate ľa, či 

v paragrafe osem á čko je uvedené, že od dani je oslobodená 

fyzická s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Či je to 

vrátane sprievodcu? Ak nie je, tak by som chcela do plni ť 

potom a dala by som. Po čkám na odpove ď teda, ale ak nie, 

tak by som dala návrh doplni ť písmenko es do tohto bodu 

sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby.  

Takže, neviem, keby ste mi odpovedali, lebo je to t aké 

nejasné ten bod A.  

Paragraf osem jedna bod A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ja s, vychádzam z toho, že je to so 

sprievodcom, ale dopl ňuje rovno autoremedúrou si to 

predkladate ľ osvojí a doplní to do toho, aby to bolo úplne 

jasné.  

Pán, pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 555 

Pán primátor, v prvom rade ďakujem za ten posun 

termínu, tak ako to bolo na komisii komunikované.  

Druhá vec. ja som v materiáli nenašla zapracovanú 

vlastne pripomienku našej komisie, ktorú normálne k omisia 

oficiálne dala a to bola vlastne pripomienka o tom,  že 

vybraté prostriedky týmto navýšením z dane z ubytov ania 

majú vlastne putova ť nejakým smerom do rozvoja cestovného 

ruchu.  

Rozvojom cestovného ruchu nemyslím nevyhnutne len 

členský príspevok do BTB, vieme, že k rozvoju cestov ného 

ruchu patrí aj proste okráš ľovanie mesta, kvetiny, verejné 

osvetlenie. a preto by som chcela, aby vlastne do 

všeobecnej časti textu bola doplnená veta, prostriedky 

získané z navýšenia dane budú investované do rozvoj a 

cestovného ruchu bu ď formou navýšenia členského príspevku 

do BTB, alebo formou iných služieb súvisiacich s ce stovným 

ruchom pod ľa odporú čania komisie cestovného ruchu 

a medzinárodnej spolupráce.  

Čiže, pri tvorbe rozpo čtu, aby jednoducho len jasne 

bolo povedané, že takto sme investovali tie prostri edky 

navyše  a môžu to by ť absolútne ľubovo ľné služby, ktoré 

proste súvisia s, súvisia s cestovným ruchom.  

V podstate tak, ako sme povedali ob čanom, za navýšenie 

daní, ktoré cesty budú opravené, tak v podstate asi  je fér, 

aj tým hotelierom poveda ť, okej, zaplatili ste viac, ale za 

to proste sú vysadené kvety, je opravená dlažba na nábreží, 

čoko ľvek.  
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Jednoducho, nech máme my čo s nimi prichádzame do 

kontaktu, tú možnos ť im poveda ť, toto sme pre vás urobili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ja s tým súhlasím. Ja som to takto aj tak pochopil,  

keď som po čul tú vetu, že to ide do širšej, áno. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

No, nebol som si istý či to stihnem reakciou na So ňu 

Svore ňovú, lebo som členom tej istej komisie, ale tiež by 

som sa rád k tomu vyjadril, už aj preto, že dneska máme 

taký de ň, že odsúhlasujeme viac, zvýšenie viacerých daní.  

Ja si pri tých materiáloch, ktoré sa týkajú zvýšeni a 

daní všímam v zásade hlavne tri veci. Prvá je tá, ž e akým 

spôsobom to bolo predložené nám ako poslancom na 

rozhodnutie, potom akým spôsobom to bolo prerokovan é 

s adresátom tej normy samotnej a tiež si všímam to,  že aké 

je tam odôvodnenie.  

Ja preto pri tej prvej dani, o ktorej sme dneska 

rozprávali som sa zdržal, pretože tam viaceré z týc h 

podmienok, ktoré ja vnútorne pri tom posudzovaní má m, 

neboli splnené. Ale pokia ľ ide o zvýšenie tejto dane, tak 
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v krátkosti by som rád rozobral to tieto tri pod tr i 

podmienky.  

Prvá bola tá, že tento materiál bol v podstate tak,  

ako je aj dnes predložený, bol už daný do komisií, kde sme 

sa mali možnos ť k tomu vyjadri ť. Diskutovali sme o tom. 

V princípe sa ten materiál nejako, nejako nezmenil.   

Čiže, z môjho poh ľadu bol dostatok času na to sa 

pripravi ť, aj o tom diskutova ť.  

Druhá vec je, či to bolo prerokované aj s adresátom 

tej normy, ktorej je to ur čené. Na na komisii cestovného 

ruchu viacerí ubezpe čili, že tým, ktorým je toto zvýšenie 

dane ur čené, takže s nimi to bolo prekonzultované v rámci 

BTB-éčky. 

Z tohto poh ľadu ja teda nemám výhradu vo či tomu, že by 

tí adresáti tej právnej normy nevedeli, že budú pla ti ť 

zvýšenie dane a bol by proti tomu nejako výraznejši e 

protestovali, čiže ani z tohto poh ľadu ja nemám výhradu.  

Tretia, tretia vec je to samotné odôvodnenie. Tak a ko 

už hovorila predsední čka komisie pani Svore ňová, teda 

komisie, ktorej som aj ja členom, to pôvodné odôvodnenie 

a viacerí si ho ešte pamätáte bolo, že dôvodom zvýš enia tej 

dane je zaokrúh ľovanie.  

Ja som vo či tomu na komisii vzniesol výhradu práve na, 

teda najmä kvôli tomu, že tá suma jedna šes ťdesiatpä ť 

vznikla tak, že pri, teda pri tom ako sa zavádzalo Euro sa 

tých pä ťdesiat korún vydelilo tým konverzným kurzom 
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a dostali sme číslo jedna celá šes ť pä ť devä ť. Ale ke ďže 

pravidlá zaokrúh ľovania vtedy hovorili, že to musí ís ť 

smerom nadol, pretože sa to týka fyzických osôb ako  

zaťaženie, tak sa to zaokrúh ľovalo na jedna šes ťdesiatpä ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pri zavádzaní eura bola, bol jedným z hlavných 

princípov, princíp neutrality. To znamená, že nemoh lo len 

kvôli zavedeniu eura dochádza ť k navýšeniu tých súm, ktoré 

sa konvertovali. Preto som vyjadril výhradu vo či tomu, aby 

odôvodnením tohto materiálu bolo zaokrúh ľovanie, pretože to 

by bolo dokonca v rozpore s tými princípmi, na zákl ade 

ktorých sme sa dopracovali k tej sume jedna šes ťdesiatpä ť.  

Dnes v tom materiáli zatia ľ nevidím odôvodnenie 

a preto vlastne pokia ľ by neprešiel ten pozme ňovák pani 

Svore ňovej, tak ako sme sa dohodli na komisii, tak ja tot o 

nemôžem podpori ť. Ale pokia ľ áno, tak potom platí to, čo 

som hovoril na komisii, že pre m ňa je to v poriadku.  

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. 
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Ja by som chcel na nadviaza ť na kolegu to, že proste 

v hoteloch to funguje tak, bol som členom tejto komisie 

v minulom zastupite ľstve, jak sa hovorí, tí poctiví platia 

a tí nepoctiví sa smejú a neplatia.  

Čiže, dvakrát sa stane, že ve ľký hotel, ktorý má tú 

obsadenos ť ve ľmi vysokú, platí omnoho menšie poplatky ako 

malý hotelík s poctivým prevádzkovate ľom. 

Ja si myslím, že tu by sme sa mali viac zamera ť na to, 

ten výber, alebo nájs ť nejaký k ľúč, že povedzme nejaký 

pomer k posteliam, alebo k polohe toho hotela, ale ur čite 

nie na týchto dobrovo ľných prihlasovaniach.  

V minulosti bolo, že sa platilo desa ť percent 

z predaného alkoholu. A predstavte si, najvä čšia dúbravská 

kr čma predala za de ň pol piva. Hej? A boli tí poctiví, 

ktorí predali aj tridsa ť pív.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Ja chcem informova ť poslancov a požiada ť poslancov, 

aby zvážili schválenie tohto materiálu z jedného dô vodu 
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a to že vlastne na území hlavného mesta nie je stál e 

doriešený vz ťah v oblasti cestovného ruchu medzi mestom 

a mestskými časťami.  

Mestská časť Staré Mesto, ja som to opakoval aj 

viackrát, má záujem sa podie ľať na rozvoji cestovného 

ruchu, ale žia ľ, musím dnes konštatova ť, že nie je to 

umožnené.  

Momentálne mestská časť Staré Mesto má v súvislosti 

s cestovným ruchom spojené len výdavky, ktoré spo čívajú 

v upratovaní ulíc, starostlivosti o zele ň a tak ďalej, 

a tak ďalej.  Sú to státisíce Eur, ktoré idú z rozpo čtu 

mestskej časti, teda z prostriedkov Staromeš ťanov. Mesto 

a ani nikto neprispieva mestskej časti na tieto služby, na 

tieto aktivity, ktoré sú spojené jednozna čne s dopadmi 

cestovného ruchu.  

Najvä čšia koncentrácia cestovného ruchu, alebo 

turistov, návštevníkov Bratislavy  je práve v Staro m Meste.  

Na základe uznesenia miestneho zastupite ľstva som 

dvakrát požiadal o vstup do Bratislavskej organizác ie 

cestovného ruchu a dvakrát mi bolo odpísané, že nem ôžeme sa 

sta ť členom. Jednoducho nás odmietli prija ť. Ja sa pýtam, 

či predstavenstvo BTB môže porušova ť zákon?  

Požiadali sme o metodické usmernenie ministerstvo 

dopravy, aby nám povedali či má mestská časť, bratislavská 

mestská časť právo by ť členom BTB? Bolo nám odpísané, áno, 

má právo. To znamená, že predstavenstvo BTB ke ď dvakrát 
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rozhodlo o tom, že mestská časť nebude prijatá do tejto 

organizácie cestovného ruchu, tak porušila zákon. 

Na základe tohto, napríklad, mestská časť Ra ča už ani 

nemá záujem vstupova ť do Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu, ale radšej ide do Oblastnej organ izácie 

cestovného ruchu Malokarpatského regiónu. Oni to ma jú 

blízko, chápem pána starostu, my žia ľ, nemáme ís ť kam. 

Jediným riešením pre nás ostáva, že si budeme musie ť 

založi ť vlastnú organizáciu cestovného ruchu. To by som bo l 

veľmi nerád. Nie som zástancom konfrontácie, som naopa k, 

zástancom spolupráce.  

Myslím si, že mestská časť Staré Mesto môže by ť ve ľmi 

prospešná, ak bude členom Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu, myslím si, že je chybou, že mesto  ako 

správca dane za ubytovanie nespolupracuje, napríkla d, 

s mestskými časťami. Myslím si, že by sme mohli ove ľa 

efektívnejšie mohli aj spolo čne zabezpe čova ť kontrolu 

výberu tejto dane. Všetko je to, samozrejme, sú to veci 

otvorené, a preto by som bol nerád, je tu časť, 

poprosím, aj je to možné, pred ĺži ť ten príspevok, 

hovorím to teraz skôr,  

ak je možné, a ke ďže sa uvažuje o tom, že by to bolo 

účinné od 1. januára, odloži ť, stiahnu ť tento materiál, 

chcem požiada ť predkladate ľa, lebo ak by sa bol, nebol 

schválený, takže to nie je možné, a aby sme seriózn e teraz 

vlastne ke ď máme za sebou ten finiš, ktorý súvisel 

s prípravou na predsedníctvo a bude trošku viacej času, aby 

sme o tom si k tomu si sadli, aby sme vážne o tom h ovorili, 
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pretože nebudem rád ke ď budeme donútení v podstate a máme 

naozaj, eminentný záujem podie ľať sa na rozvoji cestovného 

ruchu, pretože je to sú časť našej mestskej časti. Naši 

ľudia, jednoducho, sú s tým denne konfrontovaní a ch ceme ho 

aj my nejako ovplyv ňova ť. Zatia ľ je nám to bránené.  

Nechcem, aby sa potom stávalo to, že niektorí 

sprievodcovia budú vypisova ť, že Staré Mesto má 

nepriate ľský (gong) postoj k cestovnému ruchu. Nie je to 

pravda. Nemáme nepriate ľský, naopak, podporujeme cestovný 

ruch, ale chceme ho aj ovplyv ňova ť. A žia ľ, samospráva 

hlavného mesta a jeho organizácia cestovného ruchu nám to 

neumožňuje.  

Takže poprosím, aby ste zvážili pri tomto rozhodova ní, 

ja viem, že to možno s tým nesúvisí priamo, ale sa tu 

hovorí opä ť o zvyšovaní dane za ubytovanie. Ten výnos dane 

za minulý rok, ak sa nemýlim, bol cez dva a pol mil ióna 

Eur. Ja sa pýtam, kam idú tieto peniaze? Kam ide dv a a pol 

milióna z cestovného ruchu? Ke ď mesto nemá na to, aby 

prispelo na základnú úpravu infraštruktúry v histor ickom 

jadre. Nás to stojí ro čne pä ťstotisíc Eur.  

Ne nejde len o peniaze, samozrejme. Ale ide o to, a by 

sme boli vnímaní ako partner, ktorý môže pomôc ť rozvoju 

cestovného ruchu.  

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 Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len ve ľmi krátko. No  je fajn, že ministerstvo vám 

napísalo, že Staré Mesto má právo by ť členom a nám 

nenapísalo, žia ľ, že teda kam by sme ho mali zaradi ť a ako, 

pretože na mestské časti sa skrátka pri zákone 91/2010 

nemyslelo. A myslím si, že je úplne namieste, aby s me 

otvorili diskusiu o tom, že ten zákon treba noveliz ova ť 

a treba tam skrátka vytvori ť tú správnu kategóriu pre 

mestské časti, ktorá v tejto chvíli, jednoducho, 

neexistuje, ale zárove ň absolútne nevidím dôvod, aby toto 

bolo dôvodom zväzovania rúk nášmu kontrolórovi a zv äzovania 

mu rúk v podstate v prípadných ďalších opatreniach, ktoré 

mu môžu pomôc ť zvýši ť tú efektivitu výberu dane 

z ubytovania. 

Tieto dve veci spolu nesúvisia, a pod ľa mňa takáto 

požiadavka Starého Mesta je úplne legitímna pri tvo rbe 

rozpo čtu a proste vy číslenie si, jednoducho, tých nákladov 

s turistami, ale jednoducho, blokova ť, alebo žiada ť 

o blokovanie teda vézetenka, ktoré môže pomôc ť zefektívni ť 

napĺňanie mestskej kasy, to mi naozaj nepripadá fér 

a namieste.  
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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: 

Myslím si, že zvýšenie dane pre hotely nie je také 

vysoké. A ke ď som sa s niektorými členmi BTB rozprávala, 

brali to ako ve ľmi nízku, nízke zvýšenia, boli ochotní to 

akceptova ť.  

Pán starosta, ja by som bola ve ľmi rada, keby mesto 

a mestská časť Staré Mesto spolupracovali pri rozvoji 

kultúry, cestovného ruchu, ochrany historických pam iatok, 

lebo to sú spojité nádoby, ktoré spolu súvisia. Aj mesto má 

v Starom Meste svoje ulice, svoje cesty, svoje chod níky, 

svoje odpadkové koše. Aj my ich vynášame od tých is tých 

turistov. A turisti bývajú aj v Novom Meste v hotel och, aj 

v Petržalke a prichádzajú potom do centra mesta. To  nevieme 

oddeli ť (poznámka: nezrozumite ľné slová), ktorí turisti.  

Áno, vždy je to da ň za to, že ke ď je nie čo centrom 

hlavného mesta, je jednoducho centrom aj turizmu.  

Takže, viete, aj my sa potýkame s problémami, že 

musíme akcie kon či ť do desiatej a podobne, ke ď ľudia sú 

zvyknutí, že vo Viedni aj v Paríži do polnoci, do d ruhej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta. 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že pani poslanky ňa Svore ňová sa mýli, 

keď hovorí o tom, že nie je, nebolo povedané, kam nás má 

zaradi ť. Je to tam jasne napísané, alebo tí, ktorí to chcú , 

to pochopia. Mestská časť je v zmysle tohto zákona obcou. 

Takže nie je pochýb o tom, že kam má by ť zaradené.  

Ak bol nejaký iný dôvod, bolo ho treba poveda ť. Nebol 

vyslovený, otvorene v tom liste bolo napísané zo st rany 

BTB, že toto je problém, že nie je to kam zaradi ť. Myslím, 

že to nie je pravda.  

Pokia ľ ide pani námestní čka o to, že Staré Mesto to má 

znáša ť. Áno, máme aj najvyššiu da ň z da ň z nehnute ľnosti, 

aj to znášame. A myslíte si, že majú Staromeš ťania vyššiu 

kvalitu služieb od mesta za to? No nemajú. Majú tak ú istú, 

ako všetci ostatní Bratislav čania. Majú takú istú emhádé 

a tak ďalej.   

Ako, nesúhlasím s vami, že cestovný ruch, že cestov ný 

ruch, jednoducho, môže by ť robený bez centrálnej mestskej 

(gong) časti.  

Ďakujem. 
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Končím diskusiu.  

Ešte zodpovieme na otázky.  

Pán starosta, ja si vždycky vážim konštruktívnu 

a vecnú diskusiu s tebou aj so Starým Mestom, ale v  tomto 

prípade, prepá č, si trochu zašiel ďaleko, pretože si 

prezentoval neú časť Starého Mesta v BTB ako aktivitu 

Bratislavy, ako keby Bratislava bola zodpovedná za to. Nie 

je to pravda. Ty to ve ľmi dobre vieš. Dôvodom je zákon, 

ktorý hovorí o tom, že mesto je prijímate ľom dane 

z ubytovania, a toto je ten problém a nie mestská časť, tak 

ako povedala pani poslanky ňa. Bohužia ľ, to je zákonný 

problém chybného zákona  a nie naša vina.  

Ja som ti ve ľakrát povedal a opakujem to znovu, že 

máme eminentný záujem na spolupráci, lebo ja vidím,  že 

Staré Mesto znáša ve ľa nákladov z turistického ruchu, 

bohužia ľ, z tvojej strany neprišiel žiadny návrh. Naopak, 

ja za tebou chodím a hovorím, po ďme rokova ť spolu s vodnými 

prístavmi, aby sme vyriešili tie pontóny, ktoré nás  

všetkých trápia.  

Mesto vyrokovalo rekordnú dotáciu od vlády, z ktore j 

išlo milión Euro do Starého Mesta. Pán starosta, na  to si 

zabudol. To si zabudol poveda ť. Nemuseli sme to spravi ť, 

spravili sme to.  

Čiže, my máme záujem na tom, a chceme spolupracova ť, 

lebo vidím tie problémy, ale prosím, riešme ich 

konštruktívne, pravdivo a nezavádzajme ľudí.  
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Ja sa takisto môžem pýta ť kam idú milióny Euro, ktoré 

mesto platí z mestského rozpo čtu do Starého Mesta. 

Nedostávame na to odpove ď. Nedostávame na to odpove ď. 

Nevediem túto diskusiu, lebo ju nepokladám za fér, za 

korektnú. 

Ja chápem, že brániš Staré Mesto, ja som ale 

primátorom všetkých Bratislav čanov, takže ku každému sa 

budeme správa ť rovnako a s láskou.  

Nech sa ti pá či.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Nie je pravda, pán primátor, že mesto nám dalo neja ký 

milión. Keby som nebol ja teda žiadal o ten milión,  tak ho 

nikdy nedostaneme od mesta ni č. Vieš to ve ľmi dobre. 

Pretože, ako to bolo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte tu boli nejaké otázky. nie? Vybavené.  

Dobre.  

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme obdržali štyri návrhy na zme  

zmenu. 

Prvý návrh dal pán poslanec Dostál a navrhuje zmenu  

textu v materiáli, a to  

po prvé, v paragrafe 7 odstavec 4 vypusti ť písmeno e), 

po druhé, v paragrafe 8 vypusti ť odsek 3, 

po tretie, v paragrafe 10 v odstavci 2 nahradi ť slová 

a písmeno gé) slovami písmeno ef), 

po štvrté, v paragrafe 10 v odseku štyri na hradi ť 

slová, písmeno dé) až ef) há), slovami písmeno dé),  e) gé). 

Toľko návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

osem  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh podali poslanci Kor ček a Kríž. Navrhuje 

doplnenie vo vézetenku do druhej časti, detailná časť, 

paragraf 5 sadzba, navrhuje sa zaokrúhlenie sadzby za 

prenocovanie z jedna celá šes ťdesiatpä ť na jedna celá devä ť 

pri ubytovacích zariadeniach od troch hvez hviezdi čiek 

a vyššie. Teda aj vrátane aj trojhvez trojhviezdi čkové 

ubytovacie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jeden.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Takže, kolegovia, teraz ste zase sprit spravili, že  

vyhlásime prestávku. Ak toto je váš prístup, považu jem to 

za absolútnu aroganciu vo či žiakom základných umeleckých 

škôl.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, nie sme uznášaniaschopní. Vyhlasujem prestávku . 

Bohužia ľ, žiaci základných umeleckých škôl majú smolu, 

pretože  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bohužia ľ, tu je pán Budaj a spol. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže pätnás ťminútová prestávka.  

(poznámka:  prestávka od 17.39 h do 18,08 h) 

(poznámka:  mestské zastupite ľstvo je 

neuznášaniaschopné) 

 

(poznámka:  18.05 h, 18,07 h (gong) – zvolávanie 

poslancov do rokovacej sály) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(18,08 h) 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, popro sím 

vás, dostavte sa do rokovacej miestnosti, budeme 

pokra čova ť, budeme pok 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, pani Kramplová, ako sme na tom?  

rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť. 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka:  18.12 h po prestávke) 

Skončili sme v hlasovaní.  

Návrhová komisia, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musíme ešte raz hlasova ť o návrhu pána Kor čeka  

a Kríža, pri ktorom sme ostali neuznášaniaschopní.  

Takže, dvaja naši kolegovia navrhujú do detailnej 

časti, teda do rímskej dvojky paragraf 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale, to už si pre čítala. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Paragraf 5 sadzba, a tak ďalej.  

Pre čítala som. Tak len aby vedeli o čom budú hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Priatelia, hlasujeme opä ť o návrhu tak ako ho 

pre čítala návrhová komisia.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

desa ť za. 

Nebolo prijaté uznesenie.  

Ďalej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí návrh nám dala pani Iveta Hanulíková. Doplnen ie 

v texte 

Ale poprosím o k ľud, lebo sa nerozumieme potom.  

Ďakujem. 
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V paragrafe 8 oslobodenie od dane v časti A doplni ť za 

text a sprievodcov Z ŤP. Toto slovo sa tam má doplni ť.  

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. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štvrtý návrh podala pani Svore ňová. Tam v tej časti, 

ktoré odzneli obidve, tak v jednej časti čo pán primátor 

hovoril, že si osvojí, nemôže, lebo je to vézeten, takže to 

sa legislatívne upraví tá časť, že od 1. januára 2017. 

A ke ďže ona dáva návrh na zmenu, alebo doplnenie, vlastn e 

doplnenie všeobecnej časti teda o dôvod, do dôvodovej 

správy, takže tam sa to vo vézetenku neobjaví, ale vám to 

pre čítam: 

Prostriedky získané navýšením dane budú investované  do 

rozvoja cestovného ruchu, pru ď, bu ď formou zvýšenia 

členského príspevku do BTB, alebo formou iných služi eb 
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súvisiacich s cestovným ruchom pod ľa odporú čania komisie 

cestovného ruchu.  

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, 

sedemnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje vézeten 

so splatnos ťou od 1 1. 2017 pod ľa tej legislatívnej úpravy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte.  

Je potreba dve tretiny prítomných.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tri, tri pätiny, tri pätiny prítomných.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

O URČENÍ VÝŠKY FINAN ČNÝCH 

PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA PREVÁDZKU 

A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 

ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, 

DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIE ŤA 

ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu číslo tri a to je Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia o ur čení Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o ur čení výšky finan čných prostriedkov a tak 

ďalej pod ľa názvu. 
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Priatelia, v zásade je to bez úvodného slova. Všetc i 

súhla, bez úvodného slova. Finan čná komisia aj mestská rada 

s tým súhlasí, aj, aj školská komisia. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Neviem ku ktorému bodu teraz je to. Sú také dva dos ť 

podobné body aj oh ľadom. Alebo tri tie body. 

Chcem sa spýta ť, jakým spôsobom tu vznikajú, alebo 

nejakým spôsobom zanikajú tu štátne školy, vznikajú  

súkromné, vznikajú elokované pracoviská.  

Nechcem dáva ť žiadne uznesenie, ale bol by som rád, 

lebo sú s tým obrovské problémy, že zuškám vznikajú  

konkurencia, vyu čujú tam nekvalifikovaní ľudia, je to taký 

nejaký podivuhodný biznis súkromných rôznych pracov ísk.  

Hovorím, nechcem dáva ť dneska žiadne uznesenie, ale 

bolo by dobré, keby sme ten systém toho školstva 

nerozv ŕtavali vznikom rôznych takýchto pracovísk, kde nie čo 

zanikne a potom na druhý de ň tam vzniknú rôzne súkromné 

zariadenia. 

Ďakujem. 
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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 za slovo. 

Ja taktiež nechcem ve ľmi dlho hovori ť, ale podporím 

a doplním pána poslanca Bullu, pretože všetci dobre  vieme 

ako sa rátajú tieto priemery a normatívy. Ja by som  bol 

veľmi rád, skuto čne, aby sme si k tomu sadli, pretože nie 

je dôvod na to, aby niektoré súkromné, respektíve c irkevné 

zariadenia dostávali viacej ako majú naše obecné. P retože 

je tam zlá metodika, je tam zlý zákon.  

Keď sa hovorí o priemere vlastne, o ktorom má mesto, 

mesto plati ť, čiže priemer mestských častí a my mestské 

časti máme najnižší, najnižší normatív, teda povedzm e, 

tisíc tristo a najvyšší má Čuňovo dvetisíc 

šes ťstoosemdesiatšes ť. Takže potom tí súkromníci 

a cirkevníci vlastne dostávajú ešte viacej, ako, ak o 

niektoré naše obecné. Tak to by som bol ve ľmi rád, aby toto 

sa dalo na, na, na pravú mieru, ale samozrejme, tu je 

potrebná legislatívna zmena. Tu musí, to vychádza z o 

zákona. Takže, pohovoríme ur čite aj cez naše kluby s pánom 

ministrom školstva, pod ktorého vlastne táto vyhláš ka 

patrí, aby sme to dali na pravú mieru. Pretože mysl ím si, 

že presne, utekajú peniaze zbyto čne súkromníkom 

a cirkevníkom a naše, či už základné umelecké školy, 

respektíve materské škôlky trpia.  
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Je to skuto čne komplikovaná vec financovania 

samosprávy prenesených kompetencií. Je to zahodno d iskusie 

systematické aj na komisii. 

Neskoro, pán poslanec.  

Návrhová komisia. 

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 schva ľuje 

všeobecne záväzné nariadenie  a tak ďalej, v bodoch jedna 

až dva. 

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, 
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tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme. 

 

 

BOD 4 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU 

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV NA 

ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV 

SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU CENTRA VOĽNÉHO 

ČASU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu číslo štyri . 

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci finan čného oddelenia: 

Jedná sa o vydanie nového vézeten. Vychádza z reáln ych 

možností ako čiasto čne prispie ť k udržaniu a zvýšeniu 

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu základných 
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umeleckých škôl a centier vo ľného času v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR  Bratislavy. 

Nakoľko ide o plošné zmeny v ustanovení nariadenia, 

navrhuje prija ť nové nariadenie, ktorým sa zruší všeobecne 

záväzné nariadenie  mesta číslo 11/2012 o ur čení výšky 

príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole a čiasto čnú úhradu nákladov 

spojených s činnos ťou centra vo ľného času.  

Finan čná komisia odporú ča  schváli ť  s pripomienkou, 

navrhuje, aby sa príspevok na štúdium zuš na pod ľa návrhov 

vézeten pre žiakov za nad dvadsa ťpäť rokov veku zvýšila 

z tridsa ť Eur na mesiac na pä ťdesiat Eur na mesiac pre 

individuálne aj skupinové vyú čtova, vyu č vyu čovanie, 

predloži ť preh ľad o prevádzke neštátnych zria ďovate ľov.  

Mestská rada odporú ča  schváli ť  vézeten. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

všeobecne záväzné na nariadenie 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 ťštyri  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme. 

 

 

BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A 

DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

A O ZMENE A DOPLNENÍ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY Č. 13/2012 O MIESTNOM 
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POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 

DROBNÉ STAVEBNE ODPADY A O ZMENE 

A DOPLNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 12/2001 O NAKLADANÍ 

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI 

STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY V ZNENÍ 

NESKORŠÍCH PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ť, to je návrh vézeten 

o nakladaní s s komunálnymi odpadmi a drobnými stav ebnými 

odpadmi na území Bratislavy, ktoré reflektuje zmene nú 

zákonnú situáciu, nový zákon o odpadoch.  

Tomuto návrhu, ktorý máte na stoloch predchádzala d is, 

dlhá diskusia na všetkých možných úrovniach, aj sta noviská 

mestských častí. Tie ktoré prišli v čas, sú vyhodnotené 

v materiáli. Tie, ktoré prišli po lehote samostatne  uložené 

ved ľa, aby ste si ich vedeli pre číta ť.  

Predpokladám, že toto je prvý krok na nejakej finál nej 

úprave, pretože sa jedná o pomerne nový systém nakl adania 

s odpadmi, ktorý ešte nie je celkom známy. Čiže 

predpokladám, že budeme ho asi dola ďova ť spolo čne so 

starostami, s poslancami z mestských častí, tak aby sme 

trafili presne ten cie ľ, ktorý ten nový zákon a nový systém 

zavádza. To je za m ňa ešte úvod. 
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Tak, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Dovolil by som si upozorni ť, že z h ľadiska ú činnosti 

tohto návrhu sa dostávame do takej zvláštnej situác ie, 

pretože zákon o odpadoch ukladá obciam, aby do 1. j úla 

upravili no novú, alebo premietli novú právnu úprav u do, do 

svojich všeobecne záväzných nariadení a teda to vše obecne 

záväzné nariadenie  by malo by ť ú činné od 1. júla. Na 

druhej strane tu existuje zákon o obecnom zriadení,  ktorý 

hovorí o tom, že na nariadenie musí by ť vyvesené na úradnej 

tabuli najmenej na pätnás ť dní a ú činnos ť nadobúda 

pätnástym d ňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený 

neskorší za čiatok ú činnosti. Čiže, možný je iba neskorší, 

nie skorší. Ten skorší je možný iba v prípade, žive lnej 

pohromy, alebo všeobecného ohrozenia. Ak je to potr ebné na 

odstra ňovanie následkov živelnej pohromy, alebo na 

zabránenie škodám na majetku, vtedy možno ur či ť skorší 

začiatok ú činnosti nariadenia.  

Čiže, ke ď my dnes schválime ten to všeobecne záväzné 

nariadenie  s ú činnos ťou od, od 1. júla, tak obávam sa, že 

aj keby hne ď dnes, alebo zajtra bolo vyvesené, tak to bude 

retroaktívne, alebo teda v rozpore so zákonom o obe cnom 

zriadení. A zdá sa mi, vä čší problém poruši ť zákon 

o obecnom zriadení v tomto prípade, z h ľadiska toho ako sa 

postupuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení,  ako 
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nesplni ť tú požiadavku zákona o odpadoch, že do 1. júla to 

máme mať upravené.  

Preto by som navrhol zmeni ť jednak ú činnos ť na 15. 

júla aj, aj tie prechodné ustanovenia. Teda týka sa  to 

článku dva odsek tri, kde, kde sú prechodné ustanove nia 

a článku tri kde, kde je stanovená ú činnos ť a posunú ť ju 

z 1. júla na 15. júla ak je predpoklad, že sme scho pní 

vyvesi ť ho, teda neviem, dnes, alebo zajtra úradnej tabuli . 

To je jedna vec. 

A druhá vec. By som sa chcel spýta ť v súvislosti s tým 

bodom, ktorý sme vypustili v čera na návrh pána poslanca 

a starostu Bajana, teda bod 33 Návrh na schválenie 

rozhodnutia číslo 11/2016 primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobností mestsk ých 

častí hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislav y  

v oblasti odpadového hospodárstva, tým pádom nebude  

prerokovaný na tomto, na tomto zastupite ľstve, a teda 

zaujímalo by ma právny názor magistrátu na to, že čo to 

znamená z h ľadiska toho rozhodnutia, pretože pod ľa štatútu 

článok, článok devä ť odsek sedem, ak prekro čím čas, tak 

požiadam o o pred ĺženie, v neodkladných prípadoch primátor 

rozhoduje o pôsobnosti mestských častí plni ť úlohy 

samosprávy Bratislavy  a vykonáva ť prenesenú pôsobnos ť, 

ktoré nie sú upravené týmto štatútom. Toto rozhodnu tie 

predloží mestskému zastupite ľstvu na schválenie na jeho 

najbližšom rokovaní. Ak mestské zastupite ľstvo rozhodnutie 

primátora schváli, zárove ň ur čí lehotu, v ktorej primátor 

predloží na jeho rokovanie návrh príslušného dodatk u 

štatútu. Ak mestské zastupite ľstvo rozhodnutie primátora na 
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svojom najbližšom rokovaní neschváli, stráca rozhod nutie 

primátora týmto d ňom platnos ť.  

Teda,  pán primátor ur čil, navrhol zastupite ľstvu, aby 

to schválilo, ale zastupite ľstvo to neschválilo. 

Neschválilo to nie formou, že by o tom hlasovalo, a le 

neschválilo to formou, že by vyradili poslanci z pr ogramu 

rokovania tento bod. Tak preto sa pýtam, že v akom právnom 

stave budeme, či tak, ako hovorí tá posledná veta, stráca 

rozhodnutie primátora týmto (gong) d ňom  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, pustite ešte mikrofón. 

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

Či stráca rozhodnutie primátora týmto d ňom platnos ť, 

teda rokovaním zastupite ľstva, teda zrejme dnešným d ňom, 

alebo je nejaký iný výklad, že nestráca platnos ť, napriek 

tomu, že sme ho neschválili. A zrejme to nie je čisto len 

teoretická otázka, asi to bude ma ť aj nejaké praktické 

dôsledky. Takže sa pýtam, že ak, ak by stratilo pla tnos ť, 

tak aké to má praktické dôsledky?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 
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K tomu prvému, pán poslanec, ďakujeme za upozornenie. 

Ja myslím, že to tak môže by ť, lebo zákonná povinnos ť je 

prija ť uznesenie do 30. 6., to znamená, ke ď ho prijmeme, 

máme ho. A ke ď bude ú činné neskôr, asi by to nemalo by ť na 

prekážku tohoto celého.  

To  druhé, je vec asi na na kolegov z právneho 

oddelenia, aby teraz objasnili aký je právny stav. 

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 chcela poprosi ť pána Dostála, aby zmenil dátum 

15. júl na 16. júl, lebo keby sa to aj zajtra vyves ilo, 

prvý de ň vyvesenia a pätnás ť dní je do polnoci. Čiže to od 

šestnásteho júla po polnoci za čína by ť ú činné. Na 

šestnásteho, prosím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Šestnásteho. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Tak dvadsiateho potom. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Spravíme to tak, aby neboli žiadne pochybnosti. 

Pán poslanec. 

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

Takže mením na dvadsiateho a teda predkladám to 

v písomnej podobe, že do dvadsiateho. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako ma teda bude zaujíma ť odpove ď na to, čo súvisí 

s tým neprijatí rozhodnutia. 

Ja by som možnože na tie tvoje slová, pán primátor,  čo 

si povedal, že niektoré mestské časti nestihli, alebo 

nepodali.  

My sme mali zastupite ľstvo v utorok. Ja som ti k tomu 

písal aj list, že stáva sa takým pravidlom, že dost ávame na 

vyjadrenie vézetenká, ale neni v moci mestských častiach, 

častí do tridsiatich dní zadministrova ť celý ten proces, 
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keď, ke ď máme zastupite ľstvá naplánované v termíne, že ten 

tridsa ťdňový režim, proste, nestíhame.  

Preto si ja dovo ľujem da ť dva pozme ňujúce návrhy, 

ktoré boli v tých našich pripomienkach. Ja som to a j 

prešiel s dámami z odborného útvaru, nie je s tým p roblém, 

ja ich pre čítam. 

Jedná sa o to, že v paragrafe devä ť odsek štyri 

navrhujem v úvodnej vete za slová oprávnenej osoby vloži ť 

slová, alebo pri nehnute ľnostiach pod ľa odseku jedna 

písmeno ef.  

Ide o to, že v paragrafe štyri odsek jedna je uprav ená 

možnosť vytvorenia spolo čného stanovištia kontajnerového 

v oblastiach rodinnej zástavby z terénom nedostupný m pre 

zvozovú techniku. Naša mestská časť má také. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, nemusíš vysvet ľova ť. Môže to by ť. Ďalšie 

návrhy. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Okej, dobre. 

