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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 14.38 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

... ste pomaly prišli do rokovacej sály, aby sme mo hli 

začať s dnešným mimoriadnym zastupite ľstvom hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Dámy a páni,  

otváram zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mest ského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Dámy a páni, dovo ľte mi upriami ť vašu pozornos ť, než 

sa za čneme venova ť samostatnému rokovaniu, samotnému na 

výstavu výtvarných diel Základnej umeleckej školy J ána 

Albrechta, ktorá pôsobí na Topo ľčianskej ulici 15 

v bratislavskej Petržalke už dvadsa ťpäť rokov.  

Súčasťou tejto školy je okrem iného aj výtvarný odbor. 

Mladí výtvarníci sa môžu pochváli ť okrem iného ví ťazným 

návrhom na celoeurópsky pamätník obetiam totalitnýc h 

režimov, alebo úspešnou ú časťou na medzinárodnej sú ťaži 

centra. Pardon, medzinárodnej sú ťaži Centra výtvarných 

umení v Skopje v Macedónsku. 

Prajem vám pekný estetický zážitok.  
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Teraz by som sa vrátil k samotnému rokovaniu. Prosí m, 

aby ste si už posadali. 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, čiže konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti požiadali pani Feren čáková, 

Uhler, Bulla, Černá, vlastne vy ste tu. Okej. A pán 

poslanec Vetrák. A pán starosta Pekár.  

Za overovate ľov zápisnice z dnešného mestského 

zastupite ľstva navrhujem zvoli ť poslancov pani poslanky ňu 

Zaťovi čovú a pána poslanca Greksu. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím hlasujte o predloženom návrhu. 

Overovatelia zápisnice Za ťovi čová, Greksa. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Čiže konštatujem, že máme overovate ľov. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do návrhovej komisie  na prípravu uznesení odporú čam 

zvoli ť pani poslanky ňu Jégh, Pätoprstú a pána poslanca 

Drozda. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím hlasujte o predloženom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Čiže, máme aj návrhovú komisiu pod ľa predloženého 

návrhu. A teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadl a na 

vyhradené miesta a priebežne spracúvala návrhy uzne sení 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dámy a páni, návrh programu rokovania mestského 

zastupite ľstva ste obdržali na pozvánke. 

(poznámka:  

Návrh programu 

1.  Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika 
(stiahnuté z programu rokovania) 

2.  Petícia za Bratislavu bez hazardných hier 

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

4.  Interpelácie 

5.  Rôzne 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Keďže v novele rokovacieho poriadku čís zastupite ľstva 

číslo 11 zo d ňa 27. 10. je taxatívne vymenované čo musí 

obsahova ť predkladaný materiál, aby bol prerokovaný 

mestským zastupite ľstvom. Ide o rôzne náležitosti a okrem 

iného tam musí by ť stanovisko príslušných komisií 

a takzvaných iných poradných orgánov, pri čom nie je termín 

iný poradný orgán špecifikovaný.  
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Nakoľko takýto iný poradný orgán zatia ľ neexistuje, 

nikto ho nevytvoril, respektíve ste ho nevytvorili,  tak až 

do doby než sa tento iný poradný orgán vytvorí a za čne 

pracova ť, budeme musie ť o každom materiáli, ktorý budeme 

prerokováva ť, hlasova ť o jeho zaradení, hlasova ť osobitne 

a tak bude aj dnes hlasova ť osobitne o zaradení každého 

materiálu do programu rokovania.  

Našťastie, dnes ich ve ľa nie je.  

Čo sa týka bodu jedna, ktorý ste mali v pozvánke Náv rh 

dodatku štatútu, tam sme mali diskusiu dobrú na mes tskej 

rade a ukázalo sa, že túto vec treba ďalej diskutova ť. 

Čiže, my ju budeme ďalej diskutova ť a nie je potrebné, aby 

sme sa venovali tomu teraz na mestskom zastupite ľstve.  

Čiže, tento bod nebudeme, nenavrhnem do rokovania, 

lebo o ňom budeme ďalej diskutova ť.  

Ale navrhujem, aby ste zaradili do materiálu, do 

rokovania ako bod číslo jedna v tomto prípade Petíciu za 

Bratislavu bez hazardných hier. Je k tomu uznesenie  

mestskej rady, ktorá s tým súhlasila. Tá sa konala teraz 

pred dvoma hodinami. 

A chcem ešte poprosi ť pána poslanca Budaju Budaja, 

predsedu finan čnej komisie, aby nám povedal či je k tomu aj 

stanovisko finan čnej komisie.  