Ďalšia, ďalší, ďalší pozme ňovací návrh je k paragrafu 

devä ť odsek tri, kde na konci odseku tri navrhujem bodku  

nahradi ť slovami alebo príslušnej mestskej časti.  
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Rovnako jedná sa o o zber do konta, do ve ľkokapcitných 

kontajnerov alebo pristavenými vozidlami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Odborný spracovate ľ kýve, že nemá problém. 

Dohodnuté. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Okej. Super.  

Devätnás ť odsek 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je to devätnás ť odsek tri. Áno. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Odsek devätnás ť.  

Takto, paragraf devätnás ť odsek tri. Tak, dobre. 

Pardon, ak som čítal nie čo iné, pardon.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

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

Ja som sa chcel spýta ť, že pre čo tak neskoro to 

vézetenko je. Celý minulý rok sme upozor ňovali na to 

a vedeli sme, že toto vézetenko treba pripravi ť. 

Pani poslan, pani starostka Kolková hovorila o tom,  že 

treba tu zriadi ť takú komisiu na to. Upozor ňovali sme na 

to. Zas na poslednú chví ľu došlo nám to na zastupite ľstvá. 

A ja sa chcem spýta ť, ktoré pripomienky, ktorých 

zastupite ľstiev, ktoré sa konali v júni, sú akceptované 

v tomto vézetenku?  A čo s tými, teda s vä čšinou, ak nie 

všetkými pripomienkami bude a ako sa dopracujú do t ohto 

vézetenka, aby ho vylepšili?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zodpovieme. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No. V podstate skoro to isté čo povedal pán Mrva. 

Aj ja som zvedavý, lebo som si prechádzal to 

stanovisko Petržalky, ktoré dávala. Niektoré veci s ú 

zapracované, niektoré nie sú. A viem, že v Petržalk e ke ď 

sme hlasovali, bolo to dos ť jednotne, že pokia ľ tie 

pripomienky nebudú všetky, také tie vecné, ich bolo  asi 
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osem, tak tam sme boli dos ť zajedno, že by sme to nemali 

vtedy podpori ť. 

Mne je ľúto, že tu pán starosta Bajan nie je, lebo ten 

bol akože krajne kritický vo či tomuto návrhu nariadenia. 

Tak preto sa. Ja som zvedavý na, na odpove ď. 

A len drobný detail. V tom paragrafe štrnás ť som si 

všimol, že tam odkazujete na odseky až osem, ale te n odsek 

osem som tam už nenašiel. Takže to je asi len prekl ep 

nakoniec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Bohužia ľ, pán poslanec Kuruc sa prihlásil neskoro.  

Čiže Kon čím diskusiu a prosím navrhovate ľa, aby 

zodpovedal otázky, ktoré poslanci položili. 

Zástupca magistrátu: 

Pripomienky v čase, ktorými bol, boli mestské miestne 

zastupite ľstvá cez pánov starostov a pani starostky 

požiadané o prerokovanie na tých miestnych 

zastupite ľstvách, všetky, ktoré došli v termíne do 17. 

júna, boli všetky spracované, pretože doru čený tento list 

bol trinásteho, alebo šestnásteho na miestnu, mests kú časť, 

pri čom tieto pripomienky spracovala pracovná skupina, k torá 

bola zvolaná 20. júna a všetky vyhodnotila v súlade  
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s platnými právnymi predpismi, ako i s sú časnosti platným 

vézeten aj teda z praxe, ktoré boli zapracované. 

Čo sa týka mestskej časti Petržalka, tam vä čšinou teda 

by som povedala, ešte boli pripomienky mestských častí dos ť 

zhodné, bola tam jedna pripomienka, ktorá sa týkala , aby 

toto všeobecne záväzné nariadenie  nedop ĺnalo nebolo 

dopĺňalo vézetenko o miestnom poplatku, hoci tu ide o to , 

že vznik, zmena a zánik produkcie odpadu úzko súvis ia 

priamo s oznamovacou povinnos ťou, ako i s vystavovaním 

poplatku. 

Čiže, iné tu nie je, len o vznik, zmenu a zánik 

poplatkove, teda,  produkcie odpadu. 

Ďalej bolo konštatované na miestnom zastupite ľstve 

Petržalka, že nemajú tam by ť uvedené, vymedzené pojmy, 

alebo definície, ktoré sú uvedené v zákone, ako i d efinícia 

pôvodcu odpadu, ktorá nie je v súlade s týmto zákon om.  

Toto nariadenie upravilo pôvodcu odpadu pre ú čely 

tohto nariadenia, čiže, chápe sa ním každý pôvodca 

komunálneho, komunálneho odpadu, pretože len na toh o sa 

vz ťahuje toto nariadenie a ktorý je zárove ň poplatníkom. 

Čiže, nevz ťahuje sa na turistu. Turista síce ukladá veci, 

teda odpady na miesta ur čené obcou, ale nie je, nemôže by ť 

zapojený do systému zberu, nepožiada si o zbernú ná dobu. On 

už potom plní pro prostredníctvom správcu nehnute ľnosti. 

Ďalej tam bolo, jediné čo bolo prevzaté zo zákona je 

držite ľ odpadu, pretože sú upravené povinnosti pre pôvodcu  

odpadu, držite ľa odpadu a správcu nehnute ľnosti. Správca 
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nehnute ľnosti tiež nie je definovaný v zákone o odpadoch 

a držite ľ bol len z toho titulu, aby bolo zrejmé aj to, aj 

tomu rozdielu medzi pôvodcom a držite ľom odpadu. Teda aj 

občano, hlavne ob čanovi má to by ť preh ľadné, stru čné. Aj 

podľa vyjadrenia mestskej časti. 

Ďalej tam je povedané, že čo sú to zložky komunálnych 

odpadov. Toto je tiež prenesené zo zákona. Ale poto m sa 

uvádza, že zložka komunálneho odpadu, ktorej sa tot o 

vézetenko týka, je odpad, ktorý je zaradený pod sku pinu 

dvadsa ť katalógu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani inžinierka, možná netreba ís ť do takých detailov. 

Sú poslanci spokojní s odpove ďmi?  

(poznámka:  je po čuť „áno“) 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy. 

Prvý návrh dal pán poslanec Dostál. Je to návrh na 

zmenu v texte v materiáli, teda v článku rímska dvojka 

odsek tri, je to na strane tridsa ťosem, paragraf jedenás ť 

bé, sa slová prvé, k prvému júlu nahradia slovami 
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dvadsiatemu júlu a na strane štyridsa ťšes ť v článku tri sa 

slová prvého júla nahradí sa so slovami dvadsiateho  júla.  

A toto táto zmena dátumu sa vz ťahuje aj na naše 

pôvodné uznesenie, tam je tiež zlý dátum, tak on up ravil aj 

tento dátum k dvadsiatemu júlu 2016. Áno. 

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 ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh nám dal pán poslanec Pilinský a on 

navrhuje, navrhuje zmenu v paragrafe devä ť odsek štyri, 

navrhuje v úvodnej vete za slová oprávnenej osoby v loži ť 

slová alebo pri nehnute ľnostiach pod ľa odstavca jeden 

písmeno ef.  

A po bé) v paragrafe devätnás ť odsek tri na konci 

odseku navrhuje bodku nahradi ť slovami, alebo príslušnej 

mestskej časti. 
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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 ťšes ť  prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže sme v pôvodnom tiež opravili dátum, tak už je 

odhlasované. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Je odhlasované vézeten. Hej? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. Lebo tam je len uznesenie sch 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Schva ľuje všeobecne záväzné nariadenie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dajme to ešte hlaso. Ešte to prehlasujme všetko. 

Hlasujme o tom doplnenom uznesení prosím ešte raz. Pre 

istotu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Os, dobre, tak ste povedali.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Máme schválené vézeten. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA NAČERPANIE 3. TRANŽE ÚVERU 

OD ROZVOJOVEJ BANKY RADY EURÓPY 

(COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK) 

PRE HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu sedem. Tranža, Rozvojová banka.  
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Je to bez úvodného slova. Finan čná komisia aj mestská 

rada súhlasí. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K bodu sedem sme mali nový návrh uznesenia na stolo ch. 

Podľa toho mestské zastupite ľstvo v časti A schva ľuje 

načerpanie v rámci tretej tranže úveru pre hlavné mest o SR 

Bratislavu od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške  pä ť 

miliónov Eur pre potreby investícií do rozvoja a po dpory 

miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravne j 

infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy.  

A v časti Bé splnomoc ňuje primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy na zabezpe čenie čerpania tretej tranže pod ľa 

bodu A. 

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 ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Teraz máme štyri materiály bez úvodného slova.  

 

 

BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ŠATŇOVÝCH 

PRIESTOROV NA ZIMNOM ŠTADIÓNE O. 

NEPELU V BRATISLAVE  PRE SLOVENSKÝ 

ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA A HC SLOVAN 

BRATISLAVA - MLÁDEŽ AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže osem, schválenie nájmu, šat ňové priestory Slovan 

a tak ďalej.  

Bez úvodného slova. 

Finan čná komisia, mestská rada súhlasí.  

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa a tak ďalej s pripomienkami v bode 

jedna až dva tak ako je napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtpä ť  prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU O ROZLOHE 128,1 M² NA 

KAPUCÍNSKEJ Č. 1 PRE VYDAVATE ĽSTVO 

TATRAN, SPOL. S R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu devä ť, Vydavate ľstvo Tatran, 

nájom, bez úvodného slova. 
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Nechcem navr na ťahova ť diskusiu, len chcem teda 

upozorni ť, že aj v tomto uznesení, aj v tom 

predchádzajúcom, aj v tom ďalšom, aj v tom ďalšom 

v uznesení chýba pomenovanie osobitného zrete ľa. Je nie čo 

porozprávané v dôvodovej správe, ale to je taký ako že dlhý 

odstavec a nie je tam priamo povedané, že v čo, a a v čom, 

čím zdôvod ňujeme ten osobitný zrete ľ. Tak ja vecne chápem, 

že nejaký osobitný zrete ľ by sa tam mohol nájs ť, ale pod ľa 

mňa by v tých materiáloch to malo by ť explicitne povedané 

priamo v uznesení. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

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 po prerokovaní materiálu 
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schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

nehnute ľnosti a tak ďalej.  Je to trojpätinová vä čšina 

všetkých. 

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. 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU O ROZLOHE 33 M2 NA 

KLARISKEJ Č. 16 PRE MGR. MARTINU 

KATUŠČÁKOVÚ  A MGR. ANDREU VADASOVÚ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu desa ť.  
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To isté, súhlasné stanoviská, finan čná komisia, 

mestská rada, bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím  návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme ná o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa nájom nehnute ľnosti 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, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 11 NÁVRH PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DOMOVE 

SENIOROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prichádzame do bodu jedenás ť, prenájom v Lama či pre 

Dom seniorov.  

Súhlasné stanoviská finan čnej komisie a mestského, 

mestskej rady. 

Bez úvodného slova. 

Otváram 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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

nebytových priestorov a tak ďalej.  

Trojpätinová vä čšina všetkých.  
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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 ťšes ť  prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, 

PARC. Č. 22105/3, RNDR. GABRIELE 

TÓTHOVEJ A RNDR. ONDREJOVI TÓTHOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvanás ť. Osobitný zrete ľ na 

Trnávke pani Tóthovej, prenájom. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 
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Predkladáme návrh na predaj ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa týkajúce ho pozemku v Bratislave, 

Trnávka pani. Gabriele Tóthovej a pánovi doktorovi Andrejo 

Ondrejovi Tóthovi.  

Stanoviská starostu súhlasné. 

Návrh uznesenia navrhovaný magistrátom odporú ča 

schváli ť predaj za kúpnu cenu celkom trinás ťtisíc 

dvestodvadsa ťdevä ť celá štyridsa ťštyri, čo znamená 

devä ťdesiatdva celá sedemdesiatdva Eur za meter štvorcov ý 

vrátane náhrady za užívanie. 

Finan čná komisia navrhla navýši ť túto cenu na celkom 

dvadsa ťsedem tisíc stosedemdesiatosem, čo znamená dvesto 

Eur za meter štvorcový vrátane náhrady za užívanie.  

Mestská rada odporu čila prerokova ť materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Prosím, pustite mikrofón pánovi poslancovi.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Predkladám návrh, ktorý vzišiel z finan čnej komisie, 

kde sa kúpna cena nahrádza textom za kúpnu cenu 

dvadsa ťsedemtisíc stosedemdesiatsedem Eur. Prvá časť kúpnej 

ceny vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku dvesto Eur za 

meter štvorcový. Pri výmere stodvadsa ťsedem metrov, prvá 

časť kúpnej ceny predstavuje pre Bratislavu sumu 

dvadsa ťpäťtisíc štyristo Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o pre čítanie návrhu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o tom návrhu uznesenia tak ako dal pán 

Budaj, ako to odznelo v návrhu na uznesenie na zvýš enie 

ceny.  

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 ťštyri za. 
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Prijaté uznesenie. 

Návrhová komisia. 

Aha, takže to bolo schválené. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 15470/20 VYTVORENÉHO 

GEOMETRICKÝM PLÁNOM Č. 227/2015, 

ING. VLADIMÍROVI BOHUSLAVOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže bod trinás ť. 

Úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na predaj ako prípad hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemku Bratislava Nivy 

vytvoreného geometrickým plánom inžinierovi Vladisl a 

Vladimírovi Bohuslavovi. 
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Ide o pozemok, ktorý je výlu čne v užívaní žiadate ľa 

bez možnosti prístupu tretích osôb. Bol v dávnej mi nulosti 

oplotený, verejne neprístupný, opatrený bránou a bo l 

dlhodobo bez relevantného právneho dôvodu užívaný 

predchádzajúcimi majite ľmi spolu s nehnute ľnos ťami, ktoré 

žiadate ľ nadobudol d ňa 11. 12. 2015 do svojho vlastníctva.  

Návrh uznesenia znie: prvá časť kúpnej ceny stanovená 

vo výške sedemdesiatsedem celá sedemdesiatšes ť eura za 

meter štvorcový, čo pri výmere devä ťdesiatpä ť metrov 

predstavuje sumu sedemtisíc tristoosemdesiatsedem c elá 

dvadsa ť eura. Plus druhá časť náhrada za užívanie pri 

sadzbe sedem Euro.  

A teraz návrh finan čnej komisie je takmer trojnásobné 

navýšenie uvedenej ceny a to schváli ť predaj za 

devätnás ťtisíc Eur, čo znamená dvesto Eur za meter 

štvorcový, plus náhrada za užívanie.  

Mestská rada odporu čila prerokova ť materiál.  

To znamená návrh uznesenia sedemtisíc 

tristoosemdesiatsedem, mestská rada devätnás ťtisíc. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem pekne. 

Aj v tomto prípade si osvojujem návrh, ktorý vzišie l 

z finan čnej komisie, kde navrhujem, aby sa text nahradil: 

prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej hodnoty 

pozemku dvesto Eur za meter štvorcový, čo pri výmere 

devä ťdesiatpä ť metrov predstavuje celkom sumu 

devätnás ťtisíc Eur.  

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 chápem pána predsedu finan čnej komisie, že je 

viazaný predloži ť takýto návrh, lebo ho k tomu zaväzuje 

finan čná komisia svojim rozhodnutím, ale chcem upozorni ť, 

že máme problém s predajmi, pretože takto navyšujem e ceny, 

ktoré sa odlišujú výrazne od znaleckých posudkov. M y 

v podstate tie ceny súkame z rukáva a nie sme súdni  znalci 

a máme problém s predajom. 

Ja by som bola rada, možno keby aj pán riadite ľ 

povedal o tom probléme a prípadne keby sme na najbl ižšie 

zastupite ľstvo dostali taký preh ľad ko ľko sme toho 

nepredali, ke ď sme takto ponavyšovali ceny.  

Ďakujem. 
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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: 

Podľa členov finan čnej komisie sa často zdá, že naši 

znalci súkajú ceny z rukáva. 

Ja sa v tomto opieram na. Viete, finan čná komisia je 

naozaj ve ľmi po četná, nikdy nebola taká po četná ako teraz. 

Sú tam, domnievam sa, mnohí odborníci, ktorí majú a j 

skúsenos ť s tým ako vyzerajú trhové ceny v jednotlivých 

mestských častiach.  

V Rači žijem napríklad ja, sú tam odborníci ako je pán 

Buocik, ktorý je z Ružinova, sú tam ľudia z Petržalky, 

z každej mestskej časti je tam skuto čne zástupca a majú 

preh ľad, lebo je to ich aktivita politická. Majú preh ľad 

o tom, ako vyzerajú ceny v tých lokalitách.  

Viete, ke ď nám od súdneho znalca príde osemdesiat, 

devä ťdesiat eurová cena, tak sme to my, čo ťaháme horúce 

gaštany za vás vo vedení, ktorí máte zjedna ť reálne ceny. 

Nie partiový výpredaj (gong) mestského majetku. 

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: 

Ďaku, ďakujem za slovo. 

Ja chcem opätovne poprosi ť či by tieto osobitné 

zretele, hlavne predaje, nemohli naozaj prejs ť aj 

územnoplánovacou komisiou.  

Keby ste dali na na monitor mapu z katastra, tak 

uli čka Na výslní je pod ľa mňa jediná prístupová k pozemku, 

ktorý je za týmito dvomi pozemkami s číslom 15470/9. Len 

aby sme nepredali pozemok a s tým znehodnotíme iný väčší 

pozemok ako jedinú prístupovú cestu.  

Čiže, budem hlasova ť za, ale dos ť sa mi to nepá či, že 

to neprechádza územnoplánovacou komisiu len z dôvod u toho, 

aby sme neurobili škodu niekde inde.  

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: 

Ja len technickú informáciu. My sa musíme riadi ť 

znaleckými posudkami, tak to ur čuje zákon. To je prvá 

poznámka.  

A druhá poznámka. Nechali sme urobi ť analýzu ako to je 

s predajmi pozemkov, ktoré sa schva ľujú po, samozrejme, 
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navýšení finan čnou komisiou, aby ste mali jasnú informáciu 

o tom, jakým spôsobom vlastne mesto na príjmy z týc hto 

predajov a ko ľko vlastne ľudí od týchto predajov následne 

odstúpi po navýšení takejto ceny. 

Ďakujem 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. 

Tá analýza by nám dos ť pomohla, takže ve ľmi to 

podporím. 

Druhá vec je, tiež si zhá ňam pozemok a pod tristo Euro 

za meter sa tu nedá ni č zohna ť a vôbec sa tu nedá zohna ť. 

Tak neviem. Dávame stopä ťdesiat, dvesto, pod ľa mňa, vôbec 

to neprehá ňame.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Dostál. 
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Aha, pá či. Ja som myslel, že ste povedali ďakujete.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja chcem znovu potvrdi ť, že niekde musí by ť chyba. 

Opakujeme to z našej komisie už dlhšie než rok. Nie  je 

možné, aby objektívni znalci dávali absolútne 

surrealistické ceny.  

A máte pravdu, že potom často krát tí záujemci, ak sa 

od nás tu aj teraz v priamom prenose dopo čujú, že vy chcete 

zráža ť ceny, že to potom pôjde pod cenu, že to dostane za  

desatinu, alebo za polovicu, no tak si po čká. Naozaj to 

nekúpi.  

Preto možno celý ten systém predávania by mal by ť 

prehodnotený a mal by ís ť nejakým iným menej  politickým 

spôsobom. Ja som všetkými desiatimi za. 

Nijaký taký spôsob sa zatia ľ nenašiel a vravím, ja si 

vážim členov finan čnej komisie za to, že hája ekonomický 

záujem mesta. O polovicu by boli menšie príjmy (gon g) 

a viac než polovi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál, vy ste sa, myslím, prihlásili 

faktickou na faktickú?  
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Nie, ja som sa prihlásil za pánom poslancom Budajom  

a jemu ste nedali slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či. 

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

K tomu čo hovoril, reagujem na pána poslanca 

Kaliského, k tomu čo hovoril, no tak ak dá taký nejaký 

návrh, tak ja ho rád podporím, že tie materiály maj ú ís ť aj 

do územnoplánovacej komisie. Možnože by bolo dobré,  keby 

vôbec najprv išli, že ešte predtým ak, ak uvažujeme  o ni, 

o tom, že nie čo predáme, tak zvážime, či to nenaruší aj 

nejaké, nejaké širšie súvislosti. Nemal by som ni č proti 

tomu a teda nie len v prípade osobitných zrete ľov, ale aj 

v prípade ostatných materiálov.  

A pokia ľ ide o ti o tie ceny a ceny znaleckých 

posudkov, tak zákon hovorí, že v prípade priameho p redaja 

to musí by ť najmenej za cenu, čiže môže to by ť aj viac, 

môže to by ť aj ove ľa viac, výrazne viac. To je minimálna 

cena, pod ktorú to ide pri priamom predaji. A toto sú 

osobitné zretele, kde to zase z h ľadiska zákona, môže by ť 

za Euro, alebo môže to by ť (gong) aj za milión. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Končím diskusiu. 

Ešte poprosím predkladate ľa o reakciu. 

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

Ja len krátku informáciu k tomuto.  

Nám sa zdá ove ľa efektívnejšie, že by vlastne na 

rokovanie finan čnej komisie bola prítomná aj komisia, ktorú 

vedie pán poslanec Kaliský a aby to bolo z h ľadiska 

prerokovania doty čných materiálov efektívnejšie a pre 

úradníkov magistrátu, pretože tých materiálov je na ozaj 

veľa. Viete dobre ako, aké ťažké sú rokovania finan čnej 

komisie. Čiže keby sa to spojilo, ste poslanci spolu, čiže 

tam by mohli by ť predkladané a rôzne návrhy a vedená 

diskusia aj z takýmto odborným podtónom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ja sa chcem ve ľmi vyslovi ť na podporu návrhu pána 

Kaliského. Je samozrejmé, že by to táto komisia mal a 

dostáva ť.  

My nevieme tam odhadnú ť, že či je niektorý pozemok 

strategický a mohol by ma ť ešte ove ľa vyššiu cenu. Obávam 

sa, že ani vy to, vážení páni na magistráte, neviet e 

odhadnú ť, lebo také prípady sme už odhalili a prešli cez 

vás kedy išlo o odkúpenie nejakej strategickej prís tupovej 

cesty, ktorá potom znemožní využívanie iných pozemk ov.  

To je ve ľmi naliehavá úloha, aby to dostávala aj táto 

komisia, ktorej je pán Kaliský, ale samozrejme, nie  na 

spolo čnom sedení. Ve ď oni majú svoj, nie tiež malý po čet 

členov, nech to proste prerokujú vo svojej réžii a n ech 

tomu dajú svoje odborné stanovisko ešte možno skôr než to 

prerokuje finan čná komisia. Lebo tam sú tie strategické 

otázky územného plánu aj jednotlivých urbanistickýc h 

riešení jednotlivých území.  

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 pána Budaja, kde navrh uje 

v časti prvej kúpnu cenu navýši ť na dvesto Eur, tak ako on 

to predniesol.  
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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.) 

Dva tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže máme.  

Návrhová komisia, máme uznesenie? 

Už je to vybavené? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 
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BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 2088/6, 

PARC. Č. 2090/4, PARC. Č. 2381/10, 

PARC. Č. 2381/11, PARC. Č. 3038 

A PARC. Č. 3122/301, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA STOJČEHO SPASOVSKÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štrnás ť, osobitný zrete ľ 

v Dúbravke.  

Prosím o úvodné slovo. 

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

Predkladáme Návrh na predaj ako prípad hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave 

Dúbravke do výlu čného vlastníctva Stoj čeho Spasovského. 

Návrh uznesenia je, prvá časť odporú ča schváli ť predaj 

za kúpnu cenu v prvej časti vo výške stotridsa ťdva celá 

dvadsa ťštyri za meter štvorcový, pri výmere stotridsa ťtri 

metrov štvorcových  je to sedemnás ťtisíc 

päťstoosemdesiatsedem celá devä ťdesiatdva Eur.  

Druhá časť náhradu za užívanie uvedených pozemkov bez 

právneho dôvodu vo výške šes ťstodevä ťdesiatšes ť Eur po čas 

dvoch rokov.  
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Finan čná komisia odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu dvadsa ťtisíc šes ťstoštyridsa ťšes ť, čo znamená 

stopä ťdesiat Eur za meter štvorcový vrátane náhrady za 

užívanie. 

Mestská rada odporú ča  prerokova ť materiál. 

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, pán primátor. 

Páni kolegovia, dovo ľte, aby som tuná aj podrobnejšie 

povedal, ak si to vyžadujete, ve ľmi ochotne to urobím.  

V tomto prípade odhadca vyšie, prišiel k názoru, že  

predaj pozemku v Dúbravke by mal stá ť stotridsa ťdva celých 

dvadsa ťštyri Eur za meter štvorcový. Finan čná komisia 

odhlasovala a navrhla, aby takáto cena sa zvýšila n a 

stopä ťdesiat Eur za meter štvorcový, aby sa to priblížilo  

tým cenám pozemkov, ktoré sme naozaj ve ľmi objektívne 

v podobných lokalitách navrhovali.  
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A tak aj v tomto prípade ide o takéto, na poh ľad, 

neve ľké zvýšenie, ale ide o to, aby to malo nejak podobn ú, 

podobný princíp a aby každému sa meralo rovnakým me trom.  

Čiže, návrh je, aby sa text nahradil cenou dvads ťtisíc 

šes ťstoštyridsa ťšes ť Eur, pri čom kúpna cena pozostáva 

z dvoch častí. Prvá časť vychádza z jednotkovej hodnoty 

stopä ťdesiat Eur za meter štvorcový a pri výmere 

stotridsa ťtri metrov prvá časť kúpnej ceny bude znamena ť 

príjem devätnás ťtisíc devä ťstopä ťdesiat Eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a po čkáme na návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže pán Budaj dal návrh v prvej časti zmeni ť 

jednotkovú cenu na stopä ťdesiat Eur za štvorcový meter. 

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 ťšes ť  prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, 

PARC. Č. 1502/2, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA RÓBERTA MICHALICU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pätnás ť a síce osobitný zrete ľ 

v Devíne. 

Úvodné slovo, prosím.  

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 

kataster Devín, do výlu čného vlastníctva Róberta Michalicu. 

Kúpna cena bola stanovená na dvadsa ťštyri celá 

tridsa ťosem eura za meter štvorcový, pri celkovej výmere 
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stodvadsa ťdevä ť metrov štvorcových  bola všeobecne, 

všeobecná hodnota pozemku stanovená na sumu tritisí c 

stoštyridsa ťpäť celá nula dva. 

Finan čná komisia, respektíve na návrh starostu 

mestskej časti, odporu čila schváli ť predaj za kúpnu cenu 

tridsa ťdvatisíc pä ťsto Eur, čo jest dvestopä ťdesiat Eur za 

meter štvorcový. 

Mestská rada odporu čila prerokova ť materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tuná ste si, ako ste si vypo čuli, tuná nám znalecká 

organizácia FINDEX navrhla cenu dvadsa ťštyri celých 

tridsa ťosem Eur za meter štvorcový. Čo by bol príjem pre 

mesto tritisíc stoštyridsa ťpäť Eur. Finan čná komisia 

navrhuje, aby tento príjem bol spolu celkove za 

stodvadsa ťdevä ť metrov vo výške štyridsa ťpäťtisíc 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja mám opakovane na mysli otázku a teraz ju kone čne 

položím, pán Budaj, vám ako predsedovi finan čnej komisie, 

keďže nie som členkou tej komisie. Ja celkom nerozumiem 

tomu, pre čo pri niektorých pozemkoch, ako v predchádzajúcom 

prípade, dávate cenu vyššiu o dvadsa ť percent a niekde cenu 

desa ťnásobne vyššiu. Naozaj sa mi to ako laikovi zdá 

z brucha. Prepá čte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Pani námestní čka, záleží to asi od tej pôvodnej ceny. 

Ako ste po čula, predošlý znalec sa uvolil na cenu 

stotridsa ťdva Eur za meter štvorcový. Uis ťujem vás, že za 

túto cenu nekúpite na celom území mesta ani meter. Tam sme 

navyšovali iba o nieko ľko percent na cenu stopä ťdesiat.  
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Niekedy záleží aj od množstva toho pozemku. Ke ď niekto 

kupuje jeden meter pozemku, zoh ľadňuje finan čná komisia  aj 

otázku administratívy celej veci. Naozaj, ke ď potom dáte 

ten jeden meter pozemku za sto Eur, tak náklady mes ta budú 

tristo na to, aby sa to zúradovalo. Taká je realita . 

Škoda, že nie ste teda vo finan čnej komisii, tam by 

ste si vypo čula tie diskusie.  

Uis ťujem vás, že spravidla to nie sú moje návrhy. 

Vychádzajú často aj z vášho klubu a vychádzajú jednoducho 

z poslancov, ktorí majú na pamäti, že ke ď už teda mesto 

(gong) musí ma ť odha 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja dlhodobo protestujem proti tomu, že sa tu 

spochyb ňujú znalci. Jednoducho, znalec má nejakú gu ľatú 

pečiatku, on vie ohodnoti ť nejaký pozemok, podpíše sa pod 

ten znalecký posudok, je to jeho obživa.  

Ja si nikdy netrúfam spochyb ňova ť tieto znalecké 

posudky, rovnako ako si netrúfam ke ď mi v byte te čie voda, 

to opravova ť sám, ale volám na to inštalatéra, a ke ď mi 

nejde elektrika, volá elektrikára.  
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A ja.  

Väčšinou je to taká výsada pána Buocika, že on, on 

dáva tieto ceny. Už som si na to zvykol, ale mne sa  

jednoducho nepá či táto hra na vševedkov a zárove ň na 

švaj čiarske nožíky, že máme dvadsa ťpäť funkcií a vieme 

jednoducho všetko. A preto ja proti tomuto vždy 

protestujem. Že jednoducho, ke ď to raz ten znalec napíše, 

on sa tým živí, tak asi vie, pre čo to píše.  

A pod ľa mňa správne by možno bolo, ke ď sa nám ten 

znalecký posudok nepá či, lebo môže sa nám nepá či ť, môžme 

mať nejaké subjektívne pocity, že jednoducho, mala by tam 

byť iná cena, mala by tam by ť vyššia, nižšia, tak si dajme 

urobi ť kontraznalecký posudok. 

Ja som dlhodobo navrhoval, alebo už dávnejšie 

navrhoval, že tento úrad a necháva vypracováva ť to ľko 

znaleckých posudkov, že možno by bolo zaujímavou my šlienkou 

interne zamestna ť nejakého znalca, ktorý má dobrú reputáciu 

a jednoducho, on tu bude interne zamestnaný a on ná m bude 

všetky robi ť in haus znalecké posudky a tým pádom bude, 

nebudeme ma ť pochybnos ť, že to robil tamten, onen a či bol 

nejak ovplyvnený.  

Musel som toto poveda ť pri tomto bode, lebo ke ď tu 

navyšujeme z dvadsa ťtisíc na dvadsa ťtritisíc, ja ozaj s tým 

nemám problém. Ale ke ď niekto tu evidentne spustnutý nejaký 

pozemok, nejaká neviem ani čo to je, nejaké oranisko čo to 

asi bolo dakedy ide kúpi ť a možno z toho vznikne pekný 

trávnik kde sa, bude nejaká rodina ži ť alebo ja neviem 

k čomu to on chce, ozaj ho nepoznám, navýšime tú cenu 
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z tritisíc na štyridsa ťpäťtisíc alebo ko ľko tu padol ten 

návrh, tak to je už trošku silná káva.  

Takže ja, jednoducho, toto návyšenie nepodporím, a,  

a odteraz nepodporím žiadne navýšenie, ktoré nemá n ejakú 

oporu v znaleckom posudku a ktoré má jednoducho opo ru iba 

v pocitoch niekoho na finan čných, majetkových komisiách. 

Proste, toto ja nebudem hra ť túto hru. 

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: 

Na doplnenie. 

Ja neviem, pre čo ste sa pustili do pána Budaja, však 

on tu prednáša iba ako predseda to, čo sa na komisii 

príjme.  

A zvä čša ja som tam, ve ď to on možno navrhne jedno 

percento toho zvýšenia. Vä čšinou to navrhujú úplne iní 

poslanci a toto je Devín.  

Na ozrejmenie. Na konci Bratislavy  na blízkom vých odi 

kde sú Vajnory, tam ro ľa, ro ľa na konci Bratislavy  stojí 

sedemdesiat eurov. Nie lúka na Devíne. Dvadsa ť Euro sa nedá 

za ni č v Bratislave kúpi ť, ve ď to je úplne od veci.  

A boli sme vtedy šokovaní a tam sa myslím dalo pä ťsto 

Euro na meter štvorcový alebo nie čo. Pani, myslím, aj 
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starostka tam povedala, ve ď. Aj na rade to bolo. Pani 

starostka povedala, že to je lukratívny pozemok, kd e sa dá 

postavi ť nejaká záhradka. Nedehonestujte toto tu.  

Ja neviem, kto vyberá tých mestských znalcov, ale 

tieto pozem, niekedy tam máme také ceny, že to je a ž. 

Niekedy. Často tam máme také ceny, že to je až na 

hlavybolenie. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa teším teda na tú analýzu, ktorú spomínal aj p án 

riadite ľ, pretože myslím, že toto skuto čne nie je cesta 

dobrým smerom.   

Rovnako si myslím, že znalec, ke ď má ma ť tú okrúhlu 

pečiatku, tak za tým má stá ť. A dobre, tak ako to bolo 

v tom predchádzajúcom prípade, zo stotridsa ť na 

stopä ťdesiat je akceptovate ľné, ale takéto nieko ľkonásobné 

zvyšovanie, pod ľa mňa, vie, vedie akurát k tomu, že ten 

majetok nám ostane na ďalej v takom stave, v akom ho vidíme 

na tom obrázku.  

Ďakujem. 
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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: 

Reagujem na pána poslanca Borgu ľu, ktorý nechce 

spochyb ňova ť odbornos ť znalcov a myslí si, že znalec asi 

vie pre čo píše to, čo píše. No, pod ľa toho čo tam ja vidím, 

tak niekedy to tak celkom nevyzerá, ke ď sú v rovnakej, 

alebo ve ľmi podobnej lokalite navrhované úplne odlišné 

ceny, alebo ke ď sú navrhované ceny tohto typu, že dvadsa ť, 

dvadsa ťtri Eur, tak to, to je naozaj nie čo, čo je ťažko 

predstavite ľné, že ten znalec vie presne o čom píše. Alebo 

vie, ale potom má na to nejaký, nejaký iný dôvod.  

Ale ve ď my nie sme znalci, my nemáme nahrádza ť 

znalcov. Ale my sme sme zastupite ľstvo, ktoré predáva 

majetok mesta a má ho predáva ť za čo najlepšiu cenu pre 

mesto. Ten znalec je pre nás iba orientácia a nemal i by sme 

ís ť pod neho. To neznamená, že nemôžme ís ť hore. 

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. 
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Na tému znalci tu už odznelo ve ľmi ve ľa aj s ťažností, 

aj konkrétnych. Ale potom dotiahnime to až teda, až  po to 

bé, ke ď máme naozaj pocit, že ten znalec nekonal asi moc 

čestne, alebo ktovie ako ohodnotil, tak požiadajme o  kontra 

posudok, alebo požiadajme o výmaz znalca zo komory znalcov, 

alebo čo. Ale  nie len stále kritizova ť: znalec urobil zle, 

znalec urobil zle. Ke ď sa nám tento znalec nepá či, 

požiadajme komoru znalcov, aby ho prešetrili a vy v yškrkli 

ho z tej komory. A už nabudúce pre nás robi ť nebude. Lebo 

takto stále len kritizova ť, kritizova ť, to vie každý.  

A takisto sa pripájam k tomu čo povedali predre čníci, 

keď zvýšime cenu o desa ť, pätnás ť, dvadsa ť percent, je to 

politické, ale zvyšova ť cenu o pä ťsto percent je potom 

naozaj niekde chyba.  

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 materiálov vám môže by ť všetkým jasné, že ten 

pozemok sa nachádza v zastavanej časti. To rozostavanie, 

ktoré vidíte pod tým krúžkom, tam si stavia rodinný  dom pán 

Jakabovi č. Zastavaná plocha tisíc štyridsa ťšes ť metrov 

myslím.   
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Nejde momentálne o túto stavbu. Možno problém nasta l 

v tom, že posudok hovorí o po ľnohospodárskej pôde, alebo 

ornej pôde. Čiže preto tá cena, ktorá teraz vysko čila 

jednozna čne, jednozna čne na desa ťnásobok, sa zdá, mnohým sa 

vám môže zda ť akože nad nadsadená.  

Pozemky oproti sa predávajú za tristotridsa ť Euro. 

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: 

Neviem, no. Tak sú to na každý pád frajeri, ktorý 

dokážu z jednej fotky odhadova ť znalec znalecký posudok. Ja 

neviem, či v tom nejde ropovod Družba, alebo čo, že 

jednoducho ten znalecký posudok je znehodnotený úpl ne, či 

ten pozemok je znehodnotený úplne nie čím iným. Čiže ten 

znalecký posudok okrem toho, že má lokalitu, má nej aký, 

nejaký územný plán, a tak ďalej.  Tak, množstvo faktorov 

vstupuje do tej ceny.  

To radšej naozaj nedávajme robi ť znalecké posudky, 

lebo robíme si tu srandu zo znalcov a robíme si sra ndu aj 

zo samých seba, že sa tuto mení na na nejaký tureck ý bazár, 

kde jednoducho, kto dá, kto teraz, ako, viacej vypý ta. Ale 

ten kupujúci či bude akceptova ť, to ani Pán Boh nevie. 

A ja naozaj dávam na zváženie, pán primátor, naja ť, 

zamestna ť dlhodobo nejakého fundovaného znalca s dobrou 
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reputáciou, ktorého si necháme schváli ť v zastupite ľstve 

a ktorého budeme bra ť ako odborného garanta na všetky 

odhady. Lebo, jednoducho, týmto spôsobom postupova ť, že , 

že, že z tritisíc na štyridsa ťpäťtisíc, tak to nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Koniec diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Z ekonomického oddelenia ma upozornili, že doklad 

s výpo čtom ceny urobili nesprávne. Čiže poprosím, opravujem 

návrh, ak by ste súhlasili, kolegovia, kúpna cena j e pri 

tej cene dvestopä ťdesiat Eur za meter štvorcový 

tridsa ťdvatisíc dvestopä ťdesiat.  

Podotýkam, že na finan čnej komisii, na ktorej sa táto 

cena prijala, som zhodou okolností prvýkrát bol zas tupovaný 

mojim kolegom. Hlasovalo devä ť z deviatich prítomných a pán 

Bulla možno si aj spomenie na čí návrh  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

táto cena vznikla a v akej diskusii. Ak si to praje  

pán Borgu ľa, iste mu to rád vysvetlí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusia je skon čená. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

On bol prihlásený. Vypadlo, vypadlo to.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu pána Budaja, jednotková cena 

dvestopä ťdesiat Eur za štvorcový meter, pri čom to bude 

tridsa ťdvatisíc dvestopä ťdesiat celková suma tej 

jednotkovej. 
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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 ťsedem  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostatné ostáva v platnosti pod ľa ná návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, hlasujeme o do takto doplnenom uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O tom celom  môže by ť.  

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 ťsedem  prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 16 NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKU Č. 1 KU 

KÚPNEJ ZMLUVE Č. 30201/KZ-

5964/2015/NIVY/1818/SIMJA, ČÍSLO 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č.  

048800801600 ZO D ŇA 15.2.2016, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA PREDAJA POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K.Ú. NIVY, ZA Ú ČELOM 

MAJETKOVOPRÁVNEHO USPORIADANIA 

VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV  K POZEMKU POD 

STAVBOU „R7 BRATISLAVA KETELEC – 

BRATISLAVA PRIEVOZ“, NÁRODNEJ 

DIAĽNI ČNEJ SPOLOČNOSTI A.S., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu šestnás ť a to je Dodatok číslo 

jedna oh ľadne pozemkov pre R7 kde došlo, pod ľa materiálu, 

k nejakému posunu v u v ozna čení aktuálnych údajov katastra 

nehnute ľností. Takže toto je kvázi náprava, alebo 

reflekcie, reflekcia toho normálneho stavu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 635 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Pán primátor, ja by som sa len chcel spýta ť, lebo však 

hovoríme o D4, R7. Vláda podpísala pred mesiacom, b ol si aj 

ty pri tom prítomný, zmluvu. Malo by sa za čať niekedy 

v júli, v auguste stava ť. Pod ľa mojich informácií budeme 

ur čite musie ť odpredáva ť nejaké pozemky pod D4, R7. 

Plánujeme po čas letných prázdnin nie čo takéto, alebo sa to 

bude až na jese ň, aby sme my poslanci, alebo vedenie mesta 

nebrzdili výstavbu D4, R7. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Odpoviem. Po diskusii.  

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. 

Ja trošku odbo čím, ale týka sa to práve R7 a Národnej 

dia ľni čnej spolo čnosti, ktorá kvôli výstavbe potrebuje ma ť 

aj súhlas na výrub drevín. A ke ďže istá časť drevín je len 

tuto v Bratislave považovaná za cestnú zele ň, tak cestný 

správny orgán tuto hlavného mesta vydáva súhlas na výrub 
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týchto drevín, ale tvrdí, že za to ako nemajú žiadn u 

spolo čenskú hodnotu, že nedá im ani finan čnú náhradu, ani 

náhradnú výstadbu.  

Ja som sa prihlásila do konania, dúfam, že mi 

vyhovejú, pretože považujem to za ve ľmi nesprávne, ak za 

hranicami Bratislavy  tá istá Národná dia ľni čná spolo čnos ť 

zaplatí do haliera výrub všetkých drevín vo výške 

spolo čenskej hodnoty vo výške a sú nejaké pomyselné hrani ce 

mesta a to isté stromoradie už tuto v Bratislave je  

zadarmo?  

Ja by som poprosila keby, keby vyhoveli mojim 

požiadavkám a naozaj by sme dostali aj v Bratislave  za tie 

peniaz, za tie stromy nejaké peniaze od Národnej 

dia ľni čnej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len doplním Katarínu, že jej ú časť v konaniach je 

veľmi efektívna, príkladom je Považská Bystrica, ktorá  

vďaka Kataríne získala osemstotisíc Euro ako náhradnú  

výsadbu od železníc. Inak by boli prijali. Finan čnú 
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náhradu. Inak by boli dostali asi osemtisíc keby to  robili 

úradní čky pod ľa seba. 

Takže, aby ste chápali, že je to efektívne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

K otázke pána poslanca Kuruca. Áno, spolupracujeme 

aktívne so štátom na tom, aby sa tie pozemky predal i pod 

dia ľnicou, pretože štát je pod tlakom. Už sa má za čať 

stava ť, vydáva ť stavebné povolenia a dnes som telefonoval 

aj s pánom štátnym tajomníkom o tom, my čakáme na, aby nám 

endéeska do dodala geometrické plány odde ľovacie, aby sme 

mohli od členi ť tie pozemky na to, aby mohli sme ich preda ť 

a štát mohol si usporiada ť vlastnícke vz ťahy a mohol za čať 

si stava ť.  

Zatia ľ to neprišlo a dneska nevyzerá, že to príde, 

takže neni vylú čené, že sa obrátime na vás v lete so 

žiados ťou o mimoriadne mestské zastupite ľstvo, ktoré by 

malo tento bod, aby sme pomohli štátu, respektíve š tát nám 

zaplatil tých, myslím, osem miliónov alebo ko ľko.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Osemnásť a pol milióna do mestského rozpo čtu. Ak tak 

neurobíme, tak štát by musel za zaháji ť proces vyvlastnenia 
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a tam je tá čiastka, ktorú by sme obdržali o nieko ľko 

desiatok percent nižšia.  

Čiže, myslím, že je v našom záujme, neviem kedy to 

spravíme, neviem ako to spravíme, ale avizujem, že,  že že 

takáto vec môže nasta ť. 

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 ako prípad hodný osobitného zrete ľa predaj 

pozemkov pod ľa toho ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY, PARC. Č. 21895/1, 

RÓBERTOVI KUŽLÍKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu sedemnás ť. Osobitný zrete ľ, 

katastrálne územie Nivy. 

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 nájmu časti pozemku 

v Bratislava Nivy pánovi Róbertovi Kužlíkovi. 

Návrh uznesenia je, odporú ča  schváli ť  nájom vo výške 

päťtisíc sedemstoosemdesiat jedna celá šes ť Eur ro čne. 

Finan čná komisia, materiál nezískal dostato čný po čet 

hlasov. Výstup z mestskej rady, uznesenie nebolo pr ijaté. 

Stanovisko starostu, mám evidované, že je súhlasné.   
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som hovorila na mestskej rade k tomuto, že 

v podstate celoro čná terasa je už v podstate stavbou 

s uzavretou. Tak ako to vidíte na fotografii s okna mi.  

V sú časnosti je to letná tera, teraz sa to využíva ako 

letná terasa táto plocha obklopená kvetiná čmi s pohyblivou 

markízou a vlastne je to navyše nárožná poloha. Je to 

v podstate jednozna čné celoro čné zabratie verejného 

priestoru a vlastne rozšírenie metrov štvorcových p revádzky 

na verejný priestor, s čím by sme nemali súhlasi ť. 

A jednozna čne ešte chcem poveda ť, že v sú časnosti sa 

plánuje rekonštrukcia Ružinovskej ra radiály. Moder nizácia 

Ružinovskej radiály.  Vlastne ten tento priestor je  toho 

súčasťou a tuná prehodnocujeme všetky verejné priestory, 

nie len samotnú elektri čkovú trasu, ale aj chodníky, 

predpolia budov a tak ďalej.  Takže, ur čite by sme sa 

nemali zaväzova ť takýmto trvalým nájmom. 

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 Hanulík. 

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

No, ja by som. Ja by som to videl tak, že keby sa m u 

tá nájomná zmluva dala s možnou výpove ďou, tak nebol by ten 

problém, že sa ide rozširova ť. Tak sa mu vypovie.  

A myslím si, že podnikate ľom by sme mali asi vychádza ť 

v ústrety. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, aký procedurálny návrh máte?  

Pani Čahojová chce da ť procedurálny návrh. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže tento materiál nezískal odporú čanie mestskej 

rady, aby bol prerokovaný na mestskom zastupite ľstve, je 

potrebné pri schva ľovaní programu rokovania zastupite ľstva 

požiada ť o jeho zaradenie zastupite ľstvo osobitným 

hlasovaním. To sa nestalo, takže si myslím, že nemá me 

a nemôžeme rokova ť o tomto materiály, pretože nezískal 

odporú čanie mestskej rady. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, to nie je pravda, tu nejde 

o odporú čanie mestskej rady schválenie, neschválenie, ale 

má by ť prerokovaný, a to sa stalo.  

Akurát mestská rada sa k nemu nevyjadrila, pretože 

predpokladám, že tam nebolo dos ť ľudí.  

Pán poslanec Dostál. 

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

No, ja som chcel k tomu istému. A a ja som na to 

upozor ňoval už pri schva ľovaní programu, pretože pod ľa 

článku tri odsek tri rokovacieho poriadku má materiá l 

obsahova ť stanovisko mestskej rady a stanovisko príslušných 

komisií, čo v tomto prípade neobsahuje, pretože obe, oba 

orgány prerokovali, ale neprija neprijali žiadne 

stanovisko. Čiže, ten materiál neobsahuje žiadne 

stanovisko. 

A pod ľa článku tri odsek štyri, materiál, ktorý nebol 

spracovaný a predložený pod ľa odseku tri, môže by ť 

predmetom rokovania mestského zastupite ľstva len na návrh 

primátora, alebo poslanca ak o jeho zaradení na rok ovanie 

rozhodne mestské zastupite ľstvo v rámci schva ľovania 

programu zasadnutia osobitným hlasovaním, čo sme v rámci 

schva ľovania programu nero, neurobili. Čiže, domnievam sa, 

že nemôžme rokova ť o tomto návrhu, pretože nebol zaradený 

do programu tak, ako to predpokladá rokovací poriad ok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa chcel práve spýta ť pani architektky na tú 

diskusiu. Mne sa tu osvetlila. A ja si myslím, že k ludne 

o tom môžme hlasova ť a že neprejde ten materiál a tým pádom 

to bude vybavené.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, nie je pravda, že na mestskej rade 

nebolo dos ť, dos ť u č členov mestskej rady. Členov mestskej 

rady bolo dos ť, je o tom zápisnica. Je zápisnica 

o hlasovaní. Akurát materiál nezískal dos ť hlasov.  

To is, takých bodov bolo viac, to isté sa stalo na 

komisii. Nie je pravda. Keby nebolo dos ť členov mestskej 

rady prítomných, tak by rokovanie mestskej rady nem ohlo 
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prebieha ť. Mestská rada prebehla. Takže zavádzate, pán 

primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ako povedal pán Budaj, nie celkom súhlasím s ním, a by 

všetky materiály predaje a prenájmy boli v územnopl ánovacej 

komisii, ale toto je ur čite jeden z materiálov, ktorý by 

tam mal by ť a aj preto by som poprosil predkladate ľa, aby 

to stiahol a predložil do komisii.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale potom pora ďte, prosím vás, kto bude rozhodova ť, že 

ktorý materiál tam má by ť a nemá by ť? Kto to má vedie ť 

dopredu? 

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Materiál neprešiel na mestskej rade, alebo nie je 

jasné, na finan čnej komisii, po ďme hlasova ť. Vyzerá to, že 

je má má negatívnu karmu, nemusíme sa tu rozbíja ť navzájom. 

Hej? 

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. 

Presne, materiál nezískal dostato čný po čet hlasov vo 

finan čnej komisii. Mne je jasné to čo hovoril pán starosta 

Pilinský a pán poslanec Bulla. Po ďme hlasova ť, zamietnime 

to a ideme ďalej. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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. 

Ja len ve ľmi krátko.  
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Zdá sa mi úplný nonsens, že si niekto postaví teras u 

na chodníku, zo zeleného pásu spraví chodník. Nevie m si 

predstavi ť a, z akého titulu tam mal tú terasu dodnes, lebo 

tá terasa tam je minimálne pätnás ť rokov. 

Čiže, fakt by bolo najlepšie tento materiál stiahnu ť 

a vôbec o ňom nerozpráva ť. Lebo aj to hlasovanie sa mi zdá 

zlé. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie stiahnu ť, vyjadrite sa hlasovaním. Ako, ja to, to 

nebudeme rieši ť s ťahovaním.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teraz pre číta pani K, pani Kramplová vám pre číta. 

Pre čítajte, prosím vás. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) v materiáli, takže 

v materiáli na strane pä ť je uvedené stanovisko mestskej 

rady hlavného mesta Bratislavy a síce: 

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozme ňovací, dopl ňujúc, ani dopl ňujúci 

návrh.  
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Čiže, stanovisko mestskej rady sa nerovná uznesenie.   

Treba da ť do pozornosti aj to, že rokovacie poriadky 

aj komisií poznajú stanoviská a poznajú uznesenia. To 

znamená, že uznesenie nerovná sa stanovisko. Stanov isko je 

postoj.  

Čiže mestská rada toto neschválila, ale ani ni č 

nenavrhla, ani ni č iné nenavrhla. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem za vysvetlenie. 

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Zara ďuje sa tak, že sa netr, že netreba o ňom 

hlasova ť, lebo materiál to obsahuje. Máte to v materiáli. 

Rokovací poriadok hovorí, že sa hlasuje o materiáli , ktorý 

teda tak nebol pripravený, čiže, materiál neobsahuje 

stanovisko mestskej rady. V tomto materiáli máte st anovisko 

mestskej rady uvedené na strane pä ť. 
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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: 

Nemôžem s tým súhlasi ť. Neobsahuje žiadne stanovisko. 

Stanovisko je vyjadrenie postoja.  

A presne, tak ako ste povedali, niektoré komisie ma jú 

vo svojich rokovacích poriadkoch upravené, že uznes enie 

nerovná sa stanovisko, že môžu prija ť v nie čom uznesenie, 

k nie čomu stanovisko, ale, ale finan čná komisia  neprijala 

ani uznesenie, ani stanovisko, mestská rada neprija la ani 

uznesenie, ani stanovisko. 

A teda považujem za nenáležitý ten postoj, že 

z vecného h ľadiska to neprejde, no tak o tom hlasujme, aj 

keď je to v rozpore s rokovacím poriadkom, lebo, lebo 

rokovací poriadok hovorí, že o takomto bode ak nebo l 

zaradený osobitným hlasovaním pri schva ľovaní programu, 

nemáme vôbec rokova ť.  

Keď bude nabudúce nejaký bod, ktorý sa nám bude pá či ť, 

a tak isto bol zaradený s rokovacím poriadkom, tak o ňom 

budeme hlasova ť a schválime ho? Ten tento postoj, pod ľa 

mňa, nie je v poriadku, takže ja si myslím, že by sme  

vôbec, vôbec nemali o tomto rokova ť.  

 

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

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som v podstate chcel poveda ť, že žasnem, že 

niekto si tu postaví takúto, takúto terasu, pravdep odobne 

bez stavebného povolenia, lebo inak nemohol dosta ť stavebné 

povolenie keby nemal vz ťah k pozemku. A dodato čne, ke ď už 

je to postavené, funguje to tam, tak potom žiada 

o prenájom. 

Takže, vyrastá tu v podstate druhý plot jak na 

americkej ambasáde. Čiže, jako, sa mi zdá. Toto ke ď 

povolíme, tak potom sa spustí nebezpe čný precedens do 

budúcna a všetci ľudia si budú v Bratislave robi ť čo chcú.  

Ja zásadne som proti.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Kramplová. 

Pani Kramplová. 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ešte treba da ť do pozornosti, že v Návrhu na zvolanie, 

ktorý schválila mestská rada bol zaradený aj tento bod 

a schválila ho na zaradenie do mestského zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

Pán Dostál, máte slovo. 

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

No, nie je to, nie je to stanovisko k materiálu. 

Takisto, zastupite ľstvo schválilo program, ale ke ď, 

keď sa raz hovorí, že je potrebné schváli ť osobitne 

samostatným, samostatným hlasovaním, tak, tak jedno ducho, 

ja neviem akú, aké znásilnenie rokovacieho poriadku  

potrebujeme, potrebujeme predvies ť, aby sme interpretovali, 

že absentujúce stanovisko je stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Diskusia skon čila. 

Návrhová komisia. 
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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  ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa nájom časti pozemku tak ako je to 

ďalej uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Moment, moment, moment. Ešte nehlasujeme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte prerušujem, dávam minútovú prestávku.  

Po. Organiza čné, spo čítajte, prosím, po čet poslancov. 

(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú po čet poslancov v rokovacej sále) 

Dobre, prosím. 

Hlasujeme. Pustite hlasovacie zariadenie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina všetkých. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

jeden za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU 

7389/10000 K NEBYTOVÝM PRIESTOROM 

NACHÁDZAJÚCIM SA V STAVBE SÚPIS. 

Č. 6331 NA POZEMKOCH PARC. Č. 917/6 

A 917/8, K. Ú. KARLOVA VES, PRE 

KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osemnás ť. Osobitný zrete ľ 

v Karlovej Vsi.  

Prosím o úvodné slovo. 
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Takže predkladáme návrh na schválenie prípadu hodné ho 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho 

podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzaj úcim sa 

v súpisnej stavbe na pozemkoch parcely v Karlovej V si pre 

Karloveský športový klub so sídlom v Bratislave. 

Návrh uznesenia je: odporú ča schváli ť nájomné 

v alternatíve I, nula celá nula nula tri Eur za met er 

štvorcový rok, čo predstavuje sumu vo výške devätnás ťtisí, 

pardon, devätnás ť celá osemdesiatsedem Eura. 

Alternatíva II je dvadsa ť Eur meter štvorcový rok, čo 

predstavuje ro čne sumu trinás ťtisíc dvestoštyridsa ťosem 

štyri celá štyridsa ť Eur.  

Účelom nájmu je užívanie predmetných nebytových 

priestorov na vykonávanie športových aktivít. Doba nájmu 

stanovená je na dvadsa ť rokov odo d ňa ú činnosti nájomnej 

zmluvy.  

Vo finan čnej komisii materiál nezískal dostato čný 

počet hlasov, bol však prerokovaný. Výstup z mestskej rady, 

uznesenie nebolo prijaté, materiál však prerokovaný  bol. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem pekne. 

Mne to nejak tak klaklo. 

Ja by som poprosil keby sme mohli hlasova ť 

o alternatíve číslo jeden ako o prvej.  

Čiže to je tých nula celá  nula tri eura meter 

štvorcový na rok.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Ja dávam ešte alternatívu k tomu, že zverme ú uvede né 

pozemky na to vytvorenej organizácii a síce organiz ácii 

STARZ. Čiže, návrh uznesenia je: mestské zastupite ľstvo 

zveruje pozemky spolo čnosti STARZ. 

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: 

Myslím, že to neni, možno,  najhorší nápad, čo navrhol 

teraz kolega Borgu ľa, ale ja si myslím, že takýto krok by 

mohol by ť asi v prvom rade prerokovaný najprv aj 

s riadite ľom STARZU a s ostatnými týmito odborníkmi, aby 

bolo jasné, že či sú schopní to prevzia ť a prevádzkova ť 

v nejakom režime. 

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: 

Ja by som rád upozornil, že tu máme rovnaký problém  

ako v predchádzajúcom bode. Chýba stanovisko mestsk ej rady, 

chýba stanovisko príslušných komisií. Materiál nebo l 

zaradený pri schva ľovaní programu do programu osobitným 

hlasovaním. Čiže nemôžme o ňom rokova ť a nemôžme o ňom 

hlasova ť. Ak to urobíme, tak porušíme rokovací poriadok 

rovnako ako sme ho porušili pri tom predchádzajúcom  bode. 

A môžte sa smia ť ko ľko chcete a už sme tu mali 

zastupite ľstvá kde sme osobitnými hlasovaniami zara ďovali 

body, ktoré boli prerokované na mestskej rade a fin ančnej 

komisii, akurát nezískali dostato čný po čet hlasov. A to bol 

dôvod, pre čo sme o ich zaradení do programu zastupite ľstva 

hlasovali osobitne. Nevidím žiadny dôvod pre čo raz 

postupujeme tak, v súlade s rokovacím poriadkom a t eraz 

postupujeme inak, v tej istej situácii úplne opa čným 

spôsobom, znásil ňujeme rokovací poriadok. 
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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: 

No ja, ke ď toto je pravda čo hovorí pán poslanec 

Dostál, tak to je potom závažné porušenie, pod ľa mňa. 

Veď ke ď to skuto čne takto neprešlo, neprešlo radou 

a nebolo osobitne zaradené, tak potom nemáme o tom rokova ť.  

Toto je, toto aj na záznam treba poveda ť, že to ak je 

to pravda a chcem vedie ť či to je pravda, nech mi to povie 

organiza čné, alebo pán primátor ty, tak potom je to 

flagrantné porušenie. Ale to pre budúcnos ť, normálne takto 

budú, ke ď budú môc ť obchádza ť sa materiály a dostáva ť sa 

sem bez toho postupu ako máme schválený, tak to je 

holubník.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Organiza čné sa k tomu vyjadrilo. Odpo čúvam, odporú čam, 

pán poslanec, po čúva ť čo sa tu hovorí. 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Pán poslanec Dostál, tak ako aj v predchádzajúcom 

bode, tak ani v tomto nemáte samozrejme, pravdu. Pr etože je 

tu stanovisko mestskej rady hlavného mesta SR Brati slavy, 

kde je napísané: mestská rada neschválila navrhovan é 

uznesenie, neschválila ani pozme ňovací, dopl ňujúci návrh. 

Čiže mestská rada prerokovala tento materiál, čiže 

automaticky tento materiál, jednoducho, má stanovis ko 

mestskej rady v tom, že jednoducho neschválila žiad ne 

uznesenie, ale bol na tej mestskej rade. 

Ako, vy sa tvárite, ako keby tento materiál na tej 

mestskej rade nebol. Takže, prosím vás, ako, skuto čne už 

normálne sa správajme. Máme ešte pred sebou, máme e šte pred 

sebou zhruba štyridsa ť bodov. Ja by som bol ve ľmi rád, aby 

sme všetky materiály prerokovali, pretože Bratislav a 

a Bratislav čania to potrebujú.  

Ja som dal, myslím, ústretovú alternatívu, tri cent y 

za Euro, na meter štvorcový, čiže skuto čne je to dvadsa ť 

Euro na rok, ja si myslím, že skuto čne, s týmto Karloveský 

športový klub absolútne nemôže problém. A tento mat eriál 

vychádza na základe aj môjho uznesenia schváleného na 

predchádzajúcom zastupite ľstve. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne. 

Možno neni zlý nápad pána Dostála, s tým že, naozaj  

prebr prebra ť toto, nako ľko to ihrisko okolo toho, že by 

sme to skúsili tomu STARZ-u. Že by sa to predebatov alo, že 

by to ten STARZ prevzal a nevznikali by tam tie pro blémy, 

ktoré stále máme pocit, že vznikajú. 

Takže možno, možno majú pravdu tentokrát klub, že 

odložme to, po ďme so STARZ-om na na  trh. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Myslím, že ke ď sa re čník vo faktickej poznámke, mám 

teraz na mysli pána poslanca Hanulíka, vôbec nevyja dril 

k tomu, čo som povedal ja, tak mu mal pán predsedajúci 

odobra ť slovo, ale odoberá sa iba niektorým, že?  

Pán poslanec Mrva, neprešlo to radou, áno, nep 

neprešlo, nebolo to schválené radou a ne nebolo oso bitné 

hlasovanie o zaradení do programu.  
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A pán poslanec Olekšák. Ve ď v rokovacom poriadku nie 

je, že materiál musí by ť prerokovaný radou a musí by ť 

prerokovaný príslušnými komisiami. V rokovacom pori adku nie 

je napísané, že, že sú časťou materiálu má by ť informácia 

o tom, že bol, alebo akým spôsobom bol prerokovaný materiál 

v rade, alebo v príslušných komisiách. Tam je napís ané 

stanovisko. Stanovisko rady, stanovisko komisií. 

A jednoducho, tento materiál žiadne stanovisko neob sahuje, 

lebo rada, ani komisia žiadne stanovisko k tomuto 

neprijala. Bodka.  

(gong) 

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. 

Vážení páni poslanci z klubu SMER, pán poslanec 

Borgu ľa, pán poslanec Olekšák, odporú čam vám pozrie ť si 

košie ľku materiálu, kde je napísané,materiál obsahuje: 

po prvé, návrh uznesenia, 

po druhé, dôvodovú správu, 

po tretie, žiados ť zo d ňa 5. 10., 

po štvrté, žiados ť zo d ňa 20. 4., 

po piate, zmluvu o nájme číslo také a také, 

po šieste, zmluvu o združení v znedí, v znení dodat ku 

číslo jedna a dva, 
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po siedme, zmluvu o budúcej zmluve, 

po ôsme, list vlastníctva 

po deviate stanoviská odborných útvarov magistrátu,  

po desiate kópiu z katastrálnej mapy, 

po jedenáste širšiu situáciu, 

po dvanáste  orthofotomapu a  

po trináste  návrh nájomnej zmluvy. 

Ja tam nevidím kde je stanovisko mestskej rady, ale bo 

stanovisko nejakej komisie. Jedine, že by sa dámy p omýlili 

a zabudli to tam uvies ť. 

Čiže, žiadne stanovisko neexistuje. Po prvé. 

Po druhé. Pán Borgu ľa, pán Olekšák, alebo pán Hanulík, 

ak si myslíte, že je správne previes ť majetok mes, teda 

previes ť majetok, do ktorého mestská  časť investovala nie 

dvestošes ťdesiatšes ťtisíc ako hlavné mesto, ale vyše 

šes ťstotisíc Euro, čiže, nieko ľkonásobne viac ako hlavné 

mesto, do inej organizácie, nebudem vám vyvraca ť váš názor, 

máte na to iste svoje dôvody, ale uvedomte si, pros ím, 

a zrejme ste si nepre čítali poriadne ten materiál, dôvodovú 

správu, na tomto majetku má mestská časť Karlova Ves 

podiel, podiel dvadsa ťdevä ť, alebo dvadsa ťosem percent. Tak 

neviem, ako to chcete urobi ť bez sú činnosti s mestskou 

časťou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani Čahojová a ja sa snažím na čúva ť vašim návrhom, ja 

sa ich snažím aj pochopi ť a pokia ľ sú rozumné, neuveríte, 

ja sa ich skuto čne snažím aj podpori ť. To sa mojim kolegom 

v klube niektorým, možno nebude pá či ť, možno bude pá či ť. 

A vy automaticky vašou svojou rétorikou, aj toto bo lo toho 

príkladom, ma dávate do pozície absolútneho nepriat eľa. 

Lebo hne ď prvé ste za čali váš príspevok tým, že teda pán 

ten, ten, ten a Borgu ľa, si, prosím vás pekne, pre čítajte. 

Ja som si to dobre pre čítal, pani Čahojová. Ja som sa 

nevyjadroval ani raz k stanovisku mestskej rady. Ja  

jednoducho, som cítil potrebu sa vyjadri ť k úplne nie čomu 

inému.  

To v druhej časti ste spomenuli a síce čí cítil som 

potrebu, že máme na to organizáciu, ktorá sa stará o podo 

po podobné športové areály, kúpaliská, šatne, štadi óny. Nuž 

keď tu nevieme nájs ť spolo čnú re č medzi mestom a mestskou 

časťou, tak sa mi zdalo ako také rozumné, možno komprom isné 

riešenie (gong), da ť to 

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 pekne. 
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No, už sa tu stalo znova. Ja si myslím to isté, že to 

stanovisko, napríklad komisie, má ur čitú podobu v zmysle 

rokovacieho poriadku. Bu ď je to uznesenie, alebo je to 

stanovisko ke ď tam nebolo dostato čný po čet bodov, že to nie 

je len samotná informácia. 

V tom súhlasím s pani Čahojovou, ktorá to tu povedala, 

že ani to stanovisko mestskej radu tu nie je, lebo na tú 

mestskú radu boli aj v minulosti predkladané materi ály, 

ktoré, ku ktorým tá rada nezaujala stanovisko, ale potom 

sme o tom museli osobitne hlasova ť. A ak sa to stalo aj 

teraz, tak potom by sme nemali ma ť iný prístup. 

Takže, samotná informácia ako tu bolo povedané, ani  

podľa mňa neni stanoviskom. Stanovisko je nie čo o čom sa 

hlasovalo a nejaký výsledok. Bu ď kladný, záporný, alebo, 

alebo rovnos ť hlasov. 

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. 

Tento materiál už tu nieko ľko hodín až dní koluje. 

Poďme hlasova ť a rozhodnime sa hlasovaním. 

Ďakujem. 
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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 za slovo. 

Skuto čne, pani starostka Čahojová, ja som nepochopil 

čo ste chceli poveda ť, lebo teraz čítam v tom materiály, že 

dvadsa ťšes ť cela jedna, jedenás ť stotín percenta je 

Karloveský športový klub zapísaný na liste vlastníc tva.  

My týmto materiálom ideme tých sedemdesiattri celá 

osemdesiatdevä ť stotín percenta prenaja ť Karloveskému 

športovému klubu. Takže, ako tam bude stopercentný teda ako 

jasný identifikovaný, zodpovedný nájomca, respektív e 

vlastník. Neviem, neviem pre čo to dávate do konfliktu.  

A stanovisko komisie asi nemohlo by ť, pretože sa 

konala dvadsiateho júna. Čiže, materiál neviem kedy bol 

pripravovaný, ale komisia financií zasadala 20. jún a 2016. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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: 

Ďakujem. 
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Ja si myslím, že by sme to mali tým športovcom 

prenaja ť, pretože je tam futbalové ihrisko, potrebujú sa 

chlapci niekde prezlieka ť. Okrem toho je tam pingpongový, 

pingpongový klu, krúžok. Čiže, táto malá telocvi čňa bola 

nedávno skolaudovaná. Čiže ur čite je k tomu treba da ť vz ťah 

a prenaja ť to tak, jako pán Olekšák navrhol, za tú menšiu 

sumu, pretože je to pre naše deti a pre našu mládež . 

A bola by som ve ľmi nerada, preto aj to zverenie, 

ktoré tu bolo navrhované a dneska ráno dané, alebo včera 

ráno dané, Karloveský športový klub teraz vypísal s úťaž na 

prenájom nebytových priestorov na Janotovu, ktoré t ieto 

všetky tieto priestory, kde mládež tiež športuje, 

nerozumiem, pre čo sa toho vzdáva a je ten majetok v správe 

hlavného mesta, teda je, je majetok je hlavného mes ta 

v správe mestskej časti. Čiže, to isté spravila mestská 

časť s Veternicovou. Aby sa nestalo to. Preto, jakože, ja 

to tam cítim také ohrozené, aby nestalo to, že my z verujeme 

a mestská časť to posúva ďalej. Táto zmluva na tú Janotovu 

by mala by ť na desa ť rokov.  

Čiže, Karloveský (gong) športový klub nie čo zi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Koniec diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Odznel, odznel návrh od pána poslanca Olekšáka, že 

v návrhu uznesenia sú dve alternatívy, aby sa hlaso valo 

najprv o prvom, o prvej alternatíve o nula celá nul a tri 

eura za rok štvorcový meter. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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. 

Návrhová komisia. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 666 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takža, tak sa odhlasovala prvá alternatíva a nájomn á 

zmluva bude nájomcom podpísaná do šes ťdesiatich dní, to 

ostane nezmenené v ďalšej časti návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže, prosím, hlasujeme o tomto. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, zle som to povedal?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Už je, už je odhlasované, netreba hlasova ť o ni čom.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostatné ostáva nezmenené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pardon, beriem, beriem spä ť. Toto hlasovanie druhé je 

zbyto čné. 

Čiže, toto materiál je schválený. 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVBY „ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ 

DÚBRAVKA V ÚSEKU HANULOVA – PRI 

KRÍŽI“, SPOLO ČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu devätnás ť.  

Bez úvodného slova. 

Elektri čková tra ť Dúbravka, súhlasné stanoviská. 

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa nájom stavby elektri čková tla tra ť 

a tak ďalej pod ľa predlohy v uznesení. 
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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 ťosem  prítomných, 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 2355–2359 

A PARC. Č. 2361, MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-ČUNOVO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ť. Osobitný zrete ľ v Čunove. 

Pán riadite ľ, úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 
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Predkladáme návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, kataster Čunovo  mestskej časti Bratislava-

Čuňovo, ktorá je žiadate ľom.  

(poznámka:  po čuť slovo „ Čunovo“) 

Čunovo. 

Stanovisko starostu nebolo žiadané, ke ďže je mestská 

časť žiadate ľom. 

Návrh uznesenia znie, odporú ča  schváli ť  nájom, ktorý 

je predkladaný v dvoch alternatívach, vi ď pod ľa uznesenia. 

Finan čná  komisia na rokovaní materiál celkovo 

nezískal dostato čný po čet hlasov a požiadala doplni ť 

informáciu o ú čele využitia pozemkov a časovej realizácii 

navrhovaného investi čného zámeru. 

Mestská rada odporu čila prerokova ť materiál. 

Uvedené stanovisko by som potom poprosil pani 

starostku, ktorá je tu prítomná, samozrejme. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pros. 

Otváram diskusiu. 
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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 v prvom rade sa chcela ospravedlni ť 

finan čnej komisii, že som nemohla prís ť na jej zasadnutie. 

Mala som už dlhodobo plánované termíny pracovné. Čiže, to 

bol dôvod.  

Určite mi je jasné, že asi mätie každého tá, to ve ľk, 

ten balík teda tých metrov, tridsa ťtritisíc, čo je naozaj 

strašne ve ľa, ale.  

Ešte by som potom chcela poprosi ť, keby som čas mohla 

mať pred ĺžený až nestihnem za tú, za tú, za ten, za tie 

štyri minúty.  

Pôvodne na tomto území boli pozemky, teda boli 

vykonané po pozemkové úpravy v rámci ktorých, v sú činnosti 

s mestom, podotýkam, s mestom, a v súlade s územným  plánom 

hlavného mesta boli vytvorené plochy z dlhých úzkyc h slížov 

na ploche, ktorú teraz vidíte, ktorá je naozaj v sú lade 

s územným plánom, kde sa rešpektovala plocha ob čianskej 

vybavenosti, školy, škôlky a parku.  

Mestská časť, ke ďže za čal u nás, za čala u nás 

výstavba, naozaj je ve ľký dopyt po škôlke a následne škole, 

pretože sa tam s ťahujú predovšetkým mladí ľudia, tak za čala 

uvažova ť o výstavbe materskej škôlky práve v tejto 

lokalite, ktorá je v súlade s územným plánom a dala  
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vypracova ť projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre 

stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu st avby, 

ktoré reálne už teda máme, ale samozrejme, ako sú časť, 

súčasť žiadosti v rámci IROPU o nenávratný finan čný 

prostried, o nenávratné finan čné prostriedky na výstavbu 

tejto škôlky, je povinne preukáza ť stavebné povolenie, 

ktoré reálne nemôžme požiada ť, teda ani o územné 

rozhodnutie, nako ľko nemáme žiadny vz ťah k pozemkom. 