Pán predseda, nech sa pá či, máte slovo. 
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Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Nie, finan čná komisia k tomu ne neuzavrela rokovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Čiže, prosím, hlasujte o zaradení materiálu Petícia za 

Bratislavu bez hazardných hier ako bol, ako bod číslo jedna 

dnešného rokovania. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

Tridsa ťtri za. 

Čiže ako bod číslo jedna máme petíciu.  

Ďakujem. 

 

Ďalej, prosím, hlasujeme o zaradení materiálu pod 

názvom Informácia o vybavených interpeláciách a tak  ďalej 

ako bod číslo dva.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 
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Tridsa ťpäť za. 

Bod dva máme zaradený. 

 

Má ešte niekto ďalšie návrhy do programu?  

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som poprosila za bod jedna navrh navrhnú ť, teraz 

sa rozdáva materiál, ktorý bol aj mailom zaslaný vš etkým 

poslancom, a je to Návrh na zverenie pozemkov 

v katastrálnom území Dúbravka, evidovaných v katast ri ako 

parcely registra Cé, a je to odsek štatútu hlavného  mesta 

SR Bratislavy do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Poprosila by som to ako ešte predradi ť pred petíciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak ako pred petíciou? Čiže bod ako nula? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Zverenie pozemkov v Dúbravke, okej. 
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Tak hlasujte, prosím, o tomto návrhu.  

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

Tridsa ť jedna za. 

Čiže ako bod nula budeme rokova ť o zverení pozemku 

v Dúbravke. 

 

Ďalšie návrhy?  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem za slovo. 

V pozvánke bol aj bod Rôzne, o ktorom sa teraz 

nepovedalo. Takže ja žiadam, aby bol zaradený aj bo d Rôzne, 

pretože nieko ľko vecí na. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, bude zaradený bod Rôzne, nemusíš 

navrhova ť, automaticky. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nehovorilo sa o ňom, takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

On je automaticky, lebo to nie sú materiály.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Podľa mňa, aj interpelácie sú potom automaticky a tiež 

sa o nich hlasovalo, tak ja neviem, ke ď sa o interpeláciách 

hlasuje, tak pre čo sa nehlasuje o bode Rôzne a zas opa čne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, môžme hlasova ť, ale ja som vychádzal z toho, že 

tam sú materiály, ktoré musíme zaradi ť, v Interpeláciách 

a Rôzne materiály nie sú, čiže tie budú. Tie body 

Interpelácie a Rôzne bude.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak potom, potom ja by som len jednu požiadavku ešt e 

dal.  

Určite podporujem návrh, ktorý dala pani poslanky ňa 

Zaťovi čová, na druhej strane si myslím, že je ve ľké 

množstvo ľudí, ktorí prišlo, sú tu kvôli petícii a ur čite 

by som teda navrhoval keby sa mohla najskôr urobi ť petícia.  
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Ten ich návrh z mojej strany považujem za formálny 

a ur čite ho podporím a verím, že ho podporí vä čšina, ak nie 

všetci poslanci tohto zastupite ľstva a myslím, a a napriek 

tomu, (gong) že si nemyslím, že by mal nejak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je dobre, len sa hlasovalo, že to bude bod číslo 

nula a hlasovali ste, že to bude bod číslo nula. 

Čiže, treba to procesne vyrieši ť.  

Alebo. 

Čiže máme ho už vašim hlasovaním zaradený. 

Dobre. pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej, všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 13 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela poprosi ť o zaradenie ako posledné 

dva body bod Posúdenie možnosti financovania projek tu 

cyklotrasy Siho ť/Pod záhradami. A ďalší bod Zámer 

financova ť, finan čný od, Urobi ť finan čný odhad na zavedenie 

ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zel eň na 

území hlavného mesta. Ako posledné dva body.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, hlasujeme o zaradení bodu šes ť. Ako sa to volá?  

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

poslanky ňa MsZ: 

Cyklotrasa Siho ť a  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Cyklotrasa Siho ť. 

Prosím, hlasujte. Hlasujte o tomto.  

Najprv musíme o jednom.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je to mimoriadne, ale tak hlasujete. Vy sa vyjadruj ete 

hlasovaním.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Dvadsa ťosem za. 

Čiže máme bod číslo šes ť. 

 

A bod číslo sedem, pani poslanky ňa? 

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

poslanky ňa MsZ: 

To bol ekologický posyp. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ekologický posyp. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Čiže, máme bod číslo sedem. 
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A prosím, hlasujte ešte o, ak nikto ni č nemá, ešte sa 

pozrieme, nikto už nie je prihlásený. 