Chcem teda pripomenú ť, že tak ako to je v materiáli 

uvedené, asi trinás ťtisíc metrov, trinás ťtisíc metrov 

z tohoto celého balíka, trinás ťtisíc pä ťstoosemná ť 

konkrétne, je pozemok ur čený na materskú škôlku so zázemím, 

kde vlastne už na tom pozemku je priamo naplánovaná  

základná škola a následne je tam ved ľajší pozemok, ktorý je 

parkom. Čiže, nie je mo, nie je možné ho zastava ť, kde 

v podstate, sa tiež plánujú vo ľnočasové a športové aktivity 

aj, aj pre školu, a zárove ň je tam potrebná aj teda 

prístupové komunikácie, pretože, tá škola, škôlka s ú tak 

umiestnené, že jednoducho, nie je možný prístup z i nej 

strany, ako teda zo strany Petržalskej ulice, respe ktíve aj 

z toho mladého Čunova, ale treba komunikácie dobudova ť.  

Čiže, ja by som chcela ve ľmi pekne poprosi ť o o 

podporu tohoto materiálu.  

A vzh ľadom k tomu, že sú tam teda navrhnuté dve 

alternatívy, poprosím o tú alternatívu, podporenie tej 

alternatívy číslo jedna, pretože pokia ľ by teda sme mali 

schva ľova ť alternatívu číslo dva, tá je pre nás absolútne 

bezpredmetná, pretože reálne rozpo čet mestskej časti ro čný, 

teda z daní z príjmov, je pä ťstopä ťdesiattisíc cirka a už 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 672 

len nájom je sedemstotridsa ťsedemtisíc, čiže nebolo by to 

možné.  

Čiže, je to vyslovene pre ob čanov a pre obyvate ľov 

mestskej časti. 

A samozrejme, k nám sa hlási strašne ve ľa ob čanov 

Slovenskej republiky, ktorí žijú aj v zahrani čí, 

predovšetkým v Ma ďarsku, takže toto je dôvod pre čo, pre čo 

sa snažíme o takýto zabezpe čenie škol, predškolskej 

a školskej výchovy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel podpori ť tento návrh. Tiež by som 

chcel zárove ň požiada ť kolegov o podporu tohto materiálu. 

My máme dlhodobo škols, spolo čný školský obvod 

s Čunovom. V prípade, že si postavia vlastnú školu, ná m by 

sa strašne u ľavilo. U nás každé miesto má cenu zlata. Čiže, 

nám by to ve ľmi pomohlo. 

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 Olekšák. 

A, pardon, ešte 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 len chcela doplni ť Rada, že mali sme vlastne 

také konzultácie, rokovania s prim, so starostom An tošom, 

kde tým, že sa Rusovce rozširujú, tak jednoducho, j e taká 

požiadavka, aby deti z Čunova a hlavne tie malé deti, 

začali chodi ť do základnej školy do Petržalky.  

Čiže, práve preto my sa snažíme nejakým spôsobom 

tomuto zamedzi ť, lebo naozaj, malé deti by mali 

predovšetkým navštevova ť školy niekde v mieste svojho 

bydliska. 

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. 
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Poviem to, čo som povedal vlastne na finan čnej 

komisii.  

Mne sa zdá tridsa ťtritisíc tristodvadsa ťosem metrov 

štvorcových  na výstavbu materskej škôlky troška mo c. My 

sme toto mali ako hlavnú dilemu na finan čnej komisii.  

Škoda, že ste tam neboli, pani starostka, ale 

skuto čne, ako za to jedno Euro ako nájom, je to troška, 

myslím si, ve ľmi nízka cena tridsa ťtritisíc 

tristodvadsa ťosem metrov štvorcových.  

Skuto čne, ako, nikto nemá problém podpori ť všetky tie 

veci, ktoré sa týkajú vlastne materskej školy, ale toto sa 

mi zdá troška cez čiaru.  

A samozrejme, aj tá alternatíva číslo dva zase je moc, 

moc drahá.  

Takže, ja by som bol ve ľmi rád keby sme možno tento 

materiál ešte nejakým spôsobom dorokovali, našli ne jaký 

kompromis, pretože ja v tejto chvíli skuto čne ako za to 

jedno Euro ako zodpovedný poslanec nemôžem hlasova ť.  

Ďakujem pekne. 

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: 

Mám informácie, lebo som v tom čase nebol na komisii, 

že toto, proti tomu hlasovali všetci členovia komisie lebo 

nemali dostatok informácií, ktoré im pani starostka , pod ľa 

mňa, teraz dala.  

Mne sta čí, ako starostovi, vedie ť, že ten pozemok tri 

celá tri hektára má by ť na školu, škôlku a park. To 

znamená, že sú tam nejaké hygienické parametre, ke ď máte 

mať výbeh pre tie deti aj v škole, aj v škôlke a v par ku. 

Takže, ja nevidím žiaden problém.  

Neschva ľovali sme tu Podunajským Biskupiciam za Euro 

nejakéch, nejaké tisíce metrov štvorcových na ten v ýbeh pre 

psov za Euro? Tak to je pod, vidím v tom podobnos ť. 

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 za slovo. 

No, nie často sa nezhodneme s pánom Olekšákom, ale 

teraz sa nezhodujeme absolútne, pretože si myslím, že každý 

takýto návrh kedy sa starosta snaží spôsobom takýmt o, ako 

to robí pani Feren čáková, zve ľadi ť nefunk čné územie, lebo 

dneska to je v zásade, to neni funk čná zele ň, to neni 

žiadny park, to neni ni č. Bude tam škola, bude tam 
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vybudovaná infraštruktúra, zlepší sa ob čianska vybavenos ť 

v danej mestskej časti.  

Myslím, že by sme to mali uvíta ť túto snahu a nie tuná 

hľadať nejaké špekulatívne motívy, že či za Euro. Pani 

starostka nechce zveri ť, chce to, chce to za ú čelom nájmu 

s tým, aby mohla žiada ť dotáciu na výstavbu a zve ľadenie 

života vo svojej mestskej časti.  

Ja to chválim a samozrejme, že to všetci podporíme.  

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Dnes tam leží tri celé tri hektárový pozemok, 

z ktorého nemáme ni č. Prenajmime im ho za Euro, čo je pod ľa 

mňa aj tak ve ľa, malo by to by ť úplne zadarmo, nech tam 

postavia škôlku, nech tam postavia ob čiansku vybavenos ť, 

ktorú potrebujú, pretože kapacita škôlok za Dunajom  sa nám 

potom zlepší.  

Je to zlepšenie nie len pre Čunovo, ale pre Jarovce, 

Rusovce a Petržalku, pretože tie deti potom nebudú vozi ť do 

iných mestských častí. A práve tieto tri by boli tým 

zasiahnuté. Pomôže to ve ľkej, vel ve ľkému po čtu ob čanov. 
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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 Feren čáková. 

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

Ďakujem. 

Ja ešte len zopakujem. 

Naozaj, pán kolega Olekšák, je to škôlka, škola, pa rk, 

zázemie, komunikácie. Čiže, nie je to, nie je to len teda 

tá škôlka, ale naozaj, do budúcna.  

Ešte to som sa chce, to by som chcela len doplni ť. 

Naozaj, nám teda termín horí, pretože my musíme žia dať 

stavebné povolenie, nemôžeme to bez pozemkov a akon áhle 

vyjde výzva, my potrebujeme poda ť žiados ť.  

Čiže, skuto čne, vás ve ľmi pekne chcem poprosi ť, nie je 

to žiadna špekulácia, je to, naozaj, len pre, pre p rospech 

teda ob čanov našej mestskej časti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dávam vám do pozornosti, že znovu sa potvrdzuje, že  

pravidlá zverovania majetkov, alebo prenajímania, i nokedy 

zase, ako vidíme, nezverovania a trestania niektorý ch 

starostiek, alebo starostov.  

Toto je, toto je, proste, číra číra politika, ktorú 

ste do toho vniesol. 

Niekomu sa navrhne, niekomu sa nedá ani za svet.  

Ja podporím pani starostku Feren čákovú. Skuto čne, tie 

mestské časti dobre cítia aké sú problémy.  

Ale apelujem na vás, naozaj sú to tri hektáre a ist e 

chápete pre čo finan čná komisia o tom diskutovala. Je to 

veľký mestský majetok. Na ďalej ho, samozrejme, máme 

v rukách prostredníctvom, samozrejme, územného plán u 

a ďalších nástrojov, ktoré máte v rukách, ale treba pr ija ť 

spravodlivé pravidlá. Nez nevyhýbajte sa tomu, s ľúbili ste 

(gong) na finan čnej komi 

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. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 679 

Ja by som bol ve ľmi rád keby sme ku všetkým aktivitám 

mestskej časti Čuňovo pristupovali tak spravodlivo 

a transparentne ako k tomuto prípadu.  

Myslím si, že pani starostka ve ľmi dobre vie o čom 

hovorím.  

A k pánovi starostovi Mrvovi by som chcel poveda ť, 

ako, neporovnávajte, prosím vás, výbeh pre psov s d va metre 

štvorcové v Podunajských Biskupiciach s tridsa ťtritisíc 

metrami v Čuňove. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Koniec diskusie. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu odznel návrh v uznesení, aby sme hlasovali o tú 

alternatívu jedna. Navrhla to pani starostka Čunova, 

poslanky ňa Feren čáková. 

Takže by sme mali hlasova ť teraz o uznesení 

s alternatívou číslo jedna. O celom uznesení s tou 

alternatívou. 

Je to trojpätinová vä čšina všetkých. 
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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 ťosem  prítomných, 

tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom sme hlasovali o celom uznesení 

s alternatívou jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, máme prijaté platné uznesenie a bod je ukon čený. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže toto je vybavené. 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PRENAJATÝCH ZMLUVOU O NÁJME Č. 08-

83-0020-05-00 SPOJENÝM ŠTÁTOM 

AMERICKÝM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni, prechádzame do bodu dvadsa ť jedna a to je 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zrete ľa týkajúcich 

sa pred ĺženia doby nájmu pozemkov na základe Zmluvy o nájme  

Spojeným štátom americkým. 

Dnes máme teda rozhodnú ť o pred ĺžení nájmu a týchto 

podmienkach. 

Ja by som si dovolil pár slovami pripomenú ť okolnosti, 

za ktorých tento nájom vznikol. Vznikol v roku 2001  po 

hrozných teroristických útokoch na štát New York ak o 

bezpe čnostné opatrenie, ktoré naši spojenci museli 

podniknú ť. Kto pozná európske mestá vie, že takáto situácia 

nie je iba v Bratislave. Kto bol v Berlíne, vie o čom 

hovorím, ale týka sa nie len Spojených štátov, ale týka sa 

aj iných našich spojencov, Ve ľkej Británie, alebo aj 

Francúzska.  

Ja, samozrejme, chápem rozhor čenie a ten poh ľad 

Bratislav čanov, nás všetkých, ke ď sa dívajú na ten plot 

a prekáža im to esteticky, ale hovorím, že toto opa trenie 
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malo racionálne dôvody a bolo prijaté ako bezpe čnostné 

opatrenia v závislosti na reálne hrozby, ktoré tým,  že boli 

reálne, samozrejme, boli nie len pre americkú ambas ádu, ale 

predovšetkým, pre Bratislav čanov reálne. Takže táto, táto, 

toto opatrenie zvyšuje aj bezpe čnos ť Bratislav čanov. To si 

myslím, že treba poveda ť, pretože to je sú časťou tohoto 

opatrenia. 

Americká ambasáda splnila svoj s ľub v tom, že 

v materiáli máte potvrdené, že padlo rozhodnutie, ž e 

americká ambasáda sa s ťahuje. V materiáli je komunikácia 

ministerstva zahrani čných vecí, že dostali pokyn 

z centrály, že Spojené štáty pres ťahujú svoje 

veľvyslanectvo z Hviezdoslavového námestia.  

Ja myslím, že to je ve ľmi zásadný krok toto a je to 

doklad toho, že myslím si, že máme pred sebou serió zneho 

partnera. 

Čo my budeme chcie ť, samozrejme, aby tá nová budova, 

ktorá bude na mieste, ktoré ešte nepoznáme, sp ĺňala 

podmienky nie len teda bezpe čnosti, ale predovšetkým 

estetiky a bratislavského urbanizmu, aby to bolo mi esto 

symbolické, miesto zuš ľach ťujúce verejné priestranstvá 

a v prospech Bratislavy. 

Ja by som ešte rád povedal, že v tejto súvislosti a ko 

primátor hlavného mesta, ako hlavné mesto a vy ako poslanci 

hlavného mesta by sme mali dba ť trochu aj o to, aby náš 

vz ťah ako hlavného mesta s našim strategickým spojenco m 

nesk ĺzol do handrkovania o prenájme. Ja rozumiem tejto 

logike, rozumiem tomu všetkému, ale prosím, zachova jme si 
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v tomto trochu aj vyššiu úrove ň. Bavme sa, kludne sa môžme 

bavi ť o financiách, je to, samozrejme, na vás, ale prosí m, 

neskon čime tak, ako tu hovoril pán poslanec, na ako na 

tureckom trhu, lebo toto je nedôstojné Bratislavy  a je to 

nedôstojné toho vz ťahu. 

Ja rozumiem tým vý ť výtkam, ktoré máte, budeme o nich 

rozpráva ť, ale chcem poveda ť, že americká ambasáda splnila 

svoj s ľub a s ťahova ť sa bude. 

Čiže, to je z mojej strany všetko, ostatné máte 

v rukách vy.  

Ja by som si vás dovolil ešte poprosi ť, aby sme 

umožnili vystúpi ť mať príhovor pánovi. Wasleymu, chargé 

d´affaires americkej ambasády, na za čiatku, aby potom sa 

mohla rozprúdi ť diskusia aj s informáciami, ktoré vám podá 

on. 

Takže, prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpi ť chargé 

d´affaires. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mr. Wasley, you have the floor. 

Samozrejme, normálne majú ob čania právo okolo troch 

minút, ke ďže toto bude so simultánnym prekladom, tak prosím 

o pochopenie, že ten čas sa pred ĺži o ten čas tej 

sloven činy. Takže šes ť, sedem minút, pod ľa toho ko ľko bude, 

koľko bude potrebova ť. 
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You got it. 

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

Džekujem pekne a dobrý ve čer. 

Som Liam Wasley, a chargé d´affaires amerického 

veľvyslanectva i džakujem za priležitos ť hovori ť s vami 

dnes ve čer. 

Môj kolega mi pomôže. 

Uhm, thank you for, very much for the opportunity t o 

speak to you. The, to, my message is clear, the emb assy 

must move. Moving the embassy from the current loca tion in 

Hviezdoslavovo námestie is my top priority. 

Tlmočník: 

Dobrý ve čer, vážené dámy, vážení páni,  

odkaz, ktorý chcem dnes ve čer prednies ť je jasný. 

Veľvyslanectvo sa bude s ťahova ť. Bude sa s ťahova ť na novú 

lokalitu. 

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

We recognize that Hviezdoslavas, slavovo námestie i s 

one of the praised locations in Bratislava. I also have to 

acknowledge that the current building no longer mee ts our 

security and our access requirements, so I am compe lled to, 

to look for a new location. 

Tlmočník: 
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Sme si plne vedomí toho, že Hviezdoslavovo námestie  je 

jedným z najkrajších námestí, alebo častí mesta 

a ve ľvyslanectvo svojimi bezpe čnostnými opatreniami nesp ĺňa 

všetky požiadavky 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím pánov poslancov keby ste po čúvali a vyjadrili 

trochu slušnos ť vo či našemu hos ťovi. 

Tlmočník: 

To znamená, sme zaviazaní sa pres ťahova ť do novej 

lokality.  

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

We purchased the current building in nineteen forty -

seven. I believe that makes it the longest continuo us 

diplomatic presence in Slovakia. In nineteen, ninet een 

ninety, in January nineteen ninety, we opened it up  as a 

consulate after we were allowed and in January thir d 

nineteen ninety-three we were one of the first emba ssies 

who opened in Slovakia. 

We are currently, I believe, the largest embassy in  

Bratislava, we employ hundred and thirty people, ni nety of 

whom are Slovak citizens, many of whom have worked with us 

for many years. 

Tlmočník: 
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Budovu, v ktorej sú časne, v sú časnosti sídli 

veľvyslanectvo, vlastne americká vrá, vláda, od roku 1 947, 

od januára tisíc de, 1990 funguje táto budova ako k onzulát 

a od roku 1993 americká vláda otvorila v Bratislave  

veľvyslanectvo.  

Veľvyslanectvo zamestnáva stotridsa ť zamestnancov, 

z toho je devä ťdesiat lokálnych zamestnancov, ktorí, 

z ktorých mnohí pracujú pre americké ve ľvyslanectvo viac 

ako desa ť rokov.  

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

We have taken full, made full use of the time you h ave 

given us in the lease extension. In two thousand fo urteen 

we hired a company to find a location for a new pur pose-

built modern embassy in the city of Bratislava. 

Tlmočník: 

My sme plne využili obdobie, ktoré ste nám dali od 

posledného rokovania mestského zastupite ľstva ke ď ste 

pred ĺžili dobu nájmu a za toto obdobie sme vykonali 

množstvo krokov od, v roku 2014 sme si najali reali tnú 

agentúru, ktorá nám pomáha s h ľadaním a vyhodnocovaním 

vhodnosti jednotlivých pozemkov, ktoré by pripadali  do 

úvahy.  

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

During that period we have looked at more than sixt y 

sites and we have narrowed that down to five or six  

remaining sites and we are interested in starting 
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negotiations for the purchase of a number of their sites as 

soon as possible. 

Tlmočník: 

Počas tohto procesu identifikácie vhodných lokalít 

bolo ur čených ako potenciálne vhodných šes ťdesiat lokalít, 

z ktorých sa vybralo následne pä ť až šes ť, ktoré by spadali 

do úvahy pre ďalšie rokovania, negociácie o možnej 

akvizícii, ktorú by sme chceli zrealizova ť čo možno 

najskôr.  

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

Finalizing the potential sites is a complex process , a 

number of the sites have multiple owners in a coupl e of 

cases. Some of the (poznámka: nezrozumite ľné slovo) owners 

are different parts of the Slovak government. We al so are 

dealing with easement issues. 

Other issues are planning the subway, high-speed, 

potential high-speed rail, so we are, the process o f trying 

to find an appropriate site that meets our requirem ents and 

will conform with the future image of Bratislava is  a time-

consuming task that we are working on very hard. 

Tlmočník: 

Finalizácia výberu vhodnej lokality a pozemku je ve ľmi 

zložitý proces. Mnohé pozemky majú viacerých vlastn íkov, 

narážame na problémy vecného bremena a iné záležito sti, 

akými sú napríklad plány budovania metra, alebo 

vysokorýchlostnej železnice.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 688 

Čiže, tento proces je ve ľmi zložitý, my sa snažíme 

napredova ť do takej miery ako je to len možné, tak aby nový 

objekt jednak sp ĺňal všetky bezpe čnostné požiadavky, ktoré 

kladie na takéto, na takýto úrad americká vláda a z árove ň 

aby zapadal aj do moderne sa rozvíjajúceho mesta, a by 

proste nebil do o čí ako objekt nevhodný pre danú lokalitu.  

Vystupujúci   Liam J. W a s l e y ,   chargé d´affaires 

I want to thank this council, I want to thank the 

citizens of Bratislava and I would like to thank to  Slovak 

government for their patience as we work through th is 

issues. We are committed to moving, we want to be p art of 

the dynamic city of Bratislava, but we also need yo ur help 

to do this right, so that there’s a, the future Ame rican 

embassy in Slovakia is a something that we can both  be 

proud of and can be part of this city for generatio ns to 

come. 

So thank you very much and thank you for this 

opportunity. 

Tlmočník: 

Chcel by som preto po ďakova ť mestskému zastupite ľstvu, 

obyvate ľom mesta Bratislava, aj vláde Slovenskej republiky  

za ich sú činnos ť, za ich trpezlivos ť. Americké 

veľvyslanectvo chce by ť sú časťou dynamickej zóny mesta, 

k čomu je vaša pomoc nevyhnutná. Chceme, aby sa nová 

budova, alebo nový komplex amerického ve ľvyslanectva stal 

dominantou mesta, na ktorú môžeme by ť všetci pyšní.  
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Takže vám ešte raz ďakujem za možnos ť prednies ť vám 

svoj príhovor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo). 

Thank you very much. Thank you, see you later. 

Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Neviem či to stihnem v tom krátkom príspevku, tak 

poprosím pre ten, ten pred ĺžený. 

Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán primátor, 

o tejto téme bolo popísané strašne ve ľa a už asi moc 

neni, že čo k tomu, k tomu dodáva ť.  

Ja by som za seba chcel poveda ť len asi nasledovné:  

Nikdy som nebojoval proti americkej ambasáde ako 

takej. Nikdy som nechcel, aby táto americká ambasád a 

odtia ľto bola vys ťahovaná, aby sa s ťahovala, aby išla pre č. 

Mne je úplne ukradnuté či sú Ameri čania, Japonci, 

Čí ňania, Rusi, alebo Mar ťania. Preto pre ďalšie ja už 
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nebudem spomína ť slovo Ameri čania, ale jednoducho, 

nájomcovia. Lebo toto sú nájomcovia.  

Čiže, títo nájomcovia nás požiadali pred iks rokmi n a 

nejaký pätnás ťro čný nájom tohto pozemku, lebo potrebovali 

sa zariadi ť kvôli nejakej geopolitickej situácii vo svete. 

Toto mestské zastupite ľstvo im vyhovelo a prenajalo im 

pozemok na pätnás ť rokov. Už vtedy vedeli, že za pätnás ť 

rokov tento problém musia vyrieši ť, lebo ten de ň, kto, 

o ktorý oni žiadali, teda o tých tú dobu, ktorú žia dali, 

ona plynie a uplynie. Čas proste beží. A napriek tomu 

pätnás ť rokov sa proste neudialo vôbec ni č. Pätnás ť rokov 

museli Bratislav čania, museli Staromeš ťania, museli sme my 

všetcia trpie ť, že jednoducho, takýto plot nám hyzdí naše, 

naše námestie.  

A po pätnástich rokoch ni čnerobenia došli nájomcovia 

znova s požiadavkou, to bola ich požiadavka a nie n áš 

výmysel, že pred ĺžte to o ďalšie mesiace a my prídeme 

s definitívnym riešením a potom si už povieme, že k oľko 

ešte ostaneme a už pôjdeme, už, už, už to, už tú té mu 

uzavreme.  

Toto zastupite ľstvo, ja som vtedy bol proti, ale toto 

zastupite ľstvo teda povedalo, že súhlasíme, my vám veríme 

a uro, tá dôvera, ale prejavilo sa to aj v zmluve, kde je 

jasne teda napísané, že po tých mesiacoch nájmu maj ú 

nájomcovia prinies ť definitívny, definitívne riešenie. 

Nepriniesli. Oni priniesli zas len s ľub. 

Popri tom predstavite ľ nájomcu, pán Sedwick, nás 

pozval na jedno stretnutie, kde nám odprezentoval, že teda 
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ten plot zmenia, bude ma ť nejaký kultivovanejší výraz a ten 

plot a priestor za tým plotom zazelenia, nebudú tam  

parkova ť autá a všetko toto sa zmení.  

No, nezmenilo sa moc toho. Lebo plot svoj výraz 

nezmenil a autá tam parkujú nie v takom množstve ak o 

doteraz, ale parkujú stále. Však aj z tejto fotky t o je 

koniec koncov vidno. A ani to zazele ňanie nebolo až také 

bohvieaké, pribudlo tam pár kvetiná čov.  

Čiže po nedodržanom s ľube prišiel nájomca znova s tým, 

že, že pred ĺžme teda ten ten nájom o ďalších pä ť rokov 

s s ďalšou opciou na ďalších pä ť rokov. Čiže, povedzme si 

na rovinu, že je to na desa ť rokov, s tým, že zakrývame sa 

tu nejakými bezpe čnostnými opatreniami. 

Keby tuto réžia bola taká láskavá a prepla tú fotku  

z Paulínyho ulici, ulice, tak uvidíme, že to je čistý, tuto 

nejak rozpráva ť o nejakých bezpe čnostných opatreniach je 

čistý nezmysel, lebo z Paulínyho ulice vzdialenos ť plota od 

budovy nájomcu je, je možno dva metre. A teda nevie m, že 

k akým, k čo, čomu to má zabráni ť. A možno flusátko. Že 

s flusátkom by som asi nedoflusal. A možno aj hej. 

A preto si myslím, že my sme tu trvalo zavádzaní. 

A mňa mrzí, že, že na tejto pôde mnohí z nás hája 

národnoštátne záujmy Slovenska, ja keby som bol pos lanec 

národnom, národnej rade, rady, tak by som asi tiež hájil na 

pôde národnej rady národnoštátne záujmy Slovenska, ale 

poslancom národnej rady nie som. Som mestským posla ncom 

Bratislavy  a zvolený za Staré Mesto a na tomto ú,  na to, 
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na tomto fóre hájim záujmy Staromeš ťanov a v prípade, 

v prípade záujmy Bratislav čanov. 

Osobne si myslím, že ten plot tam nemá čo h ľadať, 

esteticky špatí a dokonca ani neplní tú funkciu náj omcovi, 

ktorú by plni ť mal. Preto ke ď ten plot odtia ľ zmizne, ja si 

myslím, že sa nestane, alebo ke ď my túto zmluvu 

nepred ĺžime, plot odia ľ zmizne a nestane sa zhola ni č. 

Jednoducho, nájdu sa nejaké bezpe čnostné opatrenia vo forme 

osobnej ochrany (gong) alebo nie čoho, ktoré si či už 

nájomca zabezpe čí, alebo ktorému, ktoré nájomcovi 

zabezpe čí, zabezpe čí štát a bude to ďalej, len tá zmena 

bude pre nás Bratislav čanov, že jednoducho tento plot tu 

nebude a najkrajšie promenádne námestie, opakujem t o ešte 

raz, najkrajšie promenádne námestie a asi jediné pr omenádne 

námestie, bude slúži ť Bratislav čanom, bude slúži ť turistom, 

bude slúži ť Staromeš ťanom a špeciálne v tomto období, kde 

teda bude, bude to Staré Mesto exponované, lebo jed noducho, 

ide predsedníctvo, od zajtra, Európskej únie. 

Čiže, ctení kolegovia, kolegyne, bez nejakých 

výrazných emócií, ja vás chcem poprosi ť, požiada ť, aby sme 

na tomto fóre nehájili národnoštátne záujmy, alebo teda 

prehnane nehájili, lebo to je úloha niekoho iného, ja 

nehovorím, že máme ís ť, Pane Bože, proti tomuto štátu, ani 

náhodou, ja len hovorím, že bu ďme dneska Bratislav čania a 

a pomôžme sami sebe, pomôžme našim susedom, pomôžme  

Bratislav čanom a nepred ĺžme túto nájomnú zmluvu, lebo tento 

plot zmizne a garantovane sa ni č ďalšie nestane. Nebude 

žiadna, žiadny škandál. Jednoducho, nájdu sa opatre nia ako 

tú ambasádu ubráni ť. Koniec koncov aj v Prahe je americká 

ambasáda a tá nemá plot. A funguje.  
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Asi to ľko. 

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: 

Ja si teda neviem celkom predstavi ť ako možno háji ť 

národnoštátne záujmy ke ď je človek niekde inde a neháji ť 

ich ke ď je zase niekde inde. A teda, asi by mal pod ľa tejto 

logiky ma ť človek rozdielne názory a rozdielne hlasovania, 

keď je (poznámka: nezrozumite ľné slovo) mestským poslancom, 

aj poslancom parlamentu, tak by mal na tú istú vec mať 

úplne opa čný názor, lebo komunálna logika verí, velí jedno, 

a nejaký národnoštátny záujem, alebo poh ľad na celoštátnu 

poliku, politiku mu velí nie čo iné.  

A myslím si, že tento problém nevyriešime tým, že 

prestaneme hovori ť Ameri čania, alebo Ve ľvyslanectvo 

Spojených štátov a budeme hovori ť iba nájomca, lebo tak, 

všetci dobre vieme, že o koho ide. A a táto termino lógia 

môže by ť použitá pre potreby jedného vystúpenia na pôde 

mestského zastupite ľstva, ale ni č to (gong) nemení na tom 

probléme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augus ť 

Pán poslanec, nech sa pá či. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

No, to je presne ten problém, že, že miešanie sa 

veľkej politiky a politiky tej našej lokálnej kde sa 

staráme o psie exkrementy, kde sa staráme o čistotu ulíc, 

zele ň a podobne. A ja, pán Dostál, ja vám to, 

pravdupovediac, nezávidím, že musíte takto teraz se die ť na 

dvoch stoli čkách a rozmýš ľať.  

A ja to mám ozaj jednoduchšie, že ja v tomto smere som 

proste na strane Bratislav čanov, hájim Bratislav čanov 

a v h ĺbke svojej duše verím a dúfam, že sa ten, toho plot u 

môžme zbavi ť. A môžme sa ho zbavi ť v krátkej budúcnosti. 

A o toto sa dneska snažím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja si pamätám ke ď sme pri minulom schva ľovaní 

pred ĺženia tejto zmluvy boli na ambasáde, predsedovia 

klubov, a vlastne riešili sme vtedajší stav. Vtedy bola 

ambasáda v stave kedy nám hovorili, že majú k tej b udove 

veľmi ve ľký, by som povedala až citový, vz ťah, ke ďže tam už 

ju mali dlho zakúpenú, boli tam neviem presne od kt orého 

roku, plus potom prikúpili ďalšiu budovu a vtedy to vôbec 

nevyzeralo tak, že by sa chceli ís ť odtia ľ s ťahova ť.  
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A vtedy ke ď sme predlžovali tú zmluvu, tak sme sa skôr 

bavili o tom, ako by mal inak vyzera ť ten plot.  

Samozrejme, zmluva sa pred ĺžila a dnes ju máme na 

stole znova. Posunuli sme sa aspo ň k tomu, a teda to 

vyjadrenie dneska bolo úplne jasné, že teda ambasád a sa 

plánuje s ťahova ť, ja to považujem za teda posun, s tým ale, 

že, ja si tiež myslím, že kona ť by možno mohli rýchlejšie 

a možnože by veci mohli nabra ť vä čší spád, preto možno aj 

to uznesenie, ktoré bolo prijaté na rade o nájme a teda nie 

za jedno Euro, ale za finan čný obnos, bolo to jedno Euro na 

meter štvorcový, ktoré bolo vy číslené nejaká ro čná suma, 

dáva zmysel.  

A preto sa ja chcem spýta ť.  

Bolo by pod ľa mňa naivné si myslie ť, že ten plot 

zmizne ke ď neschválime zmluvu, preto ja sa priklá ňam 

k návrhu, ktorý, ktorý hovorí o tom, že pred ĺžme ten nájom 

na rok, aby sme každý rok mohli a vedeli schva ľova ť či sa 

posunula americká ambasáda niekde vo svojom konaní,  alebo 

neposunula. A samozrejme, za tú finan čnú, za ten finan čný 

obnos, ktorý sme si schválili na mestskej rade. S t ým ale, 

že to uznesenie je v tom návrhu, ale pokia ľ ja si prá, ak 

sa môžem spýta ť a teda by som bola rada, ak by mi to 

predkladate ľ zodpovedal. My ideme schva ľova ť návrh na pä ť 

rokov za jedno Euro? Alebo ideme schva ľova ť ten návrh 

z mestskej rady?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Po povedzte, Miro, prosím vás, hne ď, aby bolo jasné, 

že čo ideme schva ľova ť. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Neschva ľuje sa výška nájmu, ale pred ĺženie o pä ť 

rokov. Tá celková doba nájmu bola za jednu korunu n a celé 

obdobie. Čiže, iba sa to predlžovalo. Nie je to o výške 

nájmu.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel svoju kolegy ňu fakticky opravi ť, lebo 

bol som teda vtedy poslancom a vtedy sa rozprávalo na návrh 

americkej ambasády jednozna čne o s ťahovaní. Ale bolo to na 

návrh americkej ambasády. A tento ich návrh sa dost al aj do 

zmluvy, ktorý oni podpísali. Podpísali sme ho my ak o 

prenajímate ľ a podpísali ho oni ako nájomca. A znie: Ďalšie 

pred ĺženie nájmu pozemkov je možné len za okolností, že 

nájomca pred uplynutím doby nájmu, to znamená do 15 . 8. 

2016, predloží prenajímate ľovi relevantné dokumenty 

o vz ťahu k pozemkom alebo k budove, pre umiestnenie 
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zastupite ľského úradu USA a dokumenty, ktoré  zdokladujú 

relevantné kroky k získaniu projektovej dokumentáci e 

a stavebných povolení vz ťahujúce sa k novej budove 

zastupite ľského úradu USA.  

Čiže Ameri čania, alebo teda nájomca podpísal, že do 

15. 8. predloží relevantné dokumenty.  

Ja by som sa hanbil za takého zástupcu našej krajin y 

niekde vo svete, ktorý by nie čo podpísal a nedodržal. 

A pritom to nebolo ťažké ako uznesenie, ktoré dodrža ť mal. 

Čiže, fakticky opravujem len to, že ten záväzok bol 

jasne daný, oni jasne hovorili o s ťahovaní, že sa ods ťahujú 

a je to potvrdené aj v zmluve v článku iks bod dva. (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Opakujem, bolo by naivné si myslie ť, že ak zrušíme 

zmluvu, tak plot zmizne.  

Ale chcem sa vráti ť k tomu, že pre čo neschva ľujeme 

uznesenie mestskej rady ke ď ho mestská rada prijala. To by 

ma ako zaujímalo, že potom na čo mestská rada prijíma nejaké 

uznesenia, ke ď na zastupite ľstvo sa nám zase dostane nie čo, 
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čo je bolo pôvodné, čo nebolo schválené mestskou radou. 

Nerozumiem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pretože mestská rada má iba, jak sa to volá, poradn ý 

hlas. A toto je, ke ď to navr, to niekto musí navrhnú ť 

z poslancov, musí to zaznie ť v rozprave.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja by som sa tiež chcel zapoji ť do tejto diskusie. 

Ak si spomíname túto obdobnú diskusiu spred nejakýc h 

troch, štyroch rokov, tak ja som bol jeden z tých, ktorý 

som sa snažil obhajova ť aj postup americkej ambasády. Do 

konca tým, že som tu mal nejaké ideologické rozpory  

s niektorými kolegami poslancami, pretože je o mne 

všeobecne známe, že som ve ľmi silno orientovaný pro NATO 

a pro americky a za to sa nehanbím a stále sa k tom u 

priznávam. Ale teraz v tomto prípade, by som sa chc el tiež 

vyjadri ť aspo ň čiasto čne kriticky.  

Vy si to spomínate, pán primátor, vy ste vtedy boli  

tiež predseda poslaneckého klubu, ja som vtedy bol tiež 

predseda platformy. Boli sme pozvaní na americkú am basádu, 

mali sme diskusiu, či teda mrežu, že ke ď skrášlia, či to 

bude okej, my sme povedali, že nie. Ideálny stav pr e nás je 
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sťahovanie. Oni povedali, že okej, budú sa teda s ťahova ť. 

A od vtedy po čúvame zase len také kusé informácie o tom, že 

vyh ľadávajú a h ľadajú a majú už realitku ná nájdenú. A a že 

teda musí prís ť sem bezpe čnostný orgán z Pentagonu, potom 

z Kongresu, potom zo Senátu a vždycky si musia pozr ie ť tú 

lokalitu a sta čí, ke ď jednému nebude vyhovova ť, tak h ľadajú 

druhú. No a takto môžeme túto hru hra ť donekone čna, pod ľa 

môjho názoru.  

Ja si myslím, že tie vz ťahy musia by ť korektné.  

Ja si, samozrejme, uvedomujem, široké súvislosti, 

geopolitickú situáciu, a tak ďalej, a tak ďalej.  Považujem 

naozaj Spojené štáty za ve ľmi strategického spojenca 

Slovenskej republiky  a tak ďalej, a tak ďalej, ale stále 

sa bavíme o tom, že ten plot je nevhodný a nám špat í TOP 

centrum mesta. 

Ja sa prihováram preto, aby sme sa vrátili ku 

koncepcii, ktorá bola jednozna čne schválená na mestskej 

rade, že dobre, pred ĺžme tú zmluvu, jasné, ale pred ĺžme ju 

vždycky na rok a pred ĺžme ju za nejakých komer čnejších 

podmienok. Aby sme aj my vytvorili istým spôsobom t lak na 

nich, aby ten proces, chápem, že je komplikovaný, c hápem, 

že musí by ť bezpe čný a tak ďalej, ale aby išiel o nie čo 

rýchlejšie. Lebo ak to zakaždým budeme predlžova ť na pä ť 

rokov za jedno Euro, tak toto tak môže by ť ďalších sto 

rokov a tá motivácia, ako tu už bolo spomenuté, h ľadať 

nejaké alternatívne riešenie pre nich, je je otázna . 

Nechcem ich nejakým spôsobom obvini ť z toho, že by 

boli leniví, alebo lik ňaví, alebo sa im do toho nechcelo, 
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no ale samozrejme, tá motivácia, ke ď oni vykazujú v nejakom 

svojom rozpo čte svojej, svojej ambasády  to, že ten pozemok 

majú za v podstate za jedno Euro, tak ke ď im to ani 

finan čne neza ťažuje, tak nie sú až nato ľko motivovaní.  

Ja by som pre korektnos ť vz ťahov naozaj navrhoval 

nejaký nájom a ur čite to predlžova ť každý rok, aby sme 

minimálne mali raz ro čne kontrolu nad tým a aké tie 

jednotlivé opatrenia boli z ich strany vykonané, ab y naozaj 

sa pres ťahovali.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem, Oliver. 

Len doplním, že teda rozdiel medzi tým stretnutím čo 

sme mali a teraz je ten, že to rozhodnutie padlo. Ž e vtedy 

sa iba rozprávalo o tom, teraz už je rozhodnutie na  svete, 

sťahujeme sa. Ale ostatné, samozrejme. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som tiež na črel trochu do minulosti.  

Kritizoval som najmä laxný prístup mesta k tomuto 

plotu, lebo samozrejme, mesto malo zvažova ť celých tých 
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pätnás ť rokov, že ako prišlo o hlavné promenádne námestie 

a my takých námestí naozaj nemáme ve ľa. 

Ako námestník som vyvolal rokovanie s ve ľvyslancom 

Spojených štátov, samozrejme, na pozvanie pána prim átora, 

napokon sme po istej dobe aj za pomoci poslancov a za 

ktorý, ktorí to vedia, samozrejme, si pamätajú a pa trí im 

za to v ďaka, že z stejde partner rozhodol naozaj pre tieto 

pomery o historickej zmene, že z budovy, ktorú naoz aj majú 

spred vyše pä ťdesiatich, šes ťdesiatich rokov, sa rozhodli 

pres ťahova ť do modernej, ktorá bude sp ĺňať bezpe čnostné 

kritériá. 

Dnes, samozrejme, nie je pravda, že by sa ni č nestalo, 

ak neschválime pred ĺženie nájmu, tak ako tvrdí pán Borgu ľa. 

Pravdepodobne by sa mohlo sta ť, že ďalšia práca 

veľvyslanectva, ktoré by zmontovalo plot a nesp ĺňalo by 

nariadenia administratívy o ochrane, by bola preruš ená, 

naši ľudia, naši ľudia by si teda chodili pre víza niekam 

inam a nejakým iným spôsobom.  

Domnievam sa, že aj toto je verejný záujem, že 

dosiahneme dobrý výsledok ak prijmeme  myšlienku, k torá 

padla na mestskej rade, čiže spoplat ňuje sa nájom, tak ako 

každému inému. Čiže nájomné jeden meter štvorcový za jedno 

Euro na každý de ň. Ro čne to prinesie mestu 

štyristoosemdesiat jedna tisíc nula sedemdesiat Eur . 

Navrhujem však, aby tento nájom sme pred ĺžili o tri 

roky, do 15. augusta 2019. potom by sme ponúkli 

veľvyslanectvu zmluvu, ktorej by získali opciu, ktorú by 

nájomca si mohol uplatni ť, dvojro čnú, pokia ľ minimálne dva 
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mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže platné s tavebné 

povolenie na výstavbu nového zastupite ľstva USA 

v Bratislave. 

Tretí bod návrhu, ktorý chcem predostrie ť. Nájomca 

platí nájom jedno Euro, jeden de ň za jeden meter štvorcový 

až do d ňa kedy sa preukáže stavebným povolením na výstavbu 

novej budovy zastupite ľstva USA v Bratislave. Od toho d ňa 

platí nájom pod ľa pôvodnej zmluvy vo výške nula celá nula 

tri Eur za celé obdobie nájmu.  

Preložené do Sloven činy, je to naozaj pochopenie pre 

ich ťažkú situáciu. Nakoniec, priznajme si, že dva roky,  

ktoré sme vtedy ur čili, pokia ľ aj administratíva 

veľvyslanectva a administratíva State departmentu zrej me, 

je to teda zrejme, postupuje pod ľa nie pravidiel privátneho 

sektoru, ale pod ľa prísnych pravidiel výberových konaní 

a dôkladnej starostlivosti o efektivitu a ú čelnos ť 

budúcejho kúpy pozemku, tak vidíme, že dva roky nao zaj nie 

sú ve ľmi dlhým termínom. 

Teraz pred ĺženie do 15. augusta 2019 by poskytlo 

veľvyslanectvu možnos ť aj získa ť pozemok, aj stavebné 

povolenie.  

Pokia ľ by, samozrejme, sú to tri ve ľké sumy, ktoré by 

platili, preto aby neprišlo k nejakému šikanovaniu,  alebo 

takpovediac nadúživaniu tejto situácie, tak tam pri dal 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte prosím,  

Aby neprišlo k dojmu, že chceme nejak neslušne ťaži ť 

peniaze z ve ľvyslanectva Spojených štátov za túto situáciu, 

tak pridávam tretí bod, kde im umož ňujeme, že ke ď predložia 

stavebné povolenie, v ktorom je samozrejme, ako vie me aj 

termín ukon čenia stavby, tak prestanú plati ť toto, 

priznajme si, že nie nízke nájomné, zhruba pol mili óna za 

Eur každý rok. Urýchli to, samozrejme, úsi, ako ver ím teda, 

urýchli to úsilie Spojených štátov, ale ako sme po čuli aj 

od samotného chargé d´affaires tak Spojené štáty už  to 

rozhodnutie urobili, budova údajne má ma ť vysoký 

bezpe čnostný štandard a ako sme po čuli, má stá ť zrejme 

v celkom inej lokalite, nie v Starom Meste, ale nie kde, kde 

tie bezpe čnostné opatrenia sa dajú zrealizova ť. 

Verím, že takéto, takýto návrh, ktorý predkladám aj  

menom kolegu Bullu z finan čnej komisie, by ste mohli 

podpori ť. 

Ďakujem. 

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: 

Á, ďakujem. 
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Pán Budaj, ja by som vás ešte chcel poprosi ť, v tom 

tre ťom bode, kde máte uvedené stavebné povolenie, aby s te 

tam vsunuli sloví čko právoplatné stavebné povolenie. 

Určite s tým súhlasíte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz má slovo pán poslanec Uhler. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Á pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

My sme boli na tej ambasáde, my sme sa s nimi 

rozprávali, ako isto viete, ke ď americká ambasáda navštívi 

hocijakého majite ľa pozemku, tak jemu nasko čia tri 

pomaran číky, že to je jeho životná šanca. Čiže, každý 

pozemok, ktorý si vyhliadnu, tak dostanú potom neuv erite ľnú 

ponuku za aké drahé peniaze to môžu kúpi ť. Čiže, verte, že 

majú s tým ťažkosti, že oni nevedia si kúpi ť pozemok, tak 

nejako na taj ňáša.  

Druhá vec je, že ke ď budeme hlasova ť o pozme ňovacích 

návrhoch, pod ľa mňa, už ke ď neschválime nejaké tie 

čiasto čné, tak ten posledný by sme mali schváli ť, aby sme 
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ne nedopadli tak, že neprijmeme žiadne uznesenie. Čiže, už 

hocijaký bude ten finálny, tak ten posledný aspo ň schválme. 

To je taká nejaká, nejaké odporú čanie. 

A Bratislava by mala by ť mestom ambasád. Vytvárajme 

podmienky, aby si tu ďalšie štáty otvárali nové ambasády a 

aby nemuseli (gong) naši ob čania chodi ť do Viedne. 

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: 

Ja len opä ť chcem fakticky opravi ť pána Budaja. 

Dvojro čná lehota, ktorú sme prijali, nebola náš 

výmysel, nebol to návrh nikoho z poslancov, ale bol  to 

návrh pána Sedwicka a bol to návrh nájomcu, že to ľko im 

treba a za  dva roky, presne sa zaviazali v zmluve a čo 

dod, aké dokumenty dodajú.  

A koniec koncov, oni tú  zmluvu dobrovo ľne podpísali.  

Čiže, ke ď podpisovali dvojro čnú lehotu, tak asi vedeli 

čo podpisujú. A nie že asi, ale oni to vedeli celkom  

ur čite. A presný článok je v tej zmluve, že čo za tie dva 

roky mali doda ť. No, nedodali, ani nedodržali. 
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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. 

No, ja musím priz, sa prizna ť, že som šokovaný, 

pretože my sme o tomto návrhu rokovali na finan čnej 

komisii, ktorá prijala jasné uznesenie po čtom hlasov sedem 

proti jednému. A o tom, že sa teda nájomné pred ĺži o jeden 

rok za cenu jeden meter, na jedno Euro na jeden met er 

štvorcový na de ň a bol vždy taký úzus, že predseda 

finan čnej komisie tieto pozme ňujúce návrhy z komisie tlmo čí 

v mene komisie a predkladá ich, a nie že si ich svo jvo ľne 

mení, upravuje a predloží len tie, ktoré sa mu pá čia.  

Musím  poveda ť, že po tých skúsenostiach za posledné 

týždne, som absolútne ve ľmi, ve ľmi nepríjemne prekvapený 

týmto, ve ľmi roz čarovaný a ve ľmi nespokojný s prácou  

predsedu finan čnej komisie, pretože v podstate zdevastoval 

celú našu debatu a robí ju úplne zbyto čnú. 

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. 
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Ja sa taktiež pripojím k tomu, že skuto čne, som ve ľmi 

prekvapený a šokovaný z toho, čo predložil pán predseda 

finan čnej komisie Budaj. Pretože my sme tomuto problému n a 

finan čnej komisii skuto čne venovali dlhú plodnú, myslím, 

obsiahlu diskusiu, konštruktívnu. A kde sme jednohl asne, 

teda okrem pána Dostála, podporili, podporili návrh  

finan čnej, návrh mestskej rady, ktorý hovoril o tom 

nájomnom jedno Euro meter štvorcový de ň na dobu jedného 

roka. Neviem pre čo dochádza teraz k takejto zmene.  

Ja pevne verím, že ešte niekto z poslancov navrhne ten 

návrh, ktorý vzišiel z mestskej rady, pretože myslí m, že 

tie argumenty, ktoré boli prednesené, hovoria jedno zna čne 

o tom, že tento návrh, ktorý bol daný na mestskej r ade je, 

myslím, kompromis, maximum možného, za ktorý môže k aždý 

poslanec s kludným svedomím hlasova ť. Ale toto, čo 

predložil pán predseda finan čnej komisie, nezodpovedá tomu, 

čo odporu čila schváli ť finan čná komisia. Takže som ve ľmi 

smutný. 

(gong) 

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: 

Ďakujem. 
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No, páni, ja sa zas ve ľmi divím čo sa vy do m ňa 

opierate. Ja som na tej finan čnej komisii nebol, viedol ju 

pán Bulla, tak nech sa pá či. 

Za, ak ste si tam rozdiskutovali takúto múdru 

koncepciu, tak čo asi tak za ten rok teda navrhujete? Čo 

tak poviete Bratislav čanom a obyvate ľom ostatného 

Slovenska? Lebo proste pravidlá sú také, že ve ľvyslanec 

Spojených štátov nebude vykonáva ť prácu, ani žiaden 

zamestnanec ambasády Spojených štátov, pokia ľ nebude ma ť 

zabezpe čenú ochranu pred teroristickým útokom.  

Ak vy súdite, že ten plot aj tak ochranu neposkytuj e, 

to je váš názor, ja teda to nejdem vysvet ľova ť State 

departmentu, skúste im to vy poveda ť. V každom prípade, 

takéto sú pravidlá práce ve ľvyslanectiev.  

Tak čo o rok teda môžu, čo môžu oni za tok urobi ť? Ja 

tam navrhujem ve ľmi prísne pravidlo, lebo do troch rokoch 

mať stavebné povolenie (gong) je v naš 

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 musím poveda ť, že ja vítam návrh pána Budaja. Vôbec 

by som ho teda nebrala ako akéko ľvek, v kontexte 

diplomatických vz ťahov, nepriate ľské gesto vo či ambasáde, 
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ale práve naopak, ve ľmi priate ľské, pretože takýto návrh 

mne osobne umož ňuje hlasova ť za, za nájom na pä ť rokov, 

ďalšie pred ĺženie bez zvýšenia nájomného by som skrátka 

hlasova ť nemohla, pretože bohužia ľ, akoko ľvek chceme by ť 

ústretoví, tak jednoducho, ten plot naozaj je t ŕňom v oku, 

dovolím si poveda ť, všetkým Bratislav čanom, ktorí chodia na 

Hviezdoslavovo námestie a myslím si, že tento návrh  

jednoducho je vhodným kompromisom medzi nejakou naš ou 

zodpovednos ťou vo či našim spojencom v zahrani čnopolitických 

vz ťahoch a záujmom Bratislav čanov, ktoré by sme tu mali 

háji ť ako mestskí poslanci. 

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: 

Taktiež sa pridávam k tomu stanovisku pani Svore ňovej. 

Súhlasím s tým.  

Je tu teraz trošku iná motivácia, ako bola pred tým , 

keď ste robili túto prvú zmluvu. Je tu finan čná motivácia, 

ktorá umož ňuje trochu viacej motivova ť, urých ľova ť ten 

proces. A ak nie, tak to vlastne získa mesto takmer  pol 

milióna Euro pre rozvoj, pod ľa mňa napríklad, Starého 

Mesta, čo je ve ľký prínos pre mesto. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne pani Svore ňovej. 

Povedzme si otvorene, my spolu s pánom Bullom 

predkladáme návrh, kde sa hovorí o jeden a pol mili óne Eur. 

Jeden a pol milióne a nebránim sa tomu, ve ď to by mala by ť 

ale iná debata, už zrejme aj po dohode s pánom star ostom, 

aby sa tie pe, peniaze vidite ľne a prednostne umiestnili na 

verejné priestranstvá Starého Mesta, osobitne aj na  aby sa 

odložili na budúcu rekonštrukciu a zve ľadenie promenády na 

Hviezdoslavovom námestí, respektíve tej príšernej d lažby,  

ktorá je na druhej strane tej promenády, kade sa ľudia 

potký ňajú. Je kde investova ť tie prostriedky. Pýta si toto 

Staré Mesto. Neviem, pre čo by sme sa o ne neuchádzali. 

Na druhej strane, mimoriadne tento impulz nie iba 

hľadanie pozemku, ale stavebné povolenie, vážení. Sta vebné 

povolenie. A tri roky, (gong) ukážte mi 

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 za slovo. 
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Ja súhlasím s tým, že stavebné je nutné ma ť čo 

najrýchlejšie.  

Chcel by som do toho, do toho materiálu ešte vsunú ť 

jednu vetu, nie len stavebné povolenie, ale do osem nástich 

mesiacov predloži ť, predloži ť, teda podpísa ť zmluvu s tým, 

že bude tam podmienka, že do osemnás ť mesiacov bude 

podpísaná zmluva o vz ťahu k pozemku, na ktorom bude stá ť 

budúca ambasáda USA. Osemnás ť mesiacov je rok a pol. A ak 

do osemnástich mesiacov nebude ma ť ambasáda vz ťah 

k pozemku, tak to stavebné povolenie nebude ani za štyri 

roky.  

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: 

Poprosím pána poslanca nech mi to napíše a ja si te nto 

jeho návrh osvojujem, ak je to možné.  

Sa pripájam k tomu návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

A, ďakujem. 

Ja som chcel hovori ť o tom uznesení z finan čnej 

komisie, ale ke ď som sa teda dopo čul, že nebolo prednesené, 

lebo o ňom predseda ani nevedel, lebo si ho ani nepre čítal, 

lebo na tej komisii ani nebol, tak som stratil re č.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Štev čík. 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne.  

Ja si dovolím informova ť ctené poslankyne a poslancov 

a vás, pán primátor, že vlastne Miestne zastupite ľstvo 

mestskej časti Bratislava Staré Mesto v utorok rokovalo 

o vašej žiadosti na vyjadri ť sa k tomuto návrhu na 

prenájom, ke ďže vlastne mestská časť Staré Mesto je 

správcom komunikácie dotknute, v na dotknutom, na 

dotknutých pozemkoch. 

Dovolím si vás informova ť, že mestská časť Staré Mesto 

sa stotožnila s návrhom mestskej rady a odporú ča mestskému 

zastupite ľstvu prenájom, pred ĺženie nájmu pozemkov za ale 
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len za podmienok, že doba nájmu bude jeden rok a vý ška 

nájomného bude jedno Euro za meter štvorcový a de ň. 

Dovolím si len upozorni ť, že tento táto výška nájmu tu 

nie je, ako tu bolo nazvaná, komer čná, tá vychádza 

z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva , ktorá 

sa bežne v Starom Meste platí ke ď si ktoko ľvek s vlastníkov 

nehnute ľností chce postavi ť lešenie, alebo nejakým iným 

spôsobom zabra ť verejné priestranstvo, tak sa platí, je 

sadzba jedno Euro za meter štvorcový a de ň.  

Takže, z tohto vlastne vychádza aj návrh mestskej r ady 

a s týmto návrhom, s ná názorom sa stotožnila, stot ožňujú 

aj poslanci, vä čšina poslancov miestneho zastupite ľstva 

mestskej časti Staré Mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, môžeme tu polemizova ť či na rok, alebo na tri 

roky, ale treba si uvedomi ť, že potrebujeme dvadsa ťsedem 

hlasov, a preto by sme sa mali ujednoti ť na jednom návrhu.  

Chápem, že finan čná komisia aj mestská rada prijala na 

rok, ale rozumiem aj argumenty pána Budaja. A teda ak to 
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podmie ňuje stavebným povolením, právoplatným, tak ja by so m 

bola rada keby sme sa ujednotili na tom návrhu jedn om 

pozmeňovacom, aby do získal dostato čný po čet hlasov. Teda 

v tomto prípade na tri roky.  

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. 

Ja sa pridávam k návrhu poslanca Kaliského, čo sa týka 

stavebného povolenia, ale sú časne by som chcela k tomuto 

pripoji ť, aby tam bola aj opcia na ďalšie tri roky, aby sa 

naozaj celá vec nena ťahova nena ťahovala viac ako pä ť rokov, 

čo je, čo je naozaj asi ten horný strop akceptovate ľnosti.  

A plus na stretnutí s pánom ve ľvyslancom, alebo 

s reprezentantom ve ľvyslanectva sme hovorili o tom, že, že 

aj terajší plot je možné ešte nejakým spôsobom upra vi ť, tak 

aby bol estetický. Napríklad zo zadnej strany je po užitý 

umelý, umelá zelená, zelený plot, čo je zvláš ť hnusné. 

Takže, aj o tomto sme hovorili. Keby sa toto mohlo dosta ť 

do uznesenia. 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 715 

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. 

Čiže, už vlastne hovoríme, hovoríte o opcii ďalšie tri 

roky, čiže tri plus tri, čiže už šes ť rokov, hej? Čiže 

z roka, z roka sme vlastne na šiestich rokoch.  

Tak ďakujem pekne. 

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: 

Vzdávam sa príspevku. 

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem za slovo. 
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Diplomatické zastúpenie iného štátu, pod ľa môjho 

názoru, nie je klasický komer čný vz ťah. Tu sa nebavíme 

o bežnom nájme. 

Ak existuje príklad toho o čom sa tu tak často bavíme, 

že Bratislava plní aj úlohy hlavného mesta, tak ten to 

príklad je, pod ľa môjho názoru, ten najvýstižnejší.  

A neviem, či vôbec existuje ešte nejaký ďalší, možno 

áno, len o takom sme tu ešte nerokovali. 

Veľvyslanectvo žiadneho štátu nikdy nebude sídli ť 

v Kysuckom Lieskovci, alebo v Osadnom. Budú sídli ť 

v Bratislave. 

Ja viem, že Ministerstvo zahrani čných vecí Slovenskej 

republiky má v týchto d ňoch aj iné starosti, ale mrzí ma, 

že na tento spor úplne kašle. A zamýš ľam sa nad tým, či by 

sa takto zachovalo aj americké ministerstvo zahrani čných 

vecí a samospráva Washingtonu, ak by išlo o nájom p re 

slovenské ve ľvyslanectvo vo Washingtone.  

Asi sa nenájde nikto v tejto sále, komu by sa ten p lot 

na Hviezdoslavovom námestí pá čil. A asi tu nie je nikto, 

kto by súhlasil s návrhom pred ĺženia nájmu na pä ť plus pä ť 

rokov.  

Ja sa tiež prihováram k tomu, aby sme h ľadali nejaký 

typ kompromisu.  
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Ale ruku na srdce. Je toto najvä čší estetický problém 

Bratislavy? Ak áno, tak predajme tie pozemky J&T za  jedno 

Euro a tá ur čite v krátkom čase ten plot zbúra. 

Mimochodom, v Bratislave máme aj ďalšie škaredé ploty. 

Napríklad na Bratislavskom hrade v novovytvorenom p arku.  

Tak vyzvime národnú radu, aby tento plot odstránila .  

A na záver posledná poznámka. Ne čudujme sa, že Spojené 

štáty americké majú vlastné bezpe čnostné opatrenia. Ako sme 

pred pár d ňami videli v prípade prezidentského paláca, my 

sami nie sme schopní chráni ť sídla našich najvyšších 

ústavných činite ľov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Žitný. 

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Veľa vecí môj kolega Gabo predniesol a nedá sa s nimi 

nesúhlasi ť. S ve ľa vecami súhlasím. Chcem, chcem teda 

poveda ť, že klub MOST-HÍD bude podporova ť návrh pána Budaja 

zárove ň s návrhom pána Kaliského.  

Ďakujem. 
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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: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa dneska teda ve ve ľa priú čam politike, lebo ja sa 

tak snažím si predstavi ť, že nájomca by nebolo USA, ale 

nájomca by bolo J&T, že jak by toto  ako obhajovali . Že 

teda pred ĺžme im, dajme im, opcia a po ďme. Že jako to tu 

tak krásne dokážete obhajova ť. 

Ja by som dokonca ešte to rozumel, kebyže toto celé , 

toto kup čenie čo sa robí s najkrajším námestím Bratislavy  

sa dialo nejak, nejak, keby to nemalo nijakú histór iu. Ale 

jednoducho, tí Ameri čania  podpísali, teda nájomca podpísal 

zmluvu, že za dva roky, vážení, my zmeníme toto, to to, 

toto, donesieme vám riešenie a hotovo. Za dva roky sa ne 

neudialo ni č. My sme boli úplne že zavedení. Zavedení. 

Strašne zavedení. 

Keby to bolo tam, že nebol by nájomca USA, ale bolo  že 

J&T by bol nájomca, no to by tu bul le, to by tu bo l 

randál. Tam by koruny boli ve ľké jak pä ťmetrové a bili by 

sa tu ľudia, budíky by tu zvonili.  

Teraz tu nevadí, že nás sme boli zavedení. Je to, j e 

to obchodný vz ťah, a v tom obchodnom vz ťahu sme boli 

zavedení, zavedení ľudia. Zavedení. (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 za slovo. 

Pán poslanec Grendel, vy to J&T a PKO vidíte úplne 

všade. To je nie čo neskuto čné. To je nie čo neskuto čné, čo 

vy dokážete. 

Ako fakt naozaj, presne je to ve ľmi jasne napísané 

a povedané, tu niekto mal iný dodrža ť podmienky zmluvné, ku 

ktorým sa zaviazal.  

Ja si myslím, že ten návrh, ktorý vzišiel z mestske j 

rady, vysvetlil to aj pán starosta Štev čík, ktorý bol 

odhlasovaný aj vo finan čnej komisii, ktorý podporilo 

vlastne aj miestne zastupite ľstvo Staré Mesto, je ve ľmi 

dobrým kompromisom a východiskom na to, aby sme si 

kontrolovali teda po roku či sa nie čo splnilo, alebo 

nesplnilo, pretože ja si pamätám to obdobie dvadsa ť rokov 

dozadu, ke ď som slobodne tam mohol chodi ť po tom chodníku 

a bolo tam americké ve ľvyslanectvo.  

Čiže, treba sa tiež zamyslie ť nad tými celkovými 

súvislos ťami, ktoré sú okolo nás.  

A fakt, naozaj, nemôžem jednoducho podpori ť tento 

návrh, ktorý tu bol prednesený pánom Budajom.  
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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: 

Tak na okraj najprv poviem, že je to pán Borgu ľa, 

ktorý tu spomína J&T, ten ho všade vidí a teda vidí  

dokonca, že verejný záujem sa odzrkad ľuje v prenájme J&T 

práve tak, ako v prenájme pre ve ľvyslanectvo nášho 

zahrani čného spojenca.  

Nie je to, pán Borgu ľa, celkom to isté.  

Mňa by fakt zaujímalo, čo si o tejto vašej politike 

myslí vedenie SMER-u. Napríklad, minister Laj čák.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja som s ním v čera bol na obede a najbližšie sa 

zorientujem či si praje, aby ve ľvyslanectvo Spojených 

štátov od odišlo z Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla.  
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Možnože by mohli predsedovia klubov si da ť nejaký malý 

míting a skúsi ť sa zhodnú ť na nejakom spolo čnom jednom 

návrhu, lebo asi potom ke ď neschválime ani jeden, tak čo 

pôjdeme? Tie ploty potom búra ť v tom auguste? Alebo neviem. 

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: 

Ďakujem. 

Reagujem na faktické, niektoré. 

Pán poslanec Olekšák, ja som nepovedal ani slovo pr oti 

návrhu mestskej rady, takže tej kritike som trošku 

neporozumel. 

A pán kolega Borgu ľa, ak nerozlišujete medzi 

veľvyslanectvom akéhoko ľvek štátu a finan čnou skupinou, tak 

k tomu niet čo doda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

Ako som tušil, budem viackrát reagova ť aj na 

predre čníka Gábora Grendela.  

Nestáva sa mi to na pôde tohto zastupite ľstva často 

pri témach, ktoré sú predmetom rôznych kontraverzný ch 

debát, ale v tomto prípade som bol pripravený podpo ri ť 

návrh pána primátora, čím teda reagujem na kolegu Grendela, 

že áno, ja by som zahlasoval aj za ten pôvodný návr h, ale 

asi by som bol jediný v tejto sále, kto, kto by bol  ochotný 

toto spravi ť.  

Nemyslím si, že je možné odde ľova ť rôzne poh ľady 

a rôzne záujmy a tvári ť sa inak ke ď je človek na hradnom 

kopci a ke ď je človek v Primaciálnom námestí. Tvári ť sa 

inak pod ľa toho k akému publiku hovorím čo o čakáva. 

Jednoducho, svoje názory si vytvárame na základe vi acerých 

aspektov, viacerých záujmov, ktoré berieme do úvahy , a ja 

jednoducho bez oh ľadu na to, že som aj poslanec národnej 

rady, aj keby som ním nebol, tak v takejto veci si myslím, 

že je potrebné bra ť aj iný ako čisto komunálny záujem do 

úvahy. A nie je možné prirovnáva ť finan čnú skupinu 

k ve ľvyslanectvu inej krajiny, nota bene ve ľvyslanectvu 

nášho strategického partnera.  

Toto ur čite nie je čisto obchodný vz ťah. Ak je to, ak 

by to mal by ť iba čisto obchodný vz ťah, tak nikdy nie čo 

také tam nemalo vyrás ť.  
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Je evidentné, že neboli splnené zo strany 

veľvyslanectva tie podmienky, ktoré, ktoré tam boli 

dohodnuté v predchádzajúcej zmluve, ale nie je to c elkom 

tak, že by sa ve ľvyslanectvo vôbec o ni č neposú, 

nepokúšalo. Jednoducho, za dva roky sa nepodarilo s plni ť 

tie zámery, ktoré mali. Je otázka, že či vôbec bolo 

realistické o čakáva ť, že sa to podarí, lebo ve ľvyslanectvo 

nie je esero čka s dvoma kanceláriami. Aj ve ľkos ť tej 

budovy, alebo potrebnej budovy na pres ťahovanie, aj 

parametre z h ľadiska bezpe čnosti, nie sú jednoduché. A nie 

je to možné, pod ľa môjho názoru bolo absolútne 

nerealistické o čakáva ť nie čo takéto do dvoch rokov. Ale 

prosím.  

Ale ur čite, ur čite to nie je reálne v tom, napríklad, 

mestskou radou uvažovanom jednom roku. To keby sme 

schválili, tak iba by sme schválili to, že áno, opä ť o rok 

a opä ť o rok a opä ť o rok sa k tomu budeme vraca ť. 

A a posledná vec. Tu opä ť zareagujem na kolegu 

Grendela. Aj m ňa nejako zaráža, že sa v tejto veci nejako 

významnejšie neangažovalo ministerstvo zahrani čných vecí. 

Keď sme mali zriadi ť turecký cintorín na Ružinovskom, alebo 

teraz už Vrakúnskom cintoríne, tak ministerstvo vyv íjalo 

veľkú a významnú aktivitu, v tomto prípade dávajú ruky  od 

toho pre č. Teda nechávajú to, aby o tom rozhodlo iba 

zastupite ľstvo. Čiže, nevyvíjajú žiadnu aktivitu. Naozaj mi 

to príde dos ť zvláštny prístup, napriek zaneprázdnenosti, 

nepochybne predsedníctvom.  

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 Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Borgu ľa, ja strašne rada po čúvam vaše logické 

vstupy, ale tento krát ste trošku, trošku mimo. Je to.  

Áno, lebo inak tento rokovací poriadok ni č iné 

neumožňuje, len reagova ť takto. 

My sme, myslím, vôbec nepotrebujeme predstavova ť ako 

je to rokova ť o J&T. Toto mesto predalo za jedno Euro svoj 

vlastný majetok J&T. Toto mesto sa vzdalo robenia ú zemného 

plánu zóny na nábreží. Toto, pod, pod pokutou. Toto  mesto 

nepripúš ťa žiadnu verejnú diskusiu.  

Čiže, my si to nepotrebujeme predstavova ť, my sme si 

to už zažili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Pán Dostál hovoril ve ľmi úprimne a pripomenul mi jednu 

vec, že aký vlastne návrh sa tu predložil zo strany  pána 

primátora.  

Na poh ľad dávate Spojeným štátom super lacno za jednu 

slovenskú korunu, čiže za zlomok eura na celý čas desa ť 

rokov verejný priestor Hviezdoslavovho námestia. Pr i druhom 

pohľade ale je jasné, pán primátor, že tento návrh, kto rý 

ste predložili tu nikto, okrem tu vyznania pána Dos tála, by 

nepodporil. A čo by ste potom robili? Však vy ste 

predložili absolútne nerealistiký návrh, ktorý extr émne 

poškodzuje aj financie, aj d ĺžku tej zá ťaže na tom verejnom 

priestranstve. To bolo ve ľmi nerozumné a obávam sa, aj 

nezodpovedné.  

My tu dávame pozme ňovacie návrhy, my tu teraz vedieme 

polemiku, ako z toho von. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, mrzí ma trochu, že vlastne nikto z vás  si 

neosvojil návrh, ktorý alebo odporú čanie mestskej rady 
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a miestneho zastu zastupite ľstva Mestskej časti Bratislava 

Staré Mesto. 

To znamená, že ako správne som tu po čúval, tak máte 

teraz pred sebou len dve možnosti. Máte pozme ňujúci návrh 

pána Budaja a pána Bullu, alebo pôvodný návrh, návr h pána 

primátora. 

Ja si myslím, že. Verím, že rozhodnete správne. Je to 

na vás to rozhodnutie, samozrejme. Nebudem sa už op akova ť, 

že, že o čakával som, že niekto teda si osvojí ten návrh, 

ale beriem to na vedomie ako ďalšiu skúsenos ť. A verím, že 

sa rozhodnete správne a že Bratislava  a Bratislava  zostane 

dôstojným partnerom ve ľvyslanectva Spojených štátov, tak 

aby sme nemali ani jeden pocit krivdy. 

(gong) 

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: 

Ďakujem. 

Reagujúc teda na pána Dostála. 

Bolo korektné od vás, že ste na, že ste spomenuli, že 

naozaj nedodržali podmienky zmluvy, nedodržali. A j a sa 

pýtam ostatných poslancov, ktorí neboli v tom minul om 

zastupite ľstve, ale ktorí možno budú v potencionálne 
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v ďalšom zastupite ľstve, ktorí hodlajú kandidova ť, a teda 

prijme sa nejaký trojro čný návrh, že ako budete hlasova ť vy 

keď za tri roky sem príde znova na nejaké pred ĺženie, 

a zase to bude len o planých nesplnených s ľuboch. Lebo 

v tejto pozícii som teraz ja, žia ľ. 

Keď už kvôli ni čomu inému, ja musím by ť proti 

akémukoľvek pred ĺženiu len preto, že sme boli bohapusto 

zavedení a oklamaní.  

Nie naše podmienky, ale podmienky, ktoré si nájomca  

dal, sme akceptovali, ja teda v tej dobe nie, ale b oli 

akceptované, boli prijaté, boli premietnuté do zmlu vy 

a nájomca ich neakceptoval. Je to trápne, smiešne a  nehodné 

zastupite ľského úradu.  

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 taktiež by som sa vyjadril k tomu čo povedal pán 

Dostál, lebo ja som si to pre čítal v Novom čase, že teda on 

jediný bude za tento návrh, pretože bola tam anketa  aj 

s inými našimi kolegami, ktorí rezolútne boli proti  tomu, 

aby sa to prenajímalo za tú jednu korunu na tých de sať 

rokov.  
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Ale skuto čne som smutný z toho, že nikto vlastne 

nevystúpil a neosvojil si, ja som teda už sa nemoho l 

prihlási ť do diskusie, ale rešpektujem rokovací poriadok, 

ktorý je dobrý a ktorý, myslím si, má svoj efekt a účel, 

ale jednoducho, boli tu poslanci, ktorí mohli predl oži ť 

tento návrh mestskej rady.  

Som sklamaný z toho čo predložil pán Budaj ako 

predseda finan čnej komisie, pretože skuto čne ako, tie tri 

roky plus teraz nejaká opcia ešte od pani Štasselov ej na 

ďalšie tri roky, nepridáva k tej dôveryhodnosti vlas tne 

toho zámeru, že skuto čne sa ide nie čo dia ť. Pretože ten 

jeden rok zabezpe čoval to, že po roku by prišli a povedali 

čo sme reálne urobili. Takto prídu po troch rokoch 

a povedia, že neurobili sme ni č. A Bratislav čania budú 

troška nejakým spôsobom podvedení. 

Takže, ja by som bol ve ľmi rád keby sa to dalo 

podpori ť, ale bohužia ľ (gong) nie. 

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: 

Myslím, že to v tom návrhu bolo, len ste to možno 

nezachytili.  
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Ja sa celkom teším, že budeme ma ť pre Staré Mesto 

financie. A myslím si, že všetci sa zhodneme na tom , že ak 

schválime tento, túto, a, toto akési, peniaze za čas, ktorý 

si kupuje ambasáda, tak to bude pre prospech Staréh o Mesta 

použité, pretože oni musia znáša ť ten plot a myslím si, že 

tie financie by mali, naozaj, čiasto čne aspo ň im 

kompenzova ť túto tento problém. 

Takže, ja sa teším, že Staré Mesto bude ma ť financie 

na opravy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál reaguje na seba.  

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

No, ja zareagujem iba na tú poznámku, že nikto sa 

neprihlásil a neosvojil si odporú čanie mestskej rady a aj 

mestskej časti Bratislava Staré Mesto.  

No, ja iba za seba môžem poveda ť, že ja som to nemohol 

byť, ke ďže aj na pôde miestneho zastupite ľstva ako iste vie 

pán posla, pán starosta Štev čík, aj v tom Novom čase, ktorý 

som ne čítal, ako ale ur čite vie pán poslanec Olekšák, som 

sa vyjadril, že v podstate podporujem ten pôvodný 

primátorov návrh, tak je jasné, že ja som ten návrh , ktorý 

hovorí o jednom roku, predloži ť nemohol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Diskusia skon čila. 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh uznesenia od p ána 

Budaja a Bullu spolo čný návrh a ďalší návrh bol od pána 

Kaliského, čo si pán Budaj pris, pripojil k svojmu návrhu 

ako štvrtý bod. 

Pán Budaj navrhuje v pôvodnom uznesení v časti 

prenajatých zmlúv až po štátov amerických SR nahrad i ť 

s textom, pre čítam: 

prenajatých zmlúv, prenajatých zmluvou o nájme 

08 83 0200 05 00 Spojeným štátom americkým za cenu 

481 070,00 Eur v celkovej výmere 1318 štvorcového m etra na 

dobu ur čitú do 15. 8. 2019, čo predstavuje jedno Euro na 

štvorcový meter a de ň s podmienkou, že dodatok 

08 83 0200 05 03 k zmluve o nájme číslo osem 08 83 0200 05 

bude nájomca podpísa, nájomcom podpísaný do šes ťdesiat dní 

od schválenia uznesenia v mestskom zastupite ľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomn ej 

zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný , toto 

uznesenie stratí platnos ť.  

Pokra čuje s bodom dva: 
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Nájomca je oprávnený uplatni ť dvojro čnú opciu pokia ľ 

minimálne dva mesiace pred uplynutím doby nájmu pre ukáže 

platné stavebné povolenie na výstavbu nového zastup ite ľstva 

USA v Bratislave. 