Čiže, hlasujeme o pozvánku ako o celku, takto 

doplnenej.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, máme návrh programu. 
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BOD 0 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 3449/45 A PARC. 

Č. 3449/120 EVIDOVANÝCH V KN AKO 

PARCELY REGISTRA „C“, ZAPÍSANÉ NA LV 

Č. 847, POD ĽA ČL. 82 ODS. 2 ŠTATÚTU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

DÚBRAVKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A tým pádom môžme prejs ť do prvého bodu rokovania a to 

je bod, ktorý navrhla pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Čiže, nech sa pá či, máte slovo. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

To nesvieti. Á. 

Ďakujem. 

Ja by som chcela teda pre číta ť návrh uznesenia: 

Mestské zas zastupite ľstvo 

po A, schva ľuje zverenie pozemkov v katastrálnom  

území Dúbravka, 

parcela číslo 3449/45 ostatné plochy vo výmere 3 107 

metrov štvorcových,  

parcelné číslo 3449/120 ostatné plochy vo výmere 2 757 

metrov štvorcových  
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ako parcely registra „C“, zapísané na LV číslo 847, 

podľa článku 82 odsek 2 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za 

účelom zabezpe čenia správy uvedených pozemkov  

s podmienkou: 

po prvé, Mestská časť Bratislava-Dúbravka  zverené 

pozemky neprevedie na tretie subjekty, 

po druhé, Mestská časť Bratislava-Dúbravka na 

zverených pozemkoch nedá súhlas stavebníkovi, aby n a 

zverených pozemkoch realizoval výstavbu náhradných 

nájomných bytov.  

Po B, žiada primátora, aby povinnos ť hlavného mesta SR 

Bratislavy pod ľa 12 zákona číslo 260/211 Zbierky zákona 

o ukon čení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vz ťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky  číslo 18 z roku 96 Zbierky zákona 

o cenách v znení neskorších predpisov poskytnú ť bytovú 

náhradu žiadate ľovi, ktorý je zapísaný v zozname žiadate ľov 

o náhradný nájomný byt zabezpe čil jedným zo spôsobov 

uvedených v paragrafe 3 odseku 1 písmeno cé až há z ákona 

číslo 261 z roku 2011 Zbierky zákonov o poskytovaní dotácií 

na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení ne skorších 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To je všetko?  

Ďakujem. 

Ak sa môžem k tomu vyjadri ť teda za hlavné mesto, 

výstavba, priatelia, v Dúbravke sa realizuje, bude 

realizova ť na základe právoplatného stavebného povolenia, 

ktoré podpísal starosta Dúbravky pán Za ťovi č minulý rok.  

To povolenie je platné.  

Bolo rozšírené, alebo povinnosti mesta boli rozšíre né 

vašim rozhodnutím, uznesením mestského zastupite ľstva, aby 

sa tá výstavba nerealizovala predtým než sa nevyrie ši 

otázka parkoviska a parku.  

Mesto toto uznesenie splnilo a pripravili sme proje kt, 

upravili sme projekt tak, aby sa vyriešila otázka 

parkovania. To znamená, že nie len tých (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) čo tam sú, ale ešte aj ďalších.  

Čiže, bude tam nie len tých osemdesiat parkovacích 

miest, ale stošes ťdesiat. A okrem toho tam obyvatelia 

dostanú to, čo požadovali a to je park. To tam tiež mesto 

na vlastné náklady vybuduje.  
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My sme sa s peti čiarmi stretli, vysvetlili sme si to 

a oni to privítali. Na základe tohto mesto potom 

postupovalo splneného uznesenia.  

Na základe právoplatného stavebného povolenia 

podpísaného starostom Za ťovi čom mesto vyhlásilo verejné 

obstarávanie, ktoré bolo ukon čené právoplatne. Boli 

podpísané zmluvy. Čiže, mesto má zmluvné povinnosti.  

Čiže teraz toto čo navrhujete zastavi ť, zakáza ť, je 

protiprávne, nezákonné, nerealizovate ľné. 

Ale nech sa pá či, samozrejme, mestské zastupite ľstvo 

môže, môže rozhodnú ť o čom o čomkoľvek.  

To je z mojej strany všetko. 

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Pán poslanec Ká čer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Musím sa k tomu ako spolupredkladate ľ vyslovo 

vyjadri ť. 