Bod tri: 

Nájomca platí nájom jedno Euro na jeden de ň 

a štvorcový meter do d ňa kedy sa preukáže právoplatným 

stavebným povolením na výstavbu novej budovy zastup ite ľstva 

USA v Bratislave. Potom platí nájom pod ľa dohodnutej zmluvy 

vo výške nula celá nula tri eura za celé náj, na ce lé 

obdobie nájmu.  

Štvrtý bod: 

S podmienkou, že do osemnástich mesiacov bude 

podpísaná zmluva o vz ťahu k pozemku, na ktorom bude stá ť 

budúca ambasáda USA. 

Nesplnenie podmienok vyvolá ukon čenie nájomnej zmluvy 

v tomto termíne.  

Tam ešte som nepovedala, že ro čne tá suma sa bude 

plati ť ro čne. Štyriti štyristoosemdesiat jedna tisíc nula 

sedemdesiat Eur, ro čne.  

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.) 

Štyridsa ť  prítomných, 
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tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o prvej časti návrhu uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa a tak ďalej v tej časti 

uvedených parcelných čísiel a právne sa opraví tá tretia 

spodná časť návrh na pred ĺženie. Tam sa opravia tie dátumy, 

ktoré by boli v nezhode uja, s prijatým uznesením, teda 

novým návrhom uznesenia.  

Takže, to sa legislatívne dáva do poriadku.  

Tak o týchto dvoch veciach by sme mali hlasova ť ešte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Trid, štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Tým sme skon čili bod dvadsa ťjedna.  

A ja priatelia, navrhujem, aby sme si dali 

dvadsa ťminútovú prestávku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, tak. Chcel som poveda ť, že dole je pripravené 

občerstvenie. Takže, kto chce, tak nech ide. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV 

(PAVILÓN D) NACHÁDZAJÚCICH SA 

V STAVBE SÚPIS. Č. 1220 NA POZEMKU 

PARC. Č. 4723/4 A ČASTI POZEMKU 

PARC. Č. 4723/1, K. Ú. PETRŽALKA, 

PRE MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY,  SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, prechádzame do bodu dvadsa ťdva. Osobitný 

zrete ľ. 

Prosím. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak neni prestávka, neni pres.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vidím, že je ve ľký nesúhlas s prestávkou. 

Vrava 

Takže ideme o bodu dvadsa ťdva. 

Prosím úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci finan čného oddelenia: 

Predmet žiadosti je nájom nebytových priestorov vo 

výmere pä ťstosedemdesiatdevä ť celá dva metra štvorcového. 

Doba nájmu, doba ur čitá od 13. 9. 2016 do 12. 9. 2026, to 

jest desa ť rokov.  

Výška nájomného v dvoch alternatívach.  

Alternatíva I. osem celá  osemdesiatdva Eur na mete r 

štvorcový za nebytové priestory a nula celá tridsa ťsedem 

Eur na meter š, meter štvorcový za pozemok, je stan ovená po 

úpravách nájomného v súlade s infláciou (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) rokoch. 

Nájomné za nebytové priestory a pozemok predstavujú  

spolu šes ťtisíc dvesto celá devä ťdesiatpä ť Eur za rok. 

Alternatíva II. je nájomné za pozemok stanovené, 

stanovené vo výške šes ť Eur na meter štvorcový na rok, čo 

by pri výmere pozemku pozemku tritisíc stodevä ť metrov 

štvorcových  predstavovalo sumu osemnás ťtisíc 

šes ťstopä ťdesiatštyri Eur za rok, a za nebytový priestor 

stanovené vo výške šes ťdesiat Eur na meter štvorcový pod ľa 

tabu ľky sto položka dvadsa ťtri, čo by pri výmere nebytového 

priestoru pä ťstosedemdesiatdevä ť celá dvadsa ť metra 

štvorcového predstavovalo sumu tridsa ťštyritisíc 

sedemstopä ťdesiat Eur za rok.  

Nájomné za pozemok a nebytový priestor v alternatív e 

číslo dva spolu pä ťdesiattritisíc štyristošes ť Eur za rok. 
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Finan čná komisia odporú ča  schváli ť nájom pod ľa 

alternatívy, alternatívy dva, dva pä ťdesiattritisíc 

štyristošes ť Eur na rok. 

Výstup z mestskej rady, odporú ča prerokova ť materiál. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu  k tomuto bodu. 

Pani námestní čka. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si dovolím navrhnú ť, aby mestské zastupite ľstvo 

hlasovalo o alternatíve číslo dva, tak ako to odporu čila 

komisia. 

Ako prvej. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusiu pokra čuje pán pos 

Nepokra čuje, zrušil. Dobre. 

Uzatváram diskusiu.  

Tým pádom návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže odznel návrh na hlasovanie o alternatíve číslo 

dva, tak v prvom rade budeme hlasova ť o tejto čiastke 

z uznesenia v alternatíve dva, za nebytové priestor y a tak 

ďalej, dohromady pä ťdesiattritisíc štyristošes ť za rok. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme, hlasujme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Alebo môžme hlasova ť o celom s alternatívou dva, aby 

sme u ľahčili.  

Môžeme hlasova ť o celom uznesení, s alternatívou dva. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme, hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťsedem,  

za tridsa ťšes ť, prítomní. 
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BOD 23 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, POZEMOK PARC. Č. 19548/3 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA POZEMKY PARC. Č. 

18338/2,4 V BEZPODIELOVOM 

SPOLUVLASTNÍCTVE MANŽELOV ING. 

STANISLAVA POLÁKA A MGR. RENÁTY 

POLÁKOVEJ, ČLENOV OBČIANSKEHO 

ZDRUŽENIA UROVNANIE A NÁPRAVA 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu dvadsa ťtri, návrh na zámenu 

pozemku ako prípadu hodný osobitného zrete ľa. 

Úvodné slovo, poprosím. 

Pozemky vo vlastníctve žiadate ľov tvoria sú časť 

lesného celku Železná studienka, ktorá je ľahko dostupný 

a riadne využívaný ako lesný pozemok s s 2. stup ňom ochrany 

prírody.  

Náhradu za užívanie predmetnej časti pozemku 

zamie ňaného, ktorá tvorí časti záhrad pri rodinných domoch 

členov OZ je riešený so správcom pozemku mestský Mes tskými 

lesmi v Bratislave.  

Na základe znaleckého posudku bola všeobecná hodnot a 

zamie ňaných nehnute ľností stanovená nasledovne: 
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Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta má celkovú 

hodnotu tritisíc štyridsa ť celá pä ťdesiatštyri Eur, pozemku 

spolu s lesnými porastmi, ktoré sú v bezpodielovom 

spoluvlastníctve Ing. Stanislava Poláka a (poznámka : 

nezrozumite ľné slovo) magistri Renáty Polákovej, má hodnotu 

celkom štyritisíc osemstodvadsa ťštyri celá devä ťdesiatpä ť 

Eur. 

So znaleckého posudku vyplynulo, že po pozemky spol u 

s porastami vo vlastníctve žiadate ľov sú hodnotnejšie 

o sumu tisíc sedemstoosemdesiatštyri celá štyridsa ťjedna 

Eur.  

Stanovisko finan čnej komisie je odporú ča  schváli ť  

zámenu pozemku. 

Výstup z mestskej rady, uznesenie nebolo prijaté. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia,  

tento bod tu máme už nieko ľkokrát. 

A musím upozorni ť, že na týchto obrázkoch máme také 

idelické záhradky zobrazené a nie je tam ten štvorm etrový 

plot, ktorý tam je postavený ako čierna stavba. 
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Nie je to uvedené v materiáli, ako keby sme na to 

zabudli. Zabudli sme aj na to, že sa s nami súdili,  teda 

s Mestskými lesmi, pretože neplatili nájomné, ale d obre, 

no. 

Ak ste rozhodnutí, že to schválite, tak ešte vás mu sím 

upozorni ť na to, že sa tu spomína stále ob čianske 

združenie, ale my tie pozemky neprevádzame do vlast níctva 

občianskeho združenia. My ho prevádzame do vlastníctva  

manželov Polákovcov a to že máme tam priloženú neja kú 

dohodu o tom, že umožnia susedom užíva ť tie oplotené 

záhrady, to je pekná vec, ale ja so všetkých skúsen ostí 

v tomto zastupite ľstve, a vôbec, ako sa dodržiavajú dohody, 

ktoré sú len na papieri, musím upozorni ť, že to nepokladám 

za dostato čnú záruku a dám návrh na to, aby sa toto právo 

užíva ť záhrady, ktoré majú v sú časnosti oplotené, aby sa 

zapísalo do katastra ako ťarcha na tom pozemku. 

Čiže, pre čítam ten svoj návrh, v prípade teda, že to 

bude schválené, aby bola tá podmienka. 

Doplni ť do uznesenia v časti Podmienky bod štyri, a to 

zapísa ť do katastra ťarchu vecne breme vecné bremeno právo 

užíva ť v sú časnosti oplotené záhrady v prospech všetkých 

susedov z oboch strán.  

Dávam to písomne návrhovej komisii. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Fakčiskou reaguje pani poslanky ňa Šimon či čová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len dop ĺňam pani Kimerlingovú v tom, že za čalo to 

ako čierna stavba, ale proste na cudzích pozemkoch, na 

pozemkoch hlavného mesta v správe Mestských lesov, ja 

pre čítam stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému 

povoleniu: 

Mestské lesy v Bratislave je: nijaká stavebná činnos ť 

sa nebude vykonáva ť na lesných pozemkoch parcelné číslo 

19584/2 a 3, v k. ú. Vinohrady  

A ďalšia podmienka Mestských lesov: Objekty záhradného  

domčeka a oplotenia, ktoré zasahujú do lesných pozemkov  

budú na nákladné investora odstránené do vydania 

kolauda čného rozhodnutia na novonavrhovanú stavbu rodinného  

domu.  

Počas výstavby zabezpe čí stavebný do dodržiavanie 

čistoty. Nie, ešte vo ľačo tu bolo.  

Nijaké nadzemné a podzemné zariadenia v časti nebudú 

môcť umiestnené do lesných pozemkov parcelné číslo 195842 

a 3. 

Tieto podmienky (gong) nesplnil pán Po 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Jen čík.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pokia ľ si dobre spomínam, na komisii sme to riešili 

a chceli sme im pomôc ť. Mám taký dojem, že aj, aj 

z komisie, teraz neviem či stanovisko, ale minimálne vyšlo 

odporú čanie, pri zámene vieme, že les sa dá vymeni ť len za 

les. A pán Polák vzh ľadom na to musel nakúpi ť lesné pozemky 

a ke ď teraz by sme mu neschválili zámenu, neviem či sme sa 

potom dobre k tomu postavili.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, niekedy sa dostanú na zasadnutie mestského 

zastupite ľstva také materiály, kde je naozaj ťažké pri nich 

hľadať kompromis. Medzi nejakým verejným záujmom, medzi 

tým, ke ď niekedy sa stala nejaká skrivodlivos ť v hlbokej 

minulosti a tú skrivodlivos ť chceme napráva ť. Je to príklad 

náhradných nájomných bytov a reštituentov, kde naoz aj trpia 

všetci. Často tu za nami chodí pán Hitka, ktorého ur čite 

všetci poznáte, ktorý hovorí o svojom pozemku.  
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Toto je jeden z takých príkladov z minulosti. My sm e 

ho mali naposledy, myslím,  pred rokom a vtedy sme ho 

zamietli a vrátili naspä ť, pretože to riešenie naozaj 

nebolo dobré.  

A dnes sa nám vrátil a vrátil sa nám s riešením, kt oré 

bolo v podstate prepracované na základe aj požiadav iek 

zastupite ľstva, aj finan čnej komisie. 

Čo sa tam jednoducho stalo? Ľudia si kúpili domy, 

ktoré mali nejaké oplotené záhrady, odjakživa tak b oli a až 

po kúpe zistili, že tie záhrady vlastne nepatria im , ale 

patria Mestským lesom. 

Ich riešenie je také, že navrhujú, že kúpili za 

vlastné peniaze iné lesné pozemky a navrhujú ich za meni ť za 

tie pozemky kde je tá ich záhrada, pri čom vyše osemdesiat 

percent tých ich pozemkov bude na ďalej prístupných 

verejnosti a neprístupné budú len tie ich oplotené 

záhradky, ktoré v dobrej viere už ke ď kupovali ten dom, 

užívali a užívajú aj dnes ako svoje vlastné záhrady . 

Je to neš ťastná situácia. Môžeme si poveda ť, že no, 

nemali by ť hlúpi a nemali si kúpi ť ten dom, mali si overi ť 

všetky elvé čka a všetky vlastníctva. Nasypme si popol na 

hlavu, pozrime sa jaký je neporiadok niekedy 

v pasportizácii majetku nás ako mesta.  

Myslím si, že tu sme vymohli absolútne všetky 

ústretové kroky. Signalizuje to aj hlasovanie finan čnej 

komisie, kde bol tento návrh schválený deviatimi hl asmi 

z deviatich prítomných, čiže všetkými.  
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A po tem mnoho mnohoro čnom tom takom na ťahovaní sa, 

handrkovaní sa, ja osobne môžem poveda ť, že aj v tejto 

zložitej a komplikovanej situácii budem hlasova ť za túto 

zámenu, pretože hájim ňou aj verejný záujem, aj záujem 

občanov mesta, ktorí boli ur čitou skrivodlivos ťou 

v minulosti.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Veľmi pekne si to, pán poslanec Chren, vysvetlil.  

Myslím si, že je to presne o tom. Mali sme to na 

finan čnej komisii, kde jednozna čne, ako, sme povedali, čo 

treba urobi ť. Oni to skuto čne urobili. 

Je to riešenie problému ob čanov, ktorí ho chcú 

vyrieši ť spravodlivo.  

Myslím si, že systémov je tu tá zámena.  

Takže fakt, naozaj, myslím si, netreba nijakým 

spôsobom okolo toho meditova ť, ale je potrebné ako pomôc ť 

tým ľuďom, ktorí chcú, jednoducho, urobi ť tú  zámenu, aby 

to bolo rovnocenné. Pretože je to les za les. A sku to čne, 

ako. 
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Aj tu sú, ve ď predpokladám, že vystúpi nejaký zástupca 

a vysvetlia celú tú genézu ako to vlastne vznikolo.   

Ale naozaj, bol by som rád, aby sme aj na klube 

jednozna čne tento materiál podporili, pretože je potrebné 

napráva ť veci, ktoré sa stali vlastne v minulosti. A myslím  

si, že toto riešenie je najlepšie z tých možných.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čuje faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rovnako, myslím, že Martin to zhrnul, rovnako sme t o 

mali aj na územnoplánovacej a životniarskej komisii , kde 

presne tak, ako je predložený dnešní materiál sme v tedy 

pána a pani Polákovú inštruovali, aby neriešili iba  svoj 

problém, ale aby sa vyriešil problém celej tej ulic e, 

pretože vtedy ešte s vtedajším riadite ľom Mestských lesov 

s pánom Kutkom sme tento problém riešili a tak ako bolo 

spomenuté, nebola možnos ť odkúpi ť si ten neprávom zabratý 

pozemok nako ľko lesné pozemky sa nemôžu roz čle ňova ť. 

Hľadalo sa riešenie, tak aby sa nezmenšila výmera mes tských 

lesov. To riešenie sa dneska našlo. 
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Áno, bola to chyba. Bola to chyba aj tých, tých 

súčasných vlastníkov, ale ak niekto pozná iné riešenie , 

nech ho dá na stôl. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Opäť. Mali sme tu ambasádu hodinu, hodinu a pol. Bude 

dvadsiaty tretí bod. Ke ď niekto súhlasí zahlasuje, ke ď 

nesúhlasí, nezahlasujme. Skúsme to nejako tak trošk u 

rýchlejšie. Ve ď názory sú jasné.  

Ja neviem, m ňa, žiadne vystúpenie m ňa neovplyvní. Ja 

mám materiály pre čítané. Neviem, skúsme nejako rýchlejšie.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja len ešte dodám, že mesto na tomto získa, pretože  

okrem tých piatich tisíc metrov štvorcových, viac a ko 

päťtisíc metrov, ktoré dostaneme, ešte bude pre verejn osť 

prístupných aj ďalších štyritisíc z toho pôvodného pozemku.  

Čiže vlastne plocha mestských lesov sa touto zámenou  

skoro zdvojnásobí v porovnaní s tým aká bola na tom  danom 

pozemku doteraz. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pani starostka Čahojová. 

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

Ja len prosím potrebujem vyvráti ť to čo tu zaznelo 

v diskusii, že v dobrej viere.  

Manželia Polákovci vedeli, že staré stavby, ktoré 

stáli na pozemku boli v rozpore, že stáli na cudzíc h 

pozemkoch. Na pozemkoch Mestských lesov.  

Boli upozornení. A v stavebnom povolení aj podmienk ou 

kolaudácie zbúrajú a ni č budova ť ma mestských pozemkoch 

nebudú. Napriek tomu tam vybudovali stavbu, obrovsk ý 

dvojmetrový plot aj s nadstavbou, ba dokonca vybudo vali na 

lesných pozemkoch cestu.  

To je nebezpe čný precedens. Neurobili to v dobrej 

viere, ale urobili to v s plným vedomím toho, že st avajú na 

cudzích pozemkoch. Na pozemkoch hlavného mesta.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja súhlasím s pani Kimerlingovou, s jej pozme ňovacím 

návrhom. A asi keby ho nedala, by som musel hlasova ť proti.  

Aj, aj som zástanca toho, aby sa čierne stavby 

odstra ňovali, čož vlastne nebude ani schválením tohto 

uznesenia nijakým spôsobom ovplyvnené, lebo aj ke ď sa tie 

pozemky zamenia, stále to zostáva čiernou stavbou. 

V tomto prípade som ochotný spravi ť výnimku a to len 

kvôli tomu, že, že tých stavieb je strašne ve ľa na území 

Bratislavy  a zrovna tresta ť niekoho, kto to chce rieši ť. 

Keby sme za čali si pozera ť a preklada ť si katastrálnu mapu 

s googlom, tak napríklad, v niektorých častiach Ružinova je 

to možno až tridsa ť percent stavieb.  

Takže budem hlasova ť v tomto prípade za v prípade, že 

prejde návrh pozme ňovací pani Kimerlingovej. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mikulec. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 749 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja takisto som pozorne po čúval túto diskusiu a berem 

teda všetky názory čo sú proti a berem aj všetky názory 

teda že za, a ako najrozumnejší sa mi zdá by ť návrh 

kolegyne Kimerlingovej, ktorý teda som ochotný podp ori ť aj 

ja. Lebo zdá sa mi to, že to je také kompromisné ri ešenie.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Už som čo to k tomu povedala a zopakujem aj nie čo 

z toho, čo povedali moji predre čníci.  

Asi pán Chren možno si nepozrel poriadne ten celý 

materiál ke ď hovorí o dobrej viere. Ja by som naozaj 

neverila ke ď tu je dobrá viera možno niekde deklarovaná 

v nejakom uznesení, alebo v dôvodovej správe , možn o niekde 

deklarovaná niekde v nejakom uznesení, alebo v dôvo dovej 

správe, ale títo žiadatelia porušili podmienky dané  

v stavebnom povolení. To čo je. Rozhodnutie je úradná 

listina, ktorú treba dodrža ť. Oni to porušili a to je, to 

znamená, že postavili čiernu stavbu. 

Vedeli, že stavajú na cudzích pozemkoch, boli na to  

upozornení v stavebnom povolení, mali odstráni ť ploty, 

napriek tomu ich postavili.  
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O akej dobrej viere hovoríte?  

A keby aspo ň, že už dobre, postavili tú čiernu stavbu 

a riešili by to, že pod svojou stavbou, kto stavali  na 

cudzích pozemkoch, požiadajú len vysporiadanie tých  vz ťahov 

vlastníckych, že by si chceli odkúpi ť len tie pozemky, 

ktoré majú, na ktorých majú stavbu, ale oni si k to mu ešte 

chcú prida ť ďalší les a budú.  

A pán Chren a a ďalší poslanci, myslíte si, že ako 

zabránite tomu, aby si to ďalej neoplotili? To že teraz vám 

povedia, že nie my nie, bude to pre verejnos ť? Aj prvýkrát 

porušili, a dokonca rozhodnutie úradu. 

Takže, ja im neverím. A ja by som prosila, keby sme  

nezamie ňali a nedrobili les. Lebo mestské lesy proste je 

jeden kompaktný celok, z toho im je jednu časť vykusneme, 

dáme im, 

Môžem hovori ť, prosím vás? Môžem hovori ť? 

a dostaneme za to niekde úplne inde. Ja neviem, ako že 

Mestské lesy, to budú takto prebieha ť z jedného konca na 

druhý niekde z Bratislavy zase dolu do mesta, potom  zase 

hore. Akože nemajú pohromade svoje. To drobíme les.  A les 

sa drobi ť  nemá. Les má by ť proste pohromade.  

Aj aj prakticky je to blbé, že by museli vybieha ť 

niekde na Krahul čiu a tam sú (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) ten kus lesa, ktorú zamie ňame teraz, ktorú nám ponu 

ponúkajú Polákovci. 
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Bolo povedané na tej komisii, ktorú spomínal pán 

Jen čík. Tam sme povedali, že treba nájs ť riešenie také, aby 

sa les nedrobil. Les sa drobi ť nemá. A a toto je práve, je 

takéto riešenie, ktoré nie je najvhodnejšie. 

Znovu opakujem. Nesúhlasím s tým, aby ste im dali 

veľký kus lesa, oni nám dali niekde úplne inde kus les a.  

Môžem, keby bolo uznesenie také, že len o tú časť 

pozemku, o to žiadajú, aby sme im predali, tak to á no. Ale 

s týmto materiálom nemôžem v žiadnom prípade súhlas i ť.  

A takisto máme kopu upozornení od ob čianskych 

združení, z okolia Koliby, ktorí sa tomuto venujú u ž dlhé 

roky a žiadajú nás, aby sme vôbec nesúhlasili s tým , lebo 

to nie je dobré riešenie, ktoré sa nám tuto predkla dá. 

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: 

No, ja potrebujem doplni ť to, čo povedala Katka 

a z čoho vyplynul ten môj návrh na doplnenie uznesenia.  

Že je tam ve ľká nedôvera a ke ď už vidíme, čo vlastne 

prehlasujú za dobrú vô ľu, alebo ako by som to nazvala, a ja 

pochybujem, že tí susedia, ktorí ich teraz podporuj ú, to 

občianske združenie má akosi zakry ť tú snahu by ť 
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spravodliví. Ja pochybujem, že susedia sa svojho pr áva 

domôžu tak, ako sa teraz domnievajú. Preto som dala  ten 

návrh na ten zápis do katastra na znášanie tej ťarchy. 

A dúfam, že aj poslanci to pochopili a že to podpor ia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja k tomu plotu a čiernej stavbe, to v prvom rade nech 

rieši dotknutý stavebný úrad. To my tu nie sme na t o, aby 

sme riešili či tam bola, alebo nebola čierna stavba. 

Riešime tu vysporiadanie pozemku a povedali sme, že  nech si 

nakúpi les, lebo vieme vymeni ť len les za les. 

To je všetko. 

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: 

Keby si oni mohli kúpi ť len sto metrov toho lesa, tak 

by to ur čite žiadali týmto spôsobom, ale zákon o drobení 

pozemkov to neumož ňuje, preto to riešia týmto vä čším 

spôsobom. 
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Nejde to, musel, aby sa tam zmenil územný plán z le sa 

na nie čo, čo sa dá kúpi ť aj v drobnejšom a to je na 

dvadsa ťpäť rokov v Bratislave. 

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: 

Podobne. Drobí sa nám tu ve ľa vecí. V poslednej dobe 

sa nám rozdrobili napríklad kandidáti na župana, al e tento 

návrh nedrobí pozemky, naopak. Bude vä čší les, bude viac 

lesa mestského prístupného ľuďom a bohužia ľ, menej ako 

päťtisíc metrov štvorcových  zákon nedovo ľuje.  

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. 

Pán primátor, vy ste sa vyjadrili na adresu stavebn ých 

úradov a mestských častí, že robia chaos v stavebnom 

poriadku a že neodstra ňujú čierne stavby.  

Dnes tu máme prípad typickej čiernej stavby na 

mestských pozemkoch, ktoré miesto toho, aby sme nar iadili, 

alebo žiadali jej odstránenie a uvedenie pozemku do  
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pôvodného stavu, tak ideme nie len legalizova ť, pomôc ť 

legalizova ť čiernu stavbu, ale ideme ešte nezodpovednému 

majite ľovi, alebo stavebníkovi pridáva ť ve ľký kus lesného 

pozemku. 

Ja by som prosila, aby bola tá, ten obrázok 

uverejnený, nie takýto idylický, ale aby bola mapka , kde je 

vidno, kde sa predmetný pozemok nachádza. Je to luk ratívna 

časť mestských lesov, ktorá sa nachádza v blízkosti are álu 

Krásnej hôrky, v blízkej dostupnosti sú všetky siet e, 

majite ľ si urobil cestu na lesných pozemkoch a nako ľko je 

dôveryhodný, tak z predchádzajúceho konania sa dá u súdi ť, 

že ur čite si uvedomuje (gong) bonitu týchto pozem 

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: 

Ja asi sklamem pána poslanca Bullu, pre prípad, že by 

som hovoril dlhšie, tak poprosím o pred ĺženie.  

A vidím, že sú tu ešte aj ob čania, ktorí sa budú 

chcie ť vyjadri ť.  

Chcel by som tú mozaiku názorov doplni ť o názor 

aktivistu a miestneho poslanca Martina Vla čikiho, ktorý sa 

vyjadril k tejto téme.  

Takže, budem citova ť, toto nie nie sú moje slová, ale 

myslím si, že sú  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Je tu?  

No, tak v tom prípade skrátim svoje, svoje, svoje 

vystúpenie a myslím si, že z tých informácií, ktoré  tam sú, 

sú dôvodné pochybnosti o tom, ako hovorila pani pos lanky ňa 

Šimonči čová, o tom, že to bolo v dobrej vôle, v dobrej vô, 

v dobrej viere a v dobrej, v dobrej vôli realizovan é a teda 

aj ja tieto pochybnosti na základe tých informácií zdie ľam.  

Ale teda som rád, že budeme ma ť možnos ť po po čuť aj 

jednu, aj druhú stranu, nie len sprostredkovane. 

Takže, ďakujem. 

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. 

Ja som si teraz spomenula, že to bolo prvé zasadnut ie 

našej komisie, kde sme od predchádzajúceho riadite ľa 

Mestských lesov žiadali práve v kontexte tohto príp adu 

zmapovať všetky podobné prípady na území mestských lesov, 

aby sme sa k tomu mohli vyjadri ť am blok a a prija ť nejaké 

uznesenie rozumné. Práve preto, že, že tie, tie jed notlivé 

prípady sú takéto komplikované. Dodnes sme vlastne toto 

uznesenie je nenaplnené.  
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Takže, naozaj, je to ve ľmi ťažké rozhodnú ť teraz.  

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: 

Len, ja sa len chcem spýta ť pána kolegu Dostála, ke ďže 

podľa prezen čky bol na tej finan čnej komisii a hlasoval za 

tento dokument, že čo ho teda vedie k zmene toho jeho 

názoru. Ke ď ho poznám, že on si tie dokumenty naštuduje 

vždy poctivo aj pred rokovaním finan čnej komsie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Dostál. 

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

No, niekedy sa jednoducho človek dodato čne dozvie 

informácie, ktoré nemá, alebo, alebo si sám nedokáž e 

zinterpretova ť z materiálu, ktorý má k dispozícii, a tak, 

tak sa stane, že je schopný zmeni ť názor.  

Ja neviem, či teda, tebe Martin, sa nestáva, že máš 

nejaké informácie, zaujmeš nejaký názor a potom dod ato čne 

sa dozvieš nejaké nové informácie, ktoré tú pôvodnú  

informáciu stavajú do iného svetla a ten názor zmen íš. 
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Ja ešte, ešte, však di debata bude pokra čova ť 

a vypo čujeme si jednu aj druhú stranu, takže myslím si, že  

budeme mať dostato čný priestor, aby sme si o tejto veci 

vytvorili názor na základe ove ľa vä čších informácií, ako je 

to bežne pri materiáloch, ktoré tu schva ľujeme.  

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 predsa len prosila organiza čné oddelenie, 

alebo tých, ktorí predkladajú materiál, aby ukázali  tú 

správnu mapu a nie idylické obrázky lesa, lebo až t am sa 

ukáže kde sa pozemok nachádza a aké sú súvislosti 

priestorové.  

Opakujem, že na mestskej rade nezískal tento materi ál 

podporu práve preto, že starostovia mestských častí majú 

neblahé skúsenosti s takýmito majite ľmi lesov. Máme na 

Kuklovskej čerstvú skúsenos ť, kedy novope čený majite ľ, 

alebo teda majite ľ lesa z Handlovej vymenil lesné pozemky 

za pozemky v lukratívnej časti Bratislavy. Sú to síce lesné 

pozemky nad Kuklovskou cestou, ale za čal tam aktívny výrub 

teraz na jar. Bol ve ľký problém tento výrub zastavi ť.  
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Máme veľmi dobré skúseno, teda ve ľmi v dobrej pamäti 

skúsenosti z Koliby, kedy ten istý majite ľ lesa vyrúbal 

veľký kus lesa na Kolibe.  

Sedí tu medzi nami človek, ktorý zrušil ochranu svojim 

rozhodnutím borovicového lesíka v pri Horskom parku , 

v dôsledku čoho prišiel o vysokú štátnu funkciu a naš ťastie 

sa tento lesík, zatia ľ, podarilo zachráni ť.  

Takéto skúsenosti v Bratislave sú pochopite ľné, 

developerské aktivity sú ve ľmi silné a snaživé a tlaky 

naozaj, ve ľmi významné. 

Prosím, aby ste si všimli, mapa stále nie je na 

obrázku, takže to musím pre číta ť: 

Lesný pozemok číslo de tisíc devä ťsto  

päťstoštyridsa ťosem lomeno tri,  

prosím o pred ĺženie, ak by som vy čerpala časový limit,  

sa nachádza priamo nad bývalou nemocnicou na Krásne j 

hôrke. V jeho bezprostrednej blízkosti sú všetky 

inžinierske siete, pri čom prístupovú cestu už manželia 

Polákovci vybudovali. 

Lesný pozemok číslo osemnás ťtisíc tristotridsa ťosem 

susedí s lesným pozemkom vo vlastníctve manželov 

Polákovcov.  

Kto zabráni manželom Polákovcom poda ť si o dva, tri 

roky na magistrát žiados ť o odkúpenie tohto lesného pozemku 

z dôvodu, že Mestské lesy ho nevyužívajú, nemajú k nemu 
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prístup a je v susedstve ich pozemku. Manželia Polá kovci 

získajú ďalší pozemok, ktorý už teraz nemá charakter 

lesného, ale skôr stavebného. 

Všetko to schva ľovanie a predkladanie tohoto materiálu 

opakované predkladanie, zavi zavá ňa protekcionizmom 

a ve ľkým precedensom ako prídeme o o o cenný lesný pozem ok, 

ktorý ur čite nepýtajú len tak, pre ni č za ni č. Aby sa 

pozerali na stromy. Na tie sa pozerajú doteraz rovn ako. 

Ja by som potrebovala upozorni ť aj na to, že že na 

mestskej rade odznelo, že aktivisti sú s takýmto sp ôsobom 

riešenia uzrozumení. Tak prosím, aby som upozornila , že to 

je lož, lebo aktivisti, ktorí bojujú o záchranu les oparku 

pre užívanie na ktorý je ur čený, absolútne nesúhlasia 

s týmto riešením a dištancujú sa od vyhlásenia, že 

aktivisti z Nového Mesta sú spokojní s takýmto vyri ešením.  

Obávam sa, že zriadenie, alebo vytvorenie ob čianskeho 

združenia, je len zásterka na to, aby majite ľ pozemkov 

dosiahol svoje. Pretože skuto čným majite ľom nebude 

občianske združenie, ale manželia Polákovci, ktorí bud ujú 

čierne stavba na mestských pozemkoch. Ni č viac a ni č menej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Mapy sme sa stále nedo čkali, ve ľmi ma to mrzí. Ja si 

myslím, že poslanci ve ľmi dobre si uvedomujú čo robia 

a budú za to nies ť do budúcna zodpovednos ť. A toto 

hlasovanie ako každé iné bude zapísané do análov 

bratislavskej histó histórie.  

Takže, všetko čo bolo treba poveda ť, je povedané.  

Ďakujem za slovo. 

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 som šokovaný, čo tu kolegy ňa starostka Čahojová 

hovorí.  

Sú to asi tri zastupite ľstvá dozadu, ke ď nás tu 

presvied čala v Karlovej Vsi, kde postavil na čierno múr nie 

dvojmetrový, ale štvormetrový, ktorým zabránil cest i čku, 

teraz, kde tu hájila to, že to v dobrej viere, že t am 

stavebná čiara bola posunutá, že máme takýmto ľuďom vyjs ť 

v ústrety. M ňa zlomila, že som bol nakoniec za. Za to, aby 

dal tieto veci do poriadku.  
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Teraz to vidí presne  opa čne.  Však to je úplne 

absurdné, toto čo povie. Mne sa to zdá.   

A to si môžme. Tu sa z toho robí taký záznam a ja t en 

záznam dám nabudúce doneseim a presne budem ako to hájila 

vtedy, a ako je teraz proti tomu. 

A čo sa týka, ak sa týka m ňa, bol som úradník na 

životnom prostredí na krajskom úrade, ktorý bol zru šený 

touto vládou. Bol zrušený preto, lebo sa zefektí 

zefektív ňovala štátna správa.  

To je všetko. 

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 som zhrozený, teda, pani starostka. Zhrozený, čo 

ste to tu všetko ako natárali doslova. Akože nejakí  

aktivisti a všetky tieto veci okolo toho.  

Veď de ň dozadu vlastne sme mali zverenie pozemku 

Karlovej Vsi, ke ď sme upozor ňovali, a to nie je urovnanie 

a zámena pozemkov, tak ste tu hovorili, ni č sa dia ť nebude. 

Ste bojovali za to, hej, zubami-nechtami a teraz tu to 
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hovoríte na týchto ľudí, ktorým my sme povedali čo majú 

urobi ť, aby sa tento problém riešil komplexne, hej, ktorí  

tu stoja, čakajú už nieko ľko hodín, tak vy tu nabrýzgate na 

nich, nalejete kýble špiny a tvárite sa ako najvä čšia 

svetica. To je fakt neskuto čné. To čo vy viete predvádza ť, 

stvára ť.  

Vy len presadzujete úzko svoje záujmy, ktoré sa týk ajú 

vás a jednoducho, neh ľadíte na záujmy Bratislav čanov. 

Pretože sme mestskí poslanci. A jednoducho, musíme háji ť 

záujmy Bratislavy  a Bratislav čanov.  

A my sme povedali ako to majú urobi ť. A chceme tým 

ľuďom pomôcť rieši ť ich životnú situáciu. Presne. Iks 

takýchto prípadov tu je a títo s tým tu prišli a sn ažia sa 

to vyrieši ť tak, aby bola dosiahnutá nejaká spravodlivos ť.  

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. 

No, ja som tiež prekvapený. 

Preventívne, kým za čne niekto obvi ňova ť z nie čoho 

nekalého, ja som pán Polákovcov nikdy nestretol okr em 

zasadnutí finan čnej komisie kde prišli prezentova ť tento 

problém. Vnímali sme ich ako tých, ktorí práve chcú  problém 

rieši ť oproti tisícom ostatným. 
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My sme im povedali ako to majú rieši ť. Že majú za 

drahé peniaze kúpi ť pozemok, aby ten pozemok lesný mohli 

potom zameni ť. My sme im stanovili podmienku, že tam musí 

byť vecné bremeno a predkupné právo, čo v tom dokumente 

a v tej zmluve zakomponované je. A teraz zo m ňa. 

A mne sa už ani ma nebaví sa tu háda ť s takouto zlobou 

ľudskou doslova. Jediné čo zo m ňa jednoducho hovorí, je 

taká člove čina, že ke ď už sme h ľadali riešenie, ťahá sa to 

roky, tak preboha, po ďme, vyriešme to a po ďme ďalej. Budeme 

mať viac lesov, budú všetci spokojní, vyrieši sa jeden  

problém, tisíc zostane nevyriešených, možno v budúc nosti 

vyriešime aj tie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No Martin, povedal asi to, čo som chcela poveda ť ja, 

že v zásade my povieme ľuďom čo majú urobi ť a ke ď to 

urobia, tak im potom im to neschválime. Tak to je a si také, 

fungovanie tohto zastupite ľstva. Bohužia ľ. 

Na druhej strane treba ešte poveda ť, že oni naozaj 

budú užíva ť len to, čo naozaj dnes užívajú a zvyšok bude 

sprístupnený verejnosti.  
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Čiže, ja nevidím teraz dôvod si tu vymýš ľať 

konštrukcie o tom, ako tam za čnú stava ť a idú robi ť 

megalomanské stavby a kupova ť ďalšie pozemky a robi ť z toho 

nejakú developerskú štvr ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Rovnako ma trošku tak prekvapuje ko ľko takej zášte 

a a takej zloby je v týchto príspevkoch.  

Pre m ňa je dôležité staros, stanovisko starostu. Ale 

stanovisko príslušnej mestskej časti a nie starostu alebo 

starostky z opa čnej strany Bratislavy. 

Ja si neviem predstavi ť tie konšpira čné teórie 

o nejakej zástavbe. Ve ď to bude les, ve ď to je stále les, 

to je lesný pozemok. Ako tam chcete, aby tam sa ror obila 

nejaká developerská činnos ť. 

Takže ja. Prosím vás pekne, dajme na to, čo hovorí 

starosta, čo hovoria miestni poslanci z tej mestskej časti 

a nerobme tu z ľudí, ktorým sme sami povedali čo po nich 

chceme, tak teraz celú tú ich ro čnú alebo viacro čnú snahu 

ideme hodi ť do kontajnera.  
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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: 

Ja len teda celkom nerozumiem tomu, že pre čo sa tam 

spomína aj to ob čianske združenie priamo, ke ď, ak teda 

dobre tomu rozumiem, tak to bude zmluva medzi, medz i mestom 

a zámenná zmluva a dvoma fyzickými osobami, ktoré s ú zhodou 

okolností členmi ob čianskeho združenia.  

Ja teda neviem o tom, že by sme pri iných takýchto 

podobných zmluvách dávali, dávali do do zmlúv, že k to je 

čoho členom.  

Čiže, nemá to nadobudnú ť ob čianske združenie, ak tomu 

dobre rozumiem, ale, ale tieto dve fyzické osoby,  

Takže je to trochu neštandardný postup. A teda, ale  

súhlasím s tým, že však dajme na to, čo o tom hovoria 

napríklad miestni poslanci. Jeden z nich tu o chví ľu 

vystúpi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ja si dovolím tvrdi ť, niektorí páni poslanci, áno hája 

záujmy Bratislav čanov, ale len niektorých.  

Upozor ňujem ešte na jeden fakt, že ako posledný z tých 

pozemkov, ktoré nevidíme, lebo mapka zo záhadných d ôvodov 

sa nevie dosta ť na plátno, je pozemok, posledný v rade 

domov, ktorý má rovnaký obrovský plot a bazén neleg álne 

postavený na lesných pozemkoch. Na tejto ulici sú M estské 

lesy za záhadne ne činné vo či stavbám, ktoré sa tam udiali 

a dejú. 

Majite ľom toho posledného nelegálne postaveného plota 

a bazéna je firma Lease One, spol. s r. o., ktorej 

štatutárom je neslávne známy z istej opi čej kauzy pán Jirko 

M zo synom.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Prihlásili ešte, sa ešte zástupcovia verejnosti.  

Prosím, o tom, či môže vystúpi ť pán Polák. 

(Hlasovanie.) 

Pán Polák, nech sa pá či.  
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Občan   Ing. Stanislav   P o l á k :  

Dobrý ve čer. 

Vážený pán primátor, vážené dámy poslankyne, vážení  

poslanci,  

moje meno je Polák. Som z ob čianskeho združenia 

Urovnanie a náprava.  

Ako prvé chcem poveda ť, ve ľmi milo nás prekvapila tá 

pozornos ť, vä čšia ako mala americká ambasáda čo sa týka 

príspevkov. 

K našej veci by som chcel poveda ť hlavne jedno. 

Riešime to, a síce snažíme sa vyrieši ť nie čo, čo trvá 

štyridsa ťpäť rokov. My sme to nezavinili a prišli sme 

s riešením, ktoré nám odobrilo mesto. Kúpili sme le sný 

pozemok, ktorý bol odsúhlasený mestom, mestskou 

organizáciou Mestskými lesmi, zapadá do hospodárske ho 

plánu, do logistického, obslužného. (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) sme tento pozemok kúpili. 

Ponúkli sme ho mestu na zámenu, s tým že naše 

pozemkové presahy, ktoré máme by sa týmto spôsobom 

vyriešili a zvyšok by bol verejne prístupný verejno sti, 

mestu. V zámennej zmluve je zakotvené predkupné prá vo pre 

magistrát, aby neprišlo k cudzeniu tretej strany a je tam 

povinnos ť neoplocova ť to.  

Našou jedinou ambíciou je normálne ži ť a nejakým 

spôsobom ma ť vysporiadané veci, ktoré sme my v minulosti 

nezaprí činili. 
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V našom materiáli, je dos ť obsiahli, je tam súhlas 

starostu pána Kusého, je tam, ktorý vykonal osobne 

poslanecký prieskum, respektíve starostovský priesk um, až 

po tomto prieskume tento súhlas udelil.  

Bolo to v komisiách, bolo to vo finan čnej komisii, 

bolo to v komisii územnoplánovacej.  

My chceme nejakým spôsobom vyrieši ť, vyrieši ť tento 

pozemkový presah.  

Takto sa vyrieši celá ulica, štyri domy. 

A h ľadali sme spôsob a nástroje ako, ako da ť 

magistrátu, respektíve mestu, kontrolný mechanizmus , ktorý 

je zakotvený v predkupnom práve pre magistrát a kto rý je 

zakotvený v povinnosti neoplocova ť to a by ť verejne 

prístupné mestu. 

Mesto získa nový pozemok vo výš, v rozmere pä ťtisíc 

štyristo metrov štvorcových  a vlastne pôvodný poze mok 

de fakto ostane tak ako ostáva.  

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, poprosím vá s 

o podporu nášho bodu.  

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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Ďalej po požiadal o vystúpenie pán Vla čiky.  

Prosím, hlasujte o vystúpení pána Vla čikyho. 

(Hlasovanie.) 

Občan   Martin   V l a č i k y :  

Ďakujem za slovo. 

Vážení prítomní, moje meno je Martin Vla čiky. Som 

ges čný poslanec za Kolibu a Kramáre, zárove ň predsedom 

občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu.  

Tejto kauze sa už dlhšie venujem. 

Keďže, pod ľa mňa ide o teda bezprecedentný krok 

zaberaní časti lesoparku, o legalizáciu čiernej stavby pána 

Poláka. O tom jedine je tento bod. 

Treba sa vráti ť troška do minulosti, kedy 

v sedemdesiatich rokoch ľudia, ktorí mali na tejto ulici 

Pod Klepá čom kúpené pozemky, trom z nich mesto zobralo 

z ich pozemkov na výstavbu cesty. Potom im bolo ako  istá 

kompenzácia ponúknuté časť lesa za ich domami, že si môžu 

vlastne využi využíva ť ako kompenzácia za to zobraté. 

Ten pozemok, ktorý kúpil pán Polák ale nebol takto 

ukrátený. Nebolo z neho zobrané na výstavbu cesty, napriek 

tomu ten predchádzajúci majite ľ tam postavil na časti 

pozemkov nejakú šopu, nejaké oplotenie. 
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Keď to kúpil pán Polák, žiadal o stavebné povolenie na  

dom. V podstate tam jedna z podmienok od Mestských lesov 

bola, že všetky stavby, ktoré zasahujú do lesných p ozemkov 

budú zbúrané. Bohužia ľ, pán Polák toto nerešpektoval 

a miesto teda nejakej šopy tam urobil obrovské 

železobétonové kaskády, ktoré nemajú dva metre, ale  možno 

štyri a ešte viac rozšíril ten záber lesoparku. 

Takže išiel vedome proti tomu čo mal napísané 

v stavebnom povolení. 

Keď si to chce niekto pozrie ť, odporú čam mu google 

road, pozrie ť si v histórii satelitnú snímku, povedzme, 

z roku 2009, aká tam je zele ň a čo tam nastalo ke ď to kúpil 

pán Polák a za čal tam stava ť. 

Keďže mu to neprešlo minule ke ď o túto, vlastne tento 

bod sa tu preberal, tak teraz sa spojil s ďalšími majite ľmi 

z ulice, ktorí teda majú oprávnený nárok na rozdiel  od 

neho. Týmto vlastne chce použi ť ich na legalizáciu svojej 

čiernej stavby. 

Ja si myslím, že by sme, prosím vás, aby ste neboli  im 

pri tomto nápomocní a aby ste hlasovali proti tomut o 

návrhu. 

Zárove ň chcem poveda ť, že ten pozemok lesný, ktorý 

vymie ňajú za ten lesný pozemok na tej Krahul čej ulici, tak 

vôbec nie je taký bonitný a vôbec tam neni na časti toho 

pozemku les. Sú tam popri Krahul čej ulici skládky 

stavebného odpadu, betónu, zeminy, pár stromov, zvy šok až 
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potom les za čína tak ďalej. Takže vôbec nezamie ňame (gong) 

to isté. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

To bolo posledné vystúpenie k tomuto bodu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali návrh na doplnenie uznese nia 

od pani poslankyni Kimerlingovej a žiada doplni ť ako do 

podmienok bod štyri . 

Bod štyri: zapísa ť do katastra ťarchu, vecné bremeno 

právo užíva ť v sú časnosti oplotené záhrady a v prospech 

všetkých susedov z oboch strán.  

Toľko návrh. 

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 ťosem  prítomných, 

jedenás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia tak ako nám b olo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

zámenu pozemku registra a tak ďalej ako je to uvedené so 

všetkými podmienkami. 

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, 

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 24 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 ďalšieho bodu a tým je bod 

dvadsa ťštyri.  

Zá, je to bod bez úvodného slova. Sú tam súhlasné 

stanoviská aj mestskej rady, aj finan čnej komisie.  

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 je nám písomne  

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa zámenu pozemkov 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 ťsedem  prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ 

ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 

POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 21385/1, PARC. 

Č. 21387 A PARC. 

Č. 21383/4, V PROSPECH SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO DIVADLA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Postupujeme ďalej v pozvánke.  

Informáciu o plnení uznesení sme mali v čera. Predkupné 

právo Karlova Ves tiež . 

To znamená, pokia ľ to čítam správne, sme na zmluve 

o budúcej zmluve s národným divadlom. 
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Je to tak?  

Áno.  

Pán riadite ľ, prosím, o úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Na rokovanie predkladáme Návrh na schválenie zmluvy  

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na poze mkoch 

Bratislava Staré Mesto v prospech Slovenského národ ného 

divadla. 

Návrh uznesenia znie: odporú ča  schváli ť  zmluvu 

o budúcej zmluve za predbežnú odplatu v sume šestná sťtisíc 

štyristošes ťdesiatštyri celá nula štyri Eur.  

Finan čná komisia odporu čila schváli ť  zmluvu o budúcej 

zmluve, mestská rada odporu čila prerokova ť materiál.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zmluvu 

o budúcej zmluve 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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA UZATVORENIE MIMOSÚDNEJ 

DOHODY K POZEMKOM V BRATISLAVE, 

K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 1592/9, PARC. 

Č. 1592/18 V PROSPECH ING. ŠTEFANA 

MATIAŠOVIČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťdevä ť.  
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Prosím o úvodné slovo. 

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

Ide o návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody 

k pozemkom v Bratislave, kataster Ra ča v prospech inžiniera 

Štefana Matiašovi ča. 

Materiál predkladáme v troch variantoch. 

Variant I., schváli ť mimosúdnu dohodu o zaplatenie 

trov konania vo výške osemnás ťtisíc dvestoštyridsa ťosem Eur 

bude znáša ť pán Matiašovi č.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón, niektorý poslanec 

odchádza a primátor sa ho pýta kam ide, odpove ď, že na 

dovolenku, primátor namieta, že si poslanci odsúhla sili, že 

budú rokova ť do konca) 

Pokra čujte, pán riadite ľ.  

Variant II., schváli ť mimosúdnu dohodu o zaplatenie 

v symbolickej výške tritisíc štyridsa ťjeden plus DPH bude 

znáša ť Mestská časť Bratislava Ra ča. 

Variant III., neschváli ť mimosúdnu dohodu a pokra čova ť 

v spore.  

Uvediem stanovisko starostu. 

Rača uvádza, že pokia ľ sa rozhodne pre ukon čenie 

súdneho sporu mimosúdnou dohodou, odporú ča mestská časť 

toto rozhodnutie prija ť len za podmienky, že navrhovate ľ 

vezme spä ť žalobný návrh a bu nebude požadova ť náhradu trov 
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konania spo čívajúce najmä v trovách právneho zastúpenia 

navrhovate ľa, ktoré sú mimoriadne vysoké.  

Finan čná komisia odporu čila variant III. s tým, že 

v prípade neúspešného súdneho konania zaplatenie 

symbolickej výšky tritisíc štyridsa ť jedna celá štyridsa ť 

Eur plus DPH bude znáša ť hlavné mesto. 

Výstup z mestskej rady, oporu čila prerokova ť materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno trochu poopravil pána riadite ľa, aj 

ten materiál, ktorý máme pred sebou.  

V tom variante dve neni ni č o tom, že by mala znáša ť 

súdne trovy za súdny spor, ktorý je o vlastnícke pr ávo, 

mestská časť Ra ča, tak ale ani to znenie, tak ako to je 

uvedené teraz v tom variante, si myslím, že nie je správne, 

nie je korektné.   

A preto si navrhujem doplni ť ten variant dva o nové 

znenie. A to za číslovku 21C/209/200 2012, novú vetu, ktorá 
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bude znie ť: zárove ň schva ľuje finan čný nárok Ing. Štefana 

Matiašovi ča na čiasto čnú náhradu trov konania a trov 

právneho zastúpenia v symbolickej výške dvadsa ť percent 

z hodnoty aktuálneho nároku, maximálne však do výšk y 

tritisíc štyridsa ť jedna lomeno celá 40 Eur plus DPH.  

V tom materiáli, ktorý bol predložený aj na finan čnú 

komisiu, aj na radu bolo uvedené, že v sú časnosti ten ten 

finan čný nárok na súdne trovy a právneho zastúpenia je vy še 

osemnásťtisíc Eur, ale je tam predbežná dohoda, že by boli 

ochotní akceptova ť tú výšku do výšky dvadsiatich percent. 

V materiáli je uvedený, je uvedený právny názor súd u, 

ktorý ešte pred tým bude vynesený rozsudok, súdy zv erej ňujú 

a práve v tomto prípade je uvedené, že ten právny n ázor 

súdu je taký, že navrhovate ľ by mal by ť úspešný z dôvodu 

preukázania vlastníckeho práva.  

Preto si myslím, že ďalšie súdenie sa je zbyto čné 

mrhanie finan čnými prostriedkami nie len mesta, ale teda aj 

aj času a prácou odborných útvarov.  

Takže, ja len chcem deklarova ť, že v prípade, ak teda 

bude rozhodnuté dneska iným spôsobom, to znamená, ž e sa 

ideme súdi ť, že mestská časť na súde podá návrh, aby bola 

vymazaná, teda aby, ako mestská časť nebola ú častníkom 

v druhom rade, pretože Ra ča tam je v sú časnosti vedená ako 

účastník toho súdneho sporu v druhom rade len preto, lebo 

ten pán Ma ťašovi č, v prípade, ak by nebol úspešný v tomto 

súdnom spore, teda v tomto súde oh ľadne dvojitého 

vlastníctva, tak tá jeho žaloba bola, aby si tú par celu 

vydržal.  
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A my ako správca tej parcely predsa len máme o tom 

väčšie vedomosti ako ako hlavné mesto, nako ľko sme ho iks 

rokov spravovali, čistili sme ho, starali sme sa o to, 

dávali sme odtia ľ pre č čierne skládky, takže sme vynaložili 

už na správu tohto vadného majetku, ktoré nám mesto  

zverilo, vlastné financie. 

Takže, ja by som poprosil o podporu variantu číslo II, 

po akceptovaní toho môjho pozme ňovacieho návrhu. 

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: 

Pán primátor, pri rokovaní o tomto nám chýbalo neja ký 

autoritatívne stanovisko magistrátu.  

Vy nám dávate na prerokovanie právne problémy, ktor é 

majú stanovisko iba druhej strany. V tomto prípade pána 

Matiašovského, ktorý si zaobstaral nejaké stanovisk á. Pre čo 

nám tam chýba stanovisko mesta. A ako sa majú vyjad ri ť 

teraz poslanci? No možno nám ho môžte teraz sprostr edkova ť. 

Ale všetka práca sa prenáša bu ď na plecia finan čnej komisie 

a poslancov, ktorí sú vo finan čnej, alebo dokonca priamo 

sem do zastupite ľstva, pri čom váš aparát tuná slúži, pokia ľ 

ide o právne služby iba k tomu, aby robil alibi váš mu 
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spôsobu vedenia schôdzí. Potrebovali by sme v tomto  prípade 

aj trochu viac. Normálnu, odbornú prácu.  

Je tu pán vedúci právneho oddelenia?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák má slovo. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

My sme sa skuto čne tomu ve ľmi venovali podrobne a dlho 

na finan čnej komisii. A teda napokon vystúpil aj pán 

kontrolór, aj zamestnanci magistrátu. A pokia ľ je tam 

nejaká tá šanca, tak ja si myslím, že tá šanca, si myslím, 

že nemali by sme túto dohodu o urovnaní schváli ť, ale 

s tým, že samozrejme, je nemyslite ľné, aby mestská časť, 

jednoducho, platila nejaké súdne trovy. Takže, toto  plne 

podporujem, to čo vlastne pán starosta predložil a povedal.  

Ja si myslím, že je potrebné, ako, pokia ľ je tu šanca, 

aby sme je zabojovali o to  a získali vlastne tieto  

predmetné aktíva do svojej správy. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ja opä ť, to poznamenávam, lebo je to výnimo čné, ale 

v tomto prípade to vidím podobne ako pán poslanec O lekšák 

a teda priklá ňam sa k tej alternatíve III, ktorú nakoniec 

aj odporu čila finan čná komisia.  

Takže, dávam procedurálny návrh, aby sa ako o prvej  

hlasovalo o alternatíve III, teda o neschválení tej  dohody. 

A trochu by som polemizoval s názormi predre čníkov, že 

nemáme žiadne stanovisko magistrátu. Boli tam odbor ní 

pracovníci magistrátu a práve pod vplyvom ich vystú penia 

som napríklad ja dospel k názoru, že ten spor, napr iek 

predbežnému názoru súdu, nie je stratený. Že tam ex istujú 

významné šance, aby sme v tom spore uspeli. Samozre jme, že 

je to, je to otázne. Nie nie nemôžme ma ť v tejto veci 

istotu, ale pokia ľ je takýto postoj zo strany magistrátu, 

tak si myslím, že nemali by sme schva ľova ť mimosúdnu 

dohodu.  

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: 

Len ve ľmi krátko dodám, že presne takto si to pamätám 

ako pán poslanec Dostál a pán poslanec Olekšák.  
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Plus k tomu ešte dodávam, že aj na porade pána 

primátora bolo interpretované, že súd neprihliada n a úplne 

jednozna čné argumenty časového charakteru , ktoré naši 

pracovníci magistrátu zdôraz ňovali, že by súd mal 

zoh ľadni ť. A pritom predbežnom názore ich nezoh ľadnil. 

Otázka Ra če, samozrejme, doporu čujem, vyjs ť v ústrety 

pánu starostovi Pilinskému.  

Ďakujem. 

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. 

Presne, to čo tu zaznelo aj od pána kontrolóra, práve 

vystúpenie ľudí z magistrátu bolo ve ľmi kvalitné na 

finan čnej komisii a pomohlo nám urobi ť si jednozna čný 

názor.  

A chcel by som len doda ť k tomu, že ke ď už teda 

finan čná komisia naozaj pracuje, tak by tu aj malo zaznie ť, 

že na čom sa dohodne, lebo sme to riešili pomerne 

intenzívne. A finan čná komisia opä ť jednohlasne prijala 

k tomuto bodu aj uznesenie, v ktorom sa hovorí, to čo 

v podstate hovoril aj pán starosta Pilinský, že ted a 

odporú čame vedeniu mesta aby v prípade náhrady trov 

právneho zastúpenia neprenášali tú symbolickú hodno tu 
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tritisíc Eur na miestnu časť Ra ča, ale aby to teda uhla 

uhradilo mesto Bratislava.  

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 sa pokúsim konštruktívne, naozaj, len tieto 

výhrady, ktoré boli. 

Pretože ke ď si pozriete materiál, ten obsahuje 

informácie. Ja som nepovažoval za potrebné číta ť všetky 

informácie, stanoviská, ktoré v materiáli sú, ale k eď to 

považujete za potrebné, tak to stanovisko je dané, že na 

základe tých argumentov, ktoré sú v materiáli, navr hujeme 

neschváli ť dohodu o urovnaní sporných vlastníckych práv 

medzi hlavným mestom a inžinierom Matiašovi čom.  

Čiže, stanoviská tam sú. 

A magistrát si plní svoje povinnosti.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja neberiem právo rozhodnú ť za variant tri. Ja len 

chcem, aby tu odznelo, a to hovoril o tom aj ten mô j návrh, 

že ja ako starosta a zástupca mestskej časti chcem aby tu 

odznelo, že mestská časť, ke ďže pravdepodobne variant číslo 

dva prijatý nebude, nebude potom musie ť znáša ť, lebo sa 

budeme súdi ť ďalších pä ť rokov a už to nebude 

osemnásťtisíc, ale možno to bude dvadsa ťpäťtisíc Euro, tak 

aby niekoho na magistráte nenapadlo potom to požado vať od 

Rače, hej? Ke ď dneska, ke ď evidentne vieme, že ten spor 

prehráme, respektíve že, že to prvostup ňové rozhodnutie 

bude v prospech toho pána Matiašovi ča, kedy mu nemusím 

plati ť osemnás ť, ale len tritisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ko koniec diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali dopl ňujúci návrh 

od poslanca a starostu Pilinského a do a to doplnen ie do 

variantu číslo dva.  

Celý text variantu zostáva, za tou číslovkou navrhuje 

dopísa ť zárove ň schva ľuje finan čný nárok inžiniera Štefana 
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Matiašovi ča za čiasto čnú náhradu trov konania a trov 

právneho zastúpenia v symbolickej výške dvadsiatich  percent 

z hodnoty aktuálneho nároku, maximálne však do výšk y 

tritisíc štyridsa ť jedna celých štyridsa ť Eur plus DPH.  

Toto je doplnenie k variantu číslo dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej, ale. Myslím, že to chcete poveda ť, pán poslanec, 

máte procesný návrh. Ste navrhovali, aby sa najprv 

hlasovalo o trojke. 

Povedzte. 

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

No, síce sa hlasuje v poradí ako bolo podané, ale t oto 

bol procedurálny návrh, nie pozme ňujúci, čiže pod ľa mňa by 

sa najprv malo hlasova ť o tej trojke. Ak schválime trojku, 

tak potom je bezpredmetný ten, ten návrh pána po po slanca 

Pilinského. 

Lebo keby sme teraz schválili ten jeho dopl ňujúci 

návrh, čo asi možno by sme schválili, lebo nikto to nechce 

prenáša ť na Ra ču a potom by sme neschválili samotnú dvojku, 

ale schválili by sme trojku, no tak by sme mali abs urdné 

uznesenie. Že síce ideme pokra čova ť v spore, ale ale 

zárove ň nejaké doplnenie uznesenia, ktoré, ktoré 

predpokladá, že ten spor skon číme. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No, procesnou ešte pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

No ja si myslím, že najprv sa dá dáva hlasova ť 

o o pozme ňujúcom návrhu a už, a už hlasovanie bežalo.  

Takže, sa by som poprosil, aby sme dodržali rokovac í 

poriadok, to zna to znamená, hlasovali najprv na 

pozmeňujúcom návrhu variantu, varianty dva a ke ď tá 

neprejde, potom nech sa pá či, hlasujme o variante číslo 

tri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej, lenže pán poslanec  Dostál navrhol na za čiatku 

hneď, aby sa prve hlasovalo o číslo tri. To znamená, že to 

automaticky takto sa berie. 

To znamená, že musíme postupova ť pod ľa návrhu pána 

poslanca Dostála a hlasova ť o bode. 

Takže, pre čítajte o čom hlasujeme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prepá čte, ja som to vôbec nepo čula od pána Dostála. 

Nikto mi to nepovedal, že on navrhoval.  
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Keď to tam hundre pod svojimi fúzami, tak ja nemôžem 

všetko rozumie ť.  

No. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Oholi ť! 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už aj pred chví ľočkou som hovorila, že nie potichu, 

lebo ho nerozumie ť.  

Takže budeme hlasova ť najprv na ten návrh pána Dostála 

o variante tri, ktorý máte v návrhu uznesenia. 

Mám ho pre číta ť, alebo?  

Tak potom variant tri. 

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, 

dvanás ť za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak v tomto prípade by sme mali hlasova ť o tom čo dal 

pán Pilinský, doplnenie variantu dva, čo som pre čítala. 

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 ťšes ť. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom máme odsúhlasenú variantu dva a ni č iné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, prechádzame do bodu číslo  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

SR Bratislavy: 

Jasné. 

Ďakujem pekne. 

Čiže, pán Pilinský doporu čil doplni ť jeho záujem 

z h ľadiska Ra če. Ja som doporu čil, aj iní poslanci, aby 

teda, samozrejme, to bolo akceptované, ale pán Pili nský, 

naozaj si to tak pamätám, že nehovoril, že teda žia da, aby 

bolo hlasované o alternatíve bé, doplni ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím vás, ak sa mýlim, ospravedl ňujem sa. 

Čiže, ja si myslím, že v nahratí je napísané, že 

doplni ť. Prepá čte, ak, ak sa mýlim, nechcem sa vás dotknú ť. 

Ale v takom prípade poslanci odhlasovali, že sa nep okra čuje 
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v tom súdnom spore, napriek tomu, že celá diskusia bola 

o ňom, a v takom prípade vyslovujem hlboké sklamanie n ad 

tým, preto lebo všetci sme sa tu teraz práve tešili , 

vytešovali z toho, že ako magistrát to má dobre pri pravené. 

Tak potom, ďakujem. 

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. 

Ja len chcem doda ť, že toto presne ukazuje, ako 

funguje tá teória verejnej vo ľby. Že ke ď prehodíte poradie 

hlasovaní, tak nakoniec odhlasujete nie čo, čo ste 

odhlasova ť nechceli. Lebo aj na tej finan čnej komisii 

väčšina z nás chcela odhlasova ť to v prospech Ra če 

a variant tri, pokra čujme, sú ďme sa ďalej. Tým, že sa 

prehodili tieto  hlasovania, tak zabíjame spor, kto rý sme 

mohli vyhra ť, ideme do mimosúdneho vy vyrovnania, a teda 

aspo ň ten záujem Ra če sme nejakým spôsobom ochránili.  

No bohužia ľ, keby to hlasovanie bolo v inom poradí, 

asi dopadne inak.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, je to. Je to obraz práce niektorých poslancov,  

ale dobre. 

 

 

BOD 30 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: . 

Sme v bode.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No jasne.  

Sme v bode tridsa ť, Správa o výsledku kontroly. 

Pán kontrolór. Pán kontrolór, sme v bode tridsa ť, vaša 

správa. 

Ak chcete k nej hovori ť, ak nie, tak. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Nie, ďakujem pekne.  

Bez úvodného slova. Je ve ľmi podrobná. Naozaj, nechcem 

zdržova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu 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 po prerokovaní berie na 

vedomie Správu o výsledku a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri  prítomných, 
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tridsa ťtri za. 

Uznesenie je schválené. 

 

 

BOD 31 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 

POLROK 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Plán kontrolnej činnosti. 

Tak isto, pán kontrolór, nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

...chcem po ďakova ť, že sme vydržali až do tejto 

chvíle, lebo zo zákona ho musíme schváli ť, inak by som na 

budúci týžde ň nemohol za čať kontrolova ť tie uznesenia 

a ešte aj zaujatie verejného priestranstva chceme s pusti ť. 

Takže ďakujem, že sme, že ste tu všetci vydržali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram diskusiu.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní schva ľuje Plán kontrolnej činnosti 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 ťjedna  prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Petície sme schválili v čera, Predstani čné námestie 

tiež, materiál zámena Vajnory bol tiež. Tridsa ťpäťku sme 

stiahli. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Takže sme v bode. 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

 

BOD 34A DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA K BODOM 

PREROKOVANÝCH NA VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ BVS, A. S. 

DŇA 30. 6. 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bod tridsa ťštyri A.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Dovoľte, aby som vám dala informáciu k bodom, ktoré 

bolo navrhnuté  na valné zhromaždenie dnes, ale vzh ľadom na 

to, že sme to nestihli prerokova ť v čera, tak sa to bude 

prerokováva ť  pod ľa uznesenia valného zhromaždenia 

v septembri. 

Jedná sa o informáciu, ktorú potrebujeme na to, aby  sa 

vôbec o tom bode hlasovalo, pretože sa jedná o bod,  ktorý 
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bude na valnom zhromaždení Bratislavskej vodárenske j 

spolo čnosti a mestské zastupite ľstvo o ňom musí by ť 

informované. 

Ide o zmenu stanov. Ale zmenu stanov, myslím si, že  

v pozitívnom zmysle, a to rozšírenie predmetu podni kania 

spolo čnosti o činnos ť výskum a veda v oblasti prírodných 

a technických vied. A navrhuje sa z dôvodu, aby spo lo čnos ť 

mohla sa uchádza ť o prostriedky z fondov Európskej únie 

a z iných grantov, či podpôr. A tým zvýši efektívnos ť 

a kvalitu poskytovania svojich hlavných podnikate ľských 

činností a služieb. 

Nechcem číta ť celý ten text, ja som vám ho poskytla. 

Mohli, môžete si tú informáciu naštudova ť. 

V rámci valného zhromaždenia, samozrejme, nemožno 

vstupova ť do tohto, do tohto bodu, čiže sa bude hlasova ť 

len o tom texte, ktorý máte, máte pred sebou. 

Možno taká krátka informácia o dnešnom valnom 

zhromaždení. Asi ste po čuli, že prebehlo všetko v poriadku 

a v prospech toho, že sa nezmenilo, nezmenili stano vy 

v neprospech toho, aby tam vstupoval súkromný inves tor, 

alebo teda, aby sa zmenilo nakupovanie akcií, aby s a 

dozorná rada si zachovávala svoje právomoci.  

Tento bod zmeny stanov bol stiahnutý vzh ľadom na to, 

že Skalica stiahla svoju požiadavku na zmenu stanov .  

Ak máte nejaké otázky.  
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Berie sa táto informácia len na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k bodu rozšírenie stanov o vedu 

a techniku.  

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie ústnu 

informáciu o o o rozšírení podnikate ľskej činnosti v BVS. 

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 ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 36 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 

ODPADOM, REALIZOVANÍ SEPAROVANÉHO 

ZBERU A RECYKLÁCII DRUHOTNÝCH 

SUROVÍN 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak teraz prechádzame do bodu tridsa ťšes ť. Informácia 

o nakladaní s komunálnym odpadom a tak ďalej. 

Máte pred sebou informa čný materiál. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o nakladaní s komunálny m 

odpadom a tak ďalej.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri  prítomných, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 37 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 

CENTRUM, A.S., D ŇA 17. JÚNA 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz  máme pred sebou štyri materiály informa čné 

o veciach, ktoré budú schva ľované na na tých obchodných 

spolo čnostiach, NTC, BTB- čka, BID-ka  a Incheba. 

Otváram diskusiu k bodu tridsa ťsedem. To je NTC. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Informáciu 

o materiáloch 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, 

tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 38 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BOLI 

PREROKOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ ORGANIZÁCIE BRATISLAVSKÁ 

ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU DŇA 24. 

MÁJA 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu. 

To isté, BTB. 
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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, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o materiáloch a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 39 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ 

DOPRAVA, A.S., D ŇA 27. JÚNA 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu.  

To isté BID-ka. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o materiáloch a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, sme v hlasovaní teraz, procesný? 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Budú prerokované 27. 6., to už bolo. Tridsiateho, čiže 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, dokon číme hlasovanie, potom sa to vysvetlí. 

Hej? 

Hlasujte, prosím vás. 

(poznámka:  smiech a vrava mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťjedna za. 

Pán magister, prosím vás, vysvetlite ten dátum. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností 

Áno. 

Bratisla Bratislavská integrovaná doprava už prebeh la 

s tým, že hlavné mesto teda dostalo návrhy na vyspo riadanie 

sa teda s riadnou individuálnou a vlastne so všetký mi 

predloženými materiálmi neskoro, nestihli sme 

zastupite ľstvo, preto vlastne zástupca mesta sa zdržal 

hlasovania. Čiže nemohol súhlasi ť, ani nesúhlasi ť 

s predloženým materiálom čo sa týka riadnej indivi 
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individuálnej ú čtovnej závierky za rok 2015, návrhu na 

vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže to budú musie ť zopakova ť. Ale je tam aspo ň mandát 

pre zástupcu mesta.  

 

 

BOD 40 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI INCHEBA, A.S., D ŇA 30. 

JÚNA 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sme v bode štyridsa ť. To isté Incheba. 

Otváram diskusiu. 

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

Ja len pre pána poslanca, ak by mal problém s tým, že 

27. júna, tak ten predchádzajúci bol 24. mája a ten  

predchádzajúci bol 17. júna.  

Čiže, boli ešte dávnejšie.  

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. 

Pán primátor, vysvetlíte nám pre čo nám predkladáte 

materiály, ktoré mali by ť pred mesiacmi a pre ktoré 

zmeškáva zástupca mesta rokovanie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vysvetlite, prosím.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností 

Pre predkladáme ich preto teraz, predkladáme ich na  

prvé možné zastupite ľstvo, na ktoré sa dali predloži ť. Boli 

predložené riadne a ak akonáhle nám boli doru čené od 

spolo čností. Spolo čnosti si mali teda zabezpe či ť to, aby 

nám boli predložené tak, aby sme vedeli zahlasova ť pred tým 
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ako, teda potom ako ich prerokuje mestské zastupite ľstvo. 

Mesto si splnilo všetko do bodky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za vysvetlenie. 

A chcete nie čo s tým urobi ť, že nám spolo čnosti 

predkladajú tak návrhy, že vlastne poslanci sú iba 

gašparkovia, ktorí hlasujú za to, čo už nemôžu nijak 

ovplyvni ť? Čo prebehlo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Inchebu môžete. Máme pred sebou hlasovanie 30. júna , 

vlastne to už je, to je dneska. 

Dobre. 

Hlasujeme o bode štyridsa ť. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o materiáloch 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 ťštyri prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 41 ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY VO VZŤAHU 

K IMPLEMENTÁCII POŽIADAVIEK 

MESTSKÝCH ČASTÍ K RIEŠENIU NIMI 

NAVRHOVANÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH 

INVESTI ČNÝCH ZÁMEROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťjedna, Územný generel 

dopravy a požiadavky mestských častí, kde vás chceme 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 809 

informova ť o tom, že sme sa stretli s mestskými časťami, 

vysvetlili sme si akým spôsob je predkladania návrh ov 

a žiadostí mestských častí, tak aby sa dali procesova ť 

v zmysle generelu.  

Je medzi mestskými časťami a magistrátom komunikácia. 

Takže, toto si myslím, že ide smerom k vzájomnej 

spolupráce. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja by som sa rád teda spýtal, ja som sa tam do čítal, 

že teda už z ktorých mes, mestských častí boli tie návrhy 

predložené. Ja sa chcem spýta ť, že kedy môžme o čakáva ť 

nejaké stretnutia s odbornými útvarmi, aby sme si t ie naše 

návrhy mohli prejs ť?  

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: 

Ďakujem pekne. 
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Ja som od viacerých starostov po čul, že im sa tlmo čí 

teraz, že územný generel je záväzný dokument. Ako j e to?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To ste po čul, pán poslanec, správne. Mohli by ste sa 

spýta ť aj nás a nepo čúva ť iba čo vám hovoria ostatní.  

Končím. 

No, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Počul som správne aj ke ď ste tu pred hlasovaním 

povedali, že len nech za to hlasujeme všetci, lebo to nie 

je vôbec záväzný dokument? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej. 

Pani. 

Končím diskusiu. 

A nech sa pá či, pani Greifová, odpovedajte ešte na 

otázku. 
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Príve podve čer.  

Takže, kedy budú výstupy, kedy sa stretneme?  

Pán starosta, ešte minulý týžde ň došli doplnenia 

z mestskej časti Ra če, z mestskej časti Ružinov. Štyri 

mestské časti nám stále nedodali. Takže ich ešte raz 

oslovíme. 

Spracovala sa tabu ľka, tak ako navrhoval pán starosta 

z Vajnor. A momentálne ju posúvame na odborné útvar y, aby 

sa nám k tomu vyjadrili. Akonáhle to bude vyhodnote né, tak 

sa vám ozveme. Predpokladám, v polke júla. 

Čiže, to je k tomuto. 