Včera v médiách všade zaznelo, že mesto nebude rieši ť 

problém náhradného bývania výstavbou. Len tam zabud lo nejak 

zaznie ť napríklad v TA3, že mesto nebude rieši ť výstavbou, 

len v Dúbravke bude proste stava ť násiliu, nasilu, aj 

napriek nevôli obyvate ľov daných lokalít, napriek nevôli 
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ľudí, ktorí sa tam majú nas ťahova ť, napriek nevôli starostu 

mestskej časti a napriek nevôli mestským poslancom.  

Zaťovi č podpísal zmenu stavby pred dokon čením. 

Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2014 a podpís al ho 

pán Sandtner.  

My sme sa snažili postupova ť ve ľmi racionálne 

z poh ľadu mesta, kedy zákon hovoril o tom, že neexistuje 

iná alternatíva ako stava ť náhradné bývanie. 

Obyvatelia sa vyjadrili jasne, že žiadne náhradné 

bývanie tam nechcú. Keby sa pán primátor nejakého 

stretnutia zú častnil, dobre by to vedel. Dobre by poznal 

tie nálady, ktoré tam boli. Ľudia nás tam išli pomaly 

lyn čova ť, že v tomto území, ktoré je extra za ťažené 

výstavbou, ideme stava ť ešte ďalšie bytovky.  

Pán primátor zabudol, napríklad aj na takú vec, že 

v apríli 2017 sa spúš ťa rekonštrukcia elektri čkovej trate 

a teda bude dynamická doprava v Dúbravke na tom nao zaj 

veľmi zle a v tomto čase chce pán primátor posla ť stavebnú 

firmu do Dúbravky, aby ešte viac tento problém zvýš ila.  

Ak by pán primátor splnil uznesenie, ktoré, alebo t eda 

tvrdí, že splnil uznesenie, tak je tam jasne napísa né: 

predtým má vyrieši ť problém parkovania, predtým má vyrieši ť 

parkové úpravy. K tomuto neprišlo. Pán primátor si to 

vysvetlil tak, že bude stava ť a po čas toho to bude rieši ť.  

A my sa pýtame, ako pán primátor vyrieši dvesto áut , 

ktorým zoberie parkovanie z daného územia? No, pošl e ich 
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zase do tej ulice kde sa bude rekonštruova ť elektri čková 

tra ť, hej? A rieši ť to budeme zase my všetci mestskí 

poslanci na miestnej časti, ako aj všetci pôjdu 

k starostovi, nie k pánovi primátorovi.  

Preto vás žiadame, pán primátor, postupujte vo či 

občanom a vašim voli čom z Dúbravky rovnako ako postupujete 

v celej Bratislave.  

Preto vás žiadame, aby ste v tejto lokalite nestava li, 

táto lokalita nie je vhodná na výstavbu, pokia ľ nebude 

vyriešená infraštruktúra.  

Idete stava ť lacnú stavbu za tisíc euro na meter. 

Nebude tam žiadna ob čianska vybavenos ť. Proste, vnesiete 

prvok, ktorý sa tam vôbec nehodí.  

Ďalším problémom je, máte v susedstve Domov pri kríž i, 

ktorí sú teda aj priamo vaše, priamo vaše magistrát ne 

zariadenie. Títo obyvatelia už sa dneska trasú čo sa tam 

bude dia ť, pretože vieme, že sú to starí ľudia, ktorí majú 

rôzne choroby, spávajú prevažne aj cez de ň a podobne. Tak 

my im tam nasilu, ke ď nemusíme, my to nemusíme spravi ť, tak 

nasilu tam proste postavíme bytovku.  

Prosím vás, Dúbrav čania sú tiež Bratislav čania, vidíte 

nám v ústrety a nestavajte.  

Vidíte, že sa musíme uchy ľova ť k takýmto krokom, aby 

sme zastavili, aby ste jednoducho v tomto území nes tavali. 

Dávame si to zveri ť tieto pozemky za jediným ú čelom, aby 

sme zastavili výstavbu. O ni č iné sa nám nejedná.  
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Ak pán primátor povie, že tam stava ť nebude, ja tento 

návrh stiahnem.  

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. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Rozumiem poslancovi Ká čerovi, aj teda všetkým 

poslancom za Dúbravku aj starostovi, asi akými peri petiami 

si tam musel prejs ť. Tiež som starosta, takže viem asi aké 

petície.  