A čo sa týka záväznosti územného generelu, ke ď sme ho 

tu schva ľovali, tak záväzný je pre čerpanie európskych 

fondov. Samozrejme, že je to materiál, alebo je to 

dokument, ktorý sa používa na aktualizáciu územného  plánu 

a záväznos ť je len pre čerpanie európskych fondov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Upozor ňujem, že pri tomto materiály sme mali rozdané 

nové uznesenie, nový návrh uznesenia, takže o tomto  návrhu 

budeme hlasova ť, ktorý sa skladá z dvoch častí. Mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu v časti A berie na 

vedomie stav riešenia implementácie navr navrhovaný ch 

infraštruktúrnych investi čných zámerov mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislavy  vo vz ťahu k územnému generelu 

hlavného mesta SR Bratislavy  

a v časti B schva ľuje periodicitu kontroly plnenia 

uznesenia mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  číslo 403/2016 časť C, zo d ňa 31. 3. 2016 

polro čne po polro čne, po čnúc 1. 7. 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je schválené. 

 

Máme schválené uznesenie? 
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BOD 42 ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO 

HOSPODÁRENIA SO ZRÁŽKOVOU VODOU 

V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťdva, Zásady poskytovania 

finan čného príspevku. 

Materiál je na stole, obsahuje všetky potrebné 

informácie a je to bez úvodného slova. 

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 Zásady 

poskytovania finan čných príspevkov 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.) 
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Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 43 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: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťtri a je to Informácia 

o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie. 

Priatelia, to je presne ten istý bod, čo sme tu v čera 

tri hodiny diskutovali oh ľadne tej petície, čiže všetky 

informácie už boli povedané. Myslím si, že nemusíme  to 

opakova ť si tú diskusiu zo v čera.  
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Čiže, máte to na stole.  

Otváram k tomuto diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie informáciu 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 ťjedna prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 44 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: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťštyri. Je to Informácia 

o stave realizácie nosného systému. 

Myslím, že tá najdôležitejšia vec je, že vidíte, že  

Starý most bol uvedený do prevádzky s výnimkou elek tri čky. 

A elektri čku by malo štvrtého, štvrtého júla nadobudnú ť 

právoplatnos ť kolauda čné rozhodnutie zo župy.  

Čiže, o čakávame, že potom bude môc ť by ť spustená 

prevádzka.  

Určite vás bude informova ť, zaujíma ť informácia o tom 

zvlnení tej trate. Je to pravda. Ke ď sme to zistili, 

okamžite som nariadil Eurovei odstránenie. Oni to 

odstra ňujú už, s tým, že sa to bude hradi ť so záruky, 

samozrejme, teda garancie, takže nás to nebude ni č stá ť. 

Odstránia to, pochopite ľne, do zahájenia prevádzky. Ja som 

sa tam bol sám pozrie ť na to. Je to, je to v tých ohyboch, 

kde je, kde je tra ť dvojko ľajná, duálna a zhotovite ľ to 

vysvet ľuje tým, že tá dvojko ľajnos ť, ke ď sú ved ľa seba, tak 

sú tam iné pnutia, teplo a ke ď sú tie dve ko ľaje, tak inak 

reagujú na horú čavu, ako ke ď je jedna.  

Povedali, že preskúmali projektovú dokumentáciu, že  

tam to je v poriadku, takže sami sa snažia prís ť na k ĺb, 

pre čo to je.  
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Ale už to, už je, bude to opravené a ne, samozrejme , 

to nebude bráni ť zahájeniu prevádzky.  

Čiže, toto je aktuálna informácia. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja vás chcem iba informova ť, že som vás neustále vám 

to pripomínam, ale som to pripomenula aj pánovi sta rostovi 

Petržalky, na dvojkách a na trojkách a štyrkách nie  sú 

prístupové chodníky doriešené k zastávke elektri čky 

v Petržalke. Chcem vás poprosi ť, aby ste to nezanedbali, 

pretože naozaj, ke ď sa to spustí, tak to bude trošku hanba.  

A už som zachytila aj také ob čianske nálady, že sa tam 

urobí nejaká, nejaká demonštrácia, najmä na tom neš ťastnom 

labu ťom priechode. 

Takže vás chcem poprosi ť, aby ste to nezanedbali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Nemusíte nás prosi ť, nezanedbáme to, ten labutí 

prechod budeme rieši ť.  
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Pán riadite ľ. 

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

Už je pripravený aj konkrétny návrh na riešenie toh to 

priechodu Jantárova-Rusovská. 

V stredu bude predložený do dopravnej komisie. Rieš i 

sa v sú činnosti pána primátora, pani námestní čky Plšekovej, 

riadite ľa magistrátu a je vi, je pripravené aj konkrétne 

riešenie na realizáciu. Je aj vy číslené finan čné riešenie. 

To znamená, akonáhle to riešenie bude v stredu 

schválené, magistrát bude pripravený realizova ť, opakujem, 

dočasné riešenie, pretože to hlavné riešenie musí rieš i ť 

investor Petržalka City.  

Takže, sme na to pripravení. A samozrejme, budeme d bať 

na to, aby aj tie ostatné nejaké príchody k tej ele ktri čke 

boli bezpe čné pre Petržal čanov. 

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: 

To hlavné teraz pán riadite ľ povedal. Čiže, všetko pre 

realizáciu prechodu je tak pripravené, aby v stredu  ke ď 
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komisia schváli, vlastne to zna čenie, ktoré stratilo 

právoplatnos ť, tak sa bude môc ť ten prechod za čať 

realizova ť.  

A druhá vec. V piatok, čiže zajtra poobede máme ďalšie 

rokovanie s Petržalkou City oh ľadom riešenia tej 

križovatky. Oni sú si vedomí, že sú povinní to urob i ť. 

Takže, bude rokovanie aj k tomu. 

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: 

Ďakujem pekne. 

Mňa zaujíma tá deformácia ko ľajníc. A to v súvislosti 

s tým, že teda tá dvojko ľajnos ť zostane, po časie asi o rok 

výrazne iné nebude, ani o dva, o tri roky a tak ďalej. 

Čiže, zaujíma ma, či zhotovite ľ vie garantova ť, že tieto 

problémy sa nebudú každým rokom opakova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Na tieto veci je, pán poslanec, je, presne, garanci a, 

ktorá sa odovzdáva a skús, skúšky odborné, ja vám t o, 

samozrejme, poveda ť neviem toto, ale predpokladám, že ten 

problém bude vyriešený. 

Koniec diskusie. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosn ého 

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.) 

Dvadsa ťdevä ť  prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 45 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 2007 – 

2013 A OPERA ČNÉHO PROGRAMU 

INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 

2020, INTEGROVANÝ REGIONÁLNY 

OPERAČNÝ PROGRAM 2014 - 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťpäť. 

Je to materiál, ktorý v zmysle uz uznesenia mestské ho 

zastupite ľstva predkladáme pravidelne raz za dva mesiace.  

Materiál obsahuje všetky informácie, ktoré sú potre bné 

k dispozícii. 

Čiže je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcem vás krátko informova ť. Dvadsiateho deviateho sme 

mali dozornú radu, kde sme si pozreli projekt z rok u 2009, 

ktorú robil zhodou okolností pán Lapšanský, ktorý r obí, 

myslím, aj teraz pre GIB cyklotrasu a dozorná rada 
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skonštatovala, že cez Siho ť z legislatívnych dôvodov, cez 

ostrov Siho ť nikdy nebude môc ť, alebo teda, nebude môc ť ís ť 

z le legislatívnych dôvodov cyklotrasa, ale tá tras a popod 

záhrady je reálna a dokonca sa vlastne pravdepodobn e 

stotož ňuje aj s tým návrhom, ktorý sa robí v sú časnosti na 

GIB-e. 

Neviem, či viete o tom projekte, ktorý sa robil 

v dvetisícdevä ť, robila to Bratislavská vodárenská, a je to 

presne v tej polohe popod tými  záhradami. 

Čiže, keby ste nám vedeli poveda ť, že ako vlastne  tá 

cyklotrasa bude financovaná, alebo čo sa pripravuje? Či to 

bude vlastne tá celá Devínska cesta vrátane teda to ho 

spodku popod záhrady, bude robená z týchto financií  

Európskej únie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som.  

Ďakujem. 

Ja by som len doplnil, dozorná rada vychádzala zo 

zákona o vodách, kde máme nejaké les legislatívne 

povinnosti o ochrane vodných zdrojov, a práve preto  

cyklotrasa priamo cez ostrov Siho ť nemôže ís ť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu 

A poprosím ešte pani Greifovú, aby objasnila otázku  

pani poslankyne Pätoprstej. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

To čo tu odznelo, áno, ja viem, že cyklotrasa nemôže 

ís ť v oblasti ako je ostrov Siho ť, ale toto preverím. 

Naozaj, by som, neviem. Preverím to. 

Viem, že GIB. Ak GIB nie čo robí, netuším o tom. 

Preveríme to. (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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 mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie Informáciu o stave prípravy projektov dopra vnej 

infraštruktúry a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 46 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI 

MESTSKÝMI ČASŤAMI BRATISLAVA-LAMAČ, 

BRATISLAVA-DÚBRAVKA A HLAVNÝM MESTOM 

SR BRATISLAVOU O REALIZÁCII 

SPOLOČNÉHO PROJEKTOVÉHO ZÁMERU 

VYTVORENIA PODMIENOK CYKLOTRÁS AKO 

SÚČASTI HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

MESTSKÝCH ČASTÍ OKRESU BRATISLAVA IV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťšes ť. A to je memorandum, 

ktoré máte pred sebou. Je to spolupráca medzi mests kými 

časťami Dúbravka, Lama č, Bratislava a bratislavská župa.  

Na spojení týchto mestských častí, s tým, že je to 

širší strategický zámer, tak sa aj Bratislava župa do toho 

zapojila a s ľubujeme si od toho, že sa urýchlia tie práce 

na rozvoji cyklistickej dopravy v tomto koridore. 

Je to bez úvodného slova. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 825 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami 

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 ť prítomných, 

tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 47 KANDIDATÚRA HLAVNÉHO MESTA 

BRATISLAVA NA TITUL CREATIVE CITY 

UNESCO A ČLENSTVO V CREATIVE CITIES 

NETWORK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyridsa ťsedem. 

Je to iba informácia o kandidatúre Bratislavy na ti tul 

Creative City UNESCO. 

Je to krok v zmysle stratégie rozvoja kultúry 

schválené zastupite ľstvom a profilovanie Bratislavy ako 

mesta kultúry a kreatívneho priemyslu. 

Materiál máte na stole. Je tam všetky informácie. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som, ja ve ľmi chcem privíta ť tento, tento bod 

a tento materiál, ktorý máme k dispozícii.  
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Myslím si, že už o takejto strategickej, strat 

strategickom dokumente sme mali hovori ť dávno. Ale na 

druhej strane by by mal by ť naozaj, mali by by ť obidve veci 

strategickým materiálom o rozvoji kultúry a o rozvo ji 

a o rozvoji kreatívneho prie priemyslu nejakým spôs obom 

previazané. 

Preto navrhujem, aby sme prijali toto uznesenie 

v trošku pozmenenej podobe: 

Bod A, berieme na vedomie by ostal tak ako je, a 

bod B navrhujem, aby sme zmenili nasledovne: 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislavy  po 

prerokovaní  materiálu žiada primátora hlavného mes ta 

Bratislavy  smerova ť činnos ť samosprávy mesta k aktívnemu 

vstupu do procesu spracovania koncepcie kultúry a s tratégie 

rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu Bratisla vy  

a predloži ť mestskému zastupite ľstvu na ďalšie rokovanie 

časový harmonogram, aj spôsob prípravy tohto dokumen tu, aj 

s jeho rozpo čtovou časťou vrátane kalkulácie nákladov na 

napo na mapovanie stavu na území Bratislavy.  

Zárove ň žiadame, aby dokument obsahoval harmonogram 

participatívneho procesu prípravy, aj projektový zá mer 

Bratislavy  v rámci žiadosti o nenávratný finan čný 

príspevok z centralizovanej podpory kultúry a kultú rneho 

priemyslu vrá v rámci Prioritnej osi tri Mobilizáci a 

kultúrneho potenciálu regiónov integrovaného regiál  

regionálneho opera čného programu 2014 a 2020. 

Toto je znenie a zdôvod ňujem to tým, že že opä ť by 

tento materiál ostra ostal ako deklaratívny. Myslím  si, že 

sa musí v rozpo čte na ďalšie roky objavi ť aj jeho finan čné 

krytie a a náklady na tento materiál a hlavne na ma povanie 
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situácie a takisto treba by ť mať na zreteli, že  napriek 

tomu, že teraz sa ve ľmi hovorí o kreatívnom priemysle, tak 

Bratislava z aktuálnych zdrojov na ministerstve kul túry 

nebude môc ť čerpa ť. 

Takže preto navrhujem toto zmeni ť tento druhý, druhý 

bod B. 

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: 

To nechápem, pre čo to navrhuješ, ale musím nesúhlasi ť, 

lebo tá stratégia má štyridsa ťdva krokov, je presne 

rozkrokovaná, bude časový harmonogram, všetko a komisia 

kultúry nás zaviazala každý mesiac predklada ť správu o tom 

ako sme pro pokro čili. 

Takže, prosím, aby si ten návrh stiahla, lebo, naoz aj, 

na najbližšie septembrové len čiastkový návrh ti dáme. 

Momentálne sme rozšírili komisiu aj o ľudí z oblasti 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu, lebo mali sme t am len 

ľudí z oblasti kultúry. A ideme v podstate aj s nimi  robi ť 

ten maping. A cez leto to bude trošku spomalenejšie . Je mi 

jasné, že sú dovolenky.  

Čiže, my máme záväzok už z kultúrnej komisie. Každý 

mesiac im predklada ť ako sme pokro čili.  
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A je jasné, že budeme musie ť do návrhu budúcoro čného 

rozpo čtu zapracova ť tie veci. Pretože je tam, hovorím, 

štyridsa ťdva krokov, ktoré UNESCO vyžaduje, aby sme my 

robili.  

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: 

Ja si myslím, že tento návrh nie je v rozpore s tým to, 

keď chceme, aby sa to objavilo v rozpo čte. 

Však teraz budeme pripravova ť rozpo čet na 

dvetisícsedemnás ť.  

Dajme hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Koniec diskusie. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže, pani Štasselová dala návrh na doplnenie 

uznesenia.  
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V časti A berie na vedomie informatívnu správu, to 

nechala nedotknutú, a  

v časti B navrhuje:  

žiada primátora hlavného mesta Bratislavy (poznámka :  

odkašlanie) pardon,  smerova ť činnos ť správy mesta 

k aktívnemu vstupu do procesu spracovania koncepcie  kultúry 

a stratégie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemy slu 

Bratislavy, Bratislavy  a predloži ť mestskému 

zastupite ľstvu na ďalšie rokovanie časovú harmono, časový 

harmonogram, aj spôsob prípravy tohto dokumentu, z rozpo 

z rozpo čtoch, alebo s rozpo čtom vrátane kalkulácie nákladov 

na mapovanie stavu na území Bratislavy.  

Žiadame zárove ň, aby dokument obsahoval harmonogram 

participatívneho procesu, ako aj projektový zámer 

Bratislavy  v rámci žiadosti o nenávratný NFP 

z centralizovanej dopravy, podpory ká ká pé v rámci  

pripojenej  osi tri Mobilizácia kultúrneho, čoho?,  

potenciálu regiónov integrovaného regionálneho oper ačného 

programu 2014 a 2020. 

Termín 27. 10. 2016. 

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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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom, ke ďže časť A je totožná s návrhom uznesenia 

v materiáli, že berie na vedomie informatívnu správ u, časť 

bé sa zmenila (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže, máme uznesenie, hej? 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 48 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ 

ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 

2015 A Ú ČTOVNÁ ZÁVIERKA 

BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 

RUCHU ZA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu a to je Správa o činnosti 

BTB. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 832 

Materiál máte, priatelia, na stole. Sú tam všetky 

informácie.  

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

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 v časti A berie na vedomie Správu 

o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za 

rok  2015 a 

 v časti B schva ľuje ú čtovnú závierku tejto 

organizácie. 

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 ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 833 

BOD 49 NÁVRH NA MENOVANIE ZÁSTUPCOV DO RADY 

ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

MILOŠA RUPPELDTA, PANENSKÁ A DO RADY 

ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

NA RADLINSKÉHO UL. V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďalší návrh. Menovanie zástupcov do Rady školy Miloš a 

Ruppeldta a na Radlinského. 

Bez úvodného slova. 

Dis. Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu, prosím návrhovú komisiu o 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  v časti 

A berie na vedomie zánik členstva ľudí a 

v časti B deleguje členov do komisie 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.) 
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Dvadsa ťsedem  prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 50 NÁVRH ZÁSAD NA POSKYTOVANIE 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU MNOHODETNÝM 

RODINÁM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ťdesiat.  

To je Návrh  Zásad na poskytovanie finan čného príspevku 

mnohodetným rodinám, v ktorom pokra čujeme, rozširujeme ho, 

spres ňujeme. Takže budeme v tom robi ť ďalej.  

Považujem to za dobrý návrh. Je to na stole. Je to bez 

úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

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 mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje  Zásady poskytovania finan čného príspevku 

mnohodetnej rodine. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

Nie len jednej, viacerým. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť  prítomných, 

dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 51 KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE 2016 - 2018 – DOPLNENÁ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ťdesiatjedna. Koncepcia rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave. 

Ten materiál tu už bol. Mestské zastupite ľstvo 

vyjadrilo prianie ho doplni ť. Predkladáme ho doplnený tak 

ako je.  

Je bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa chcem po ďakova ť spracovate ľovi a predkladate ľovi 

materiálu, naozaj, za doplnenie toho materiálu.  

A vzh ľadom k tým výstupom, ktoré sú tam, to znamená, 

tie doplnené analýzy, vyjadrenia odborníkov a všetk y 

informácie, ktoré sú tam. Vzh ľadom k času tu nechcem o tom 

dlhšie rozpráva ť. Jednozna čne z nich vyplýva, že to 

uznesenie 1798 je zlé a škodlivé pre les. Preto dáv am návrh 

na jeho zrušenie. 
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To znamená, že ten môj pozme ňovací návrh bude vyzera ť 

tak, že v tom prvom bod číslo jedna berie na vedomie 

Koncepciu Mestských lesov v Bratislave na roky 16, 18. 

Bod dva, ruší uznesenie mestského zastupite ľstva číslo 

1798 z roku 2014. 

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 podporím tento návrh pána poslanca Jambora, pret ože 

si myslím, že je dôležité, aby v tak citlivej otázk e ako sú 

mestské lesy a lesné hospodárstvo sa vyjadrovali k tomu 

odborníci, nie politici. 

Takže, plná podpora. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Samozrejme, odmietam a obhajujem zásluhu pána 

primátora Nesrovnala za znížení ťažby na pä ťtisíc. 

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 si myslím, že bo to bol všeobecný konsenzus aj 

s verejnos ťou, aj s odbornou ve, aj s odbornou verejnos ťou, 

aj s Mestskými lesmi. Myslím si, že zbyto čne tu zase 

rozdúchava ť nejaké emócie je zbyto čné. Bolo to prijaté aj 

samotnými Mestskými lesmi, aj odbornou verejnos ťou, ktorá 

pripomienkovala. Jediný problém bol v tom, že sa ne vedeli 

zhodnú ť na zonácii, že kde sa tá ťažba má realizova ť a to 

je asi jediný problém. 

Odborná verejnos ť, aj ochranári aktivisti sa zhodli na 

tom, že štatút, alebo teda tá koncepcia má niektoré  

nedostatky a to isté skonštatovala komisia. 

A ja by som možno dala také krátke uznesenie, aby s me 

sa zbyto čne nezdržovali. Aby sa do koncepcie zapracovalo 

stanovisko komisie územného plánu a strategického 

plánovania a životného prostredia z 10. 5. 2016 kde  sme 

prerokovávali tento materiál. 
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Čo sa týka zmeny štatútu, tak tam, myslím si, že to 

bolo v pohode. Tam to bolo v poriadku. Tá zria ďovacia 

listina bola akceptovaná aj odbornou verejnos ťou, aj 

ochranármi.  

To bude síce bod pä ťdesiattri, ale už nechcem sa 

k tomu vraca ť potom. Všetci sú unavení. 

Takže krátka, krátke uznesenie: 

Zapracova ť ešte stanovisko Komisie územného plánu 

a strategického plánovania. To dám ako bod. Ako náv rh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrhy 

uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na doplnenie pôvodného uznesenia:  

Berie na vedomie, na vedomie koncepciu rozvoja 

a k tomu doplni ť: ruší uznesenie mestského zastupite ľstva 

1798 z roku 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

devätnás ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom, že berieme na vedomie a sa odsúhlasilo a j 

to, že sa ruší to uznesenie, takže máme uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, máme návrh uznesenia v tomto bode. 

Dobre. 

 

 

BOD 52 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 

Č. 1798/2014 ZO D ŇA 23. 10. 2016 - 

MESTSKÉ LESY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu, a to je Informácia 

o plnení uznesenia. 
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Materiál máte na stole. Je obsiahly. Je to bez 

úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Končím dis. Aha. 

Končím diskusiu. 

(poznámka:  prerušený bod rokovania) 

 

 

BOD 51 KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE 2016 - 2018 - DOPLNENÁ 

 

HLASOVANIE O DOPLŇUJÚCOM NÁVRHU 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ukon čil si bez toho, že by ona podala 

návrh na doplnenie? My sme nedostali písomne ni č, iba od 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, ešte odhlasujeme návrh pani poslankyne 

Pätoprstej.  

Budeme hlasova ť o tom návrhu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasujeme o poz. 

Treba si pripravova ť návrhy dopredu. Proste, že však 

vieme, bod pä ťdesiatdva nie je prvým bodom, takže. Bolo 

päťdesiatjedna bodov predtým. 

Pani Jégh, prosím, predsedky ňu návrhovej komisie 

o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh od Pätoprstej, doplni ť koncepciu Mestských 

lesov o stanovisko komisie územného plánu a životné ho 

prostredia. 

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, 

osemnásť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

BOD 53 ZRIA ĎOVACIA LISTINA PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, teraz sa vraciame kam? 

Päťdesiatjedna sme urobili, pä ťdesiatdva sme boli, 

päťdesiattri? 

Pani Kramplová? 

Zria ďovacia listina. Nech sa pá či, materiál je na 

stole informatívny. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu. Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zria ďovaciu listinu 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 ťjedna prítomných, 

dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

BOD 54 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

SOLIVARSKÁ 4, SOLIVARSKÁ 21, 23, 

PLICKOVA 6, 10, SARATOVSKÁ 17, 

FEDINOVA 1, ŠVABINSKÉHO 14, HOLÍ ČSKA 

23, FEDINOVA 14, ČERNYŠEVSKÉHO 23, 

MAMATEYOVA 12, PANKÚCHOVA 3, 

BLAGOEVOVA 10, 12, BLAGOEVOVA 14, 

16, VYŠEHRADSKÁ 21,  VLASTNÍKOM 

BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bod pä ťdesiatštyri, štandardný materiál, prevody 

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 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 ťjeden za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 54A PROJEKT NOVÁ OBCHODNÁ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sme v bode pä ťdesiatštyri A, Nová Obchodná. 
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Pani poslanky ňa, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Projekt dostávate až dnes na stôl, ja sa 

ospravedl ňujem, bola som v tom, ke ďže sme to odhlasovali na 

komisii, že sa automaticky posúva. 

Tento projekt je dôležité podpori ť najmä preto, lebo 

mesto Bratislava už je partnerom tohto projektu a a k by 

projekt zastavil, tak vlastne tá energia, ktorú sme  do toho 

vložila by vyšla v ni č. 

Navrhované uznesenie znie: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislavy  

berie na vedomie predloženú informáciu o projekte N ová 

Obchodná ob čianskeho združenia Obchodná ulica a okolie 

a sú časne žiada primátora intenzívnejšie zapoji ť relevantné 

oddelenie magistrátu hlavného mesta do participa čného 

procesu so zameraním na riešenie reklamného smogu 

a zoh ľadni ť partnerskú spoluprácu ply pri plánovaní 

rozpo čtu na rok 2017. 

Ešte poznámka. Na Obchodnej, ke ďže odišlo odtia ľ 

občianske združenie, ktoré pomáhalo rieši ť kriminalitu 

a prevenciu kriminality, tak realizáciou tohto proj ektu 

všetci zú častnení dúfajú, že sa prispeje aj k prevencii 

a znížen zníženiu stúpajúcej kriminality na Obchodn ej. 

Prosím, podporte tento projekt. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

My sme v tom v spolupráci s združením Obchodná už 

skoro rok. Ve ľmi aktívne ich podporujeme. Robíme to po 

vlastnej linke. Robíme aj s Mestským úradom pre och ranu 

pamiatok taký pasport reklamy, identifikácia majite ľov. 

Obraciame sa na Krajský pamiatkový úrad, na Stavebn ý úrad 

Staré Mesto. My sme v tomto, bohužia ľ, bezmocnejší, ale 

robíme čo môžme na to, aby sme tú Obchodnú dali do 

poriadku, lebo je to jeden z najkrajších priestorov  v meste 

a nezaslúži si tak, nezaslúži si to, vyzerá, ako vy zerá. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie v časti 

A predloženú informáciu a v časti B žiada primátora 

intenzívnejšie zapoji ť relevantné oddelenie magistrátu 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

BOD 55 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO    MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu pä ťdesiatpä ť. Informácia 

o vybavených interpeláciách. 

Materiál máte na stole.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Končím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách 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 ťjedna prítomných, 

dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 56 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod pä ťdesiatšes ť Interpelácie.  

Nech sa pá či. 

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

Vážený pán primátor, interpelujem, žiadam vás 

o predloženie zmien v stanovách mestských podnikov,  ktorými 

mesto realizovalo uznesenie mestského zastupite ľstva zo 

septembra 2015 a ktoré boli uskuto čnené medzi 1.septebor, 

septembrom 2015 a 1. júlom 2016. 

Ďalej žiadam o predloženie informácií o činnosti 

poľovníckych spolkov a združení v kat, katastri Mestsk ých 

lesov Bratislavy. 

Tretia žiados ť takisto na vás. Žiadam o informácie 

o po čte a dôvodoch výnimiek na viac vozidiel do územia 

lesoparku kde je osobným, kde je vozidlám bez výnim iek 

vjazd zakázaný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Zodpovieme. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Prosím, vypnú ť tento mikrofón. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už to kolabuje všetko. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Lebo za čnem pokra čova ť v interpeláciách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nerozumiem. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja to poviem do tohto mikrofónu. Pardon. 

V roku, už ani neviem v ktorom, robil pán Ďurkovský 

projekt medzi dvoma chor, medzi Draždiakom Malým a Veľkým, 

z ktorej vyplynulo, že sa urobí z Dolnozemskej cest a až 

k Malému Draždiaku, čím by sa vlastne uvo ľnila cesta, ktorá 

vedie medzi týmito parkami a zbavili by sme sa tam áut.  

Ja dám dos ť komplikovanú interpeláciu aj s materiálmi 

a mapkami. Takže nebudem ju dáva ť teraz, ale pošlem ju 

poštou, že kde to vlastne na magistráte zaspalo, pr ečo sa 

tá cesta nerealizovala?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Zodpovieme.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 852 

Priatelia, teraz mám informáciu, že nastal skrat 

v softwary, takže bu ď, bu ď reštartujeme celý systém, čo 

môže chví ľu trva ť, alebo dvaja zvyšní interpelátori použijú 

tento mikrofón.  

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán Vetrák, po ďte použi ť tento mikrofón.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tento, áno, áno. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, hovorte, pán Vetrák. Hovorte, prosím vás, do to hto 

mi. 

Vážne to myslím, áno. Však po čúvajte čo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja som ešte riešil jednu záležitos ť s pánom riadite ľom 

Bialkom, aby som, tu vystúpil v čera pán Hitka. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sú interpelácie teraz, pán poslanec. 

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

Áno, sú interpelácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

 

 

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

Pán Hitka vystúpil s tým, že teda je už aj nejaké 

novšie rozhodnutie v tej veci, o ktorej všetci viem e.  

Takže tá interpelácia by bola v takom duchu, že aby  

ste ma informovali teda o tom akým spôsobom to rozh odnutie 

najvyššieho súdu ovplyvní kroky mesta v tej samotne j 

záležitosti, pretože pod ľa všetkého je pozitívne v prospech 

reštituentov, s tým že nepotrebujem ju do tridsiati ch dní, 

lebo je dos ť možné, že ešte dovtedy nebudete ma ť to 

rozhodnutie, ale že by tam tam, sta čí mi v septembri ke ď mi 

odpoviete.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Že sta čí mi v septembri ke ď mi odpoviete.  

Ja to ešte spíšem písomne, lebo pôvodne som chcel 

dáva ť návrh uznesenia, ale s pánom riadite ľom sme sa 

dohodli, že tá interpelácia bude asi šikovnejšia, 

vhodnejšia.  

A druhá interpelácia. Ja ju tu nebudem celú číta ť, ale 

týka sa jednej s ťažnosti, ktorú asi nie len mne, ale aj 

iným poslal pán Smrek z toho ob čianskeho združenia Vegánske 

hody a ktorá sa týka toho, že pod ľa jeho názoru by sa 

nemalo, nemalo by vedenie mesta nejak korektne upla t ňova ť 

správny poriadok vo vz ťahu k žiadostiam o povolenie toho 

zvláštneho užívania komunikácie. 

Keďže ja to neviem inak preveri ť ako tak, že sa vás 

pýtam, či je to naozaj pravda, tak tá interpelácia bude 

v tomto duchu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Odpovieme. 

Pán poslanec Greksa, nedajú sa faktickým.  

Čiže nasleduje pán Kríž. 

Prosím, zasadnite si za mikrofón.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Konečne viem ako sa cíti pán Budaj. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) interpeláciu, ktorá 

sa týka  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Či mi poži čia? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Oveľa lepšie sa mi tu rozpráva. Ove ľa lepšie. Je to je 

také zvu čnejšie ten hlas. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže. 

Ano, je to revolu čné. 

Na základe množstva podnetov od ob čanov Petržalky 

hlavne, matiek s ko číkmi a ľudí, ktorí sú odkázaní na 

invalidný vozík, chcem už po viacerý krát upozorni ť na 

križovatku Rusovská – Halová, čo je frekventovaná 

križovatka, kde sú, kde neni vybudované bezbariérov ý 

prístup na tú križovatku. Sú tam ve ľmi vysoké obrubníky 

a ľudia už roky požadujú, aby sme, aby sme urobili tak úto 
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investíciu a snažili sa túto križovatku spravi ť 

bezbariérovo.  

Ja by som teda poprosil prostredníctvom interpeláci e, 

aby sa to dostalo do plánu nejakých opráv alebo inv estícií 

v rámci toho bývalého OCH.  

Ak tam neni dostatok financií na tento rok, tak ja 

ur čite už teraz avizujem, že budem, budem to presadzov ať do 

poslaneckých priorít na rozpo čet na budúcoro čný. Bolo by 

ideálne, keby sa tam tie peniaze našli už teraz.  

Naozaj, tam sa nedá s ko číkom a vôbec nie s invalidným 

vozíkom, vôbec prejs ť na druhú stranu. To je úplne 

nemyslite ľné.  

Mám k tomu aj dostatok  fotodokumentácie, ak by 

trebalo. Čiže ju v prípade potreby, potreby predložím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem za interpeláciu. Odpovieme. 

Končím bod Interpelácie a za čínam bod Rôzne 

päťdesiatsedem. 
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BOD 57 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či. Mikrofón je zahriaty, takže otváram bod 

Rôzne. 

Končím bod Rôzne. 

Dámy a páni. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte, aha. Pardon.  

Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 

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

Môže, môže by ť aj pán poslanec Budaj. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Už, už ke ď teda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Á, pán druhý Budaj. 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Len krátke sloví čko v rámci Rôzneho. Pokia ľ ide o to, 

to uznesenie k bodu dvadsa ťdevä ť kde niektorí kolegovia 

teda tvrdia, že nevedeli o čom hlasovali a za čo hlasovali, 

tak chcem len teda upozorni ť, že teda, myslím tú, to 

mimosúdne vyrovnanie, kde ako som pochopil, tak vše tci sme 

boli naladení vyjs ť v ústrety kolegovi Pilinskému, aby Ra ča 

do toho nebola za ťahovaná a zárove ň tu bola, alebo aspo ň, 

aspo ň sa mi zdalo, že tu aj bola vô ľa pokra čova ť v tom 

spore, ke ďže magistrát má ten názor, že máme šancu uspie ť, 

ak nie na prvostup ňovom súde, tak na odvolacom súde, tak 

chcem len teda da ť do pozornosti, že existuje taká možnos ť, 

že primátor nepodpíše uznesenie pokia ľ sa domnieva, že je 

protizákonné alebo zjavne nevýhodné pre mesto. V to mto 

prípade ur čite nie je protizákonné, ur čite je to zákonné, 

ale vzh ľadom na odborný názor magistrátu sa napríklad ja 

domnievam, že toto uznesenie je nevýhodné pre mesto . 

To je všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán poslanec Ká čer. 

Nie, ten sa odhlásil.  

Pán poslanec, alebo. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Lebo mikrofón je funk čný tu. 

Berieš spä ť?  

Takže pán poslanec Chren a potom, potom pán poslane c 

Kor ček. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vystriedame sa. Nie sú, nie sú peniaze. 

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

Pán primátor, ja som sa o trošku neskôr prihlásil d o 

interpelácií. Ale nevadí, to čo chcem sa vás môžem spýta ť 

aj takto. 

Bol som upozornený malou skupinou obyvate ľov Ružinova 

v Prievoze na problém z jednou stavbou na konci Mie rovej 

ulice, stavebník firma Memento, kde pod ľa nich bola 

maximálna povolená stavba štyri podlažia bola im sc hválená 

zvýšenie na sedem. A tvrdia, že to bolo v rozpore s  územným 

plánom a upozor ňujú, neviem, čo je na tom pravdy, ale na 

podozrivé konanie, údajne, nejakých úradníkov zo se kcie 

územného plánovania tu na meste, kde mesto im to ma lo 

odobri ť. 

Chcel som vás len poprosi ť, aby ste sa na tento prípad 

pozreli a prípadne urobili nejaké stanovisko k tomu to. 

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: . 

Ďakujem. Zodpovieme. 

Pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

dovo ľte, aby som vás informoval o dnešnom rozhodnutí náš ho 

klubu, Pravicového klubu. Dnes sme sa rozhodli zmen i ť názov 

klubu na Klub nezávislých poslancov. Takže by som v ás potom 

poprosil, doru číme to aj písomne a poprosil by som, aby ste 

vykonali všetky úkony v rámci výpisov z hlasovaní a  ďalších 

dokumentov, aby sme už boli uvádzaní ako Klub nezáv islých 

poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem (poznámka: nezrozumite ľné slovo) k tejto 

revolu čnej zmene.  

Počet sa nezmenil, hej?  

Ešte pani posla 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja ve ľmi kratu čko. 
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Keď sme hlasovali o tom neš ťastnom návrhu. 

Pán Maruška, chví ľoku mi ne ne nerozpty ľuj pána. 

Tak my sme vám chceli ako návrhová komisia navrhnú ť, 

lebo sa nám zdalo, že to bolo zmäto čné hlasovanie, ale 

neudelil ste mi hlas, tak ak môžte, tak nepodpíšte to 

uznesenie, lebo naozaj, to nebola vô ľa zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte v bode Rôzne opä ť sa vrátim k tomu, k tej 

problematike dia ľnice.  

Upozor ňujem, že môže sa sta ť, že na žiados ť 

ministerstva dopravy a tak ďalej budeme musie ť sa stretnú ť 

mimoriadne a schváli ť ten nákup pozemku, aby sme zarobili 

nejaké peniaze a umožnili dia ľnicu. Takže s tým môžte 

počíta ť. 

Končím bod Rôzne. 

Priatelia, ve ľmi pekne vám ďakujem za spoluprácu na 

dnešnom zastupite ľstve, ale aj za prvý polrok. Spolo čne sme 

urobili obrovský kus práce. Ďakujem vám za to. 

Prajem vám pekné leto, strávte ho s kamarátmi, 

s rodinou a vrá ťte sa zotavení a v plnej sile spä ť. 
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Rovnako ako vám, chcem po ďakova ť aj zamestnancom 

magistrátu, ktorí tu celý čas s vami a s nami boli 

a zabezpe čovali bezproblémový priebeh tohto stretnutia. 

A takže, priatelia, teda kolegovia, ďakujem ve ľmi 

pekne aj vám.  

Dovidenia. Vidíme sa, možno až v septembri.  

(Ukon čenie 30. júna 2016 o 23.04 h) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riadite ľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29. a 30. júna 2016   

 863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rastislav Žitný    Ing. Pavol Bulla  
poslanec poslanec 

Mestského zastupite ľstva Mestského zastupite ľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

 

 

Koniec zápisnice 

X X 

 

 