Ale na druhej strane, ak je tam právoplatné vydané 

stavebné povolenie a máme nejaké verejné obstarávan ie 

a zmluvu, tak asi by sme sa nevyhli potom nejakým s údnym 

sporom, tak potom by som rád po čul od právneho oddelenia, 

že či naozaj napriek tomu, že je toto všetko popodpisov ané, 

aj by sme previedli majetok do správy Dúbravky, či napriek 

tomu sa tam bude stava ť? Alebo v prípade, že by sa tam 

nestavalo, aké konzekvencie môžu nasta ť a môže mesto plati ť 

pokutu, penále, alebo nie čo podobné. 

Takže, rád by som predtým ako sa rozhodnem, toto 

vedel. 

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 pekne. 

Vážený pán primátor, milí a vážení kolegovia, 

my, mne sa zdá, že tá Bratis, tá Dúbravka bude taká  

troška ako keby ju ľudia nemali radi. Že proste, všade sa 

ustúpilo z toho, z toho bývania týchto nájomných by tov, 

alebo toho náhradného bývania, iba v Dúbravke toto ostalo. 

Naozaj, dali sme tam takú podmienku, že aby najskôr  

bolo vybudované parko parkovisko. Myslím, že aj to je jeden 

z dôvodov, ktorý keby sa za čal v tom o postupe, možno 

oddiali, možno to investora zneistí, možno by prešl i na 

i inú formu. 

Proste, sme v tej situácii, kedy ve ľmi dobre to tam 

poznáme, ako pán kolega Ká čer povedal, je tam ten domov 

dôchodcov, sú tam starší ľudia, bude im tam buchota ť, ja 

neviem rok, nejaké stavebné stroje. Spravme všetko pre to 

čo je v rámci možností, aby sme to oddialili, zrušil i, aby 

sme to tam nemali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Za ťovi č. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem. 

Ja len doplním pána poslanca Hanulíka.  

Naozaj, nám tam chýba projektová dokumentácia k tým  

parkoviskám, k tomu parku bol len ná črtok, ktorý je zatia ľ 

je síce pekný, ale viac ni č nehovorí. 

Čiže, priklá ňam sa k tomu, čo poslanci hovorili, 

skúste, pán primátor, zástavbu pozastavi ť v zmysle 

uznesenie a vieme ďalej rokova ť. 

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. 

Pôvodne ten zámer stava ť nájomné byty bol v celej 

Bratislave vo viacerých mestských častiach. Ružinov, 

Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka. Postupne si jedno tliví 

poslanci za jednotlivé mestské časti tieto svoje mestské 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 25 

časti z toho vytiahli a jediná, ktorá tam zostala, z ostala 

tam Dúbravka.  

A ak by nebola iná možnos ť ako stavanie, lebo Dúbravka 

sa k tomu postavila tak, že ak teda treba postavi ť nájomné 

byty a neni možné to robi ť iným spôsobom, tak teda oni pod 

týmito argumentami s tým budú súhlasi ť. Medzi časom sa 

našiel iný spôsob.  

Čiže, jediný kto bude ma ť výstavbu, bude Dúbravka 

a všetky ostatné mestské časti, alebo tie byty, ktoré sa 

tam mali stava ť budú vyriešené nejakým náhradným riešením. 

To je po prvé. 

Po druhé.  

To že mesto zverí mestskej časti pozemok nemá 

absolútne žiadny právny vplyv na čoko ľvek ďalšie. Čiže, 

tohto sa, myslím že, pán starosta Kuruc nemusí bá ť, že 

samotné zverenie nemení ni č na, na nejakých iných 

činnostiach, ktoré mesto riešilo. 

A po tretie. 

Investorom v tomto, v tomto konkrétnom prípade je 

mesto. A ja si teda neviem predstavi ť, že proti vôli 

mestských poslancov, mestskej časti, starostovi mestskej 

časti bude mesto teda stava ť za každú cenu. Príde mi to 

nelogické a až podivné. 

A mimochodom, pod ľa zákona o obecnom zriadení 369 

a pod ľa zákona o majetku obcí, nakladanie s majetkom obce  

je zverené poslancom a túto právomoc nie je možné d ať na 

nikoho iného previes ť.  
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Čiže ak si poslanci tu, nejakým spôsobom tú výstavbu   

tam neželajú, tak takisto si neviem predstavi ť pre čo by tam 

tá výstavba mala by ť, pretože to je kompetencia a právo 

rozhodnú ť obecného zastupite ľstva aj v zmysle zákona 

o majetku obce, aj v zmysle zákona o obecnom zriade ní.  

A samozrejme teda, ak mesto medzi časom robilo nejakú 

obchodnú verejnú sú ťaž, podpísalo nejakú zmluvu, treba sa 

pozrie ť aké, k akým veciam sa tam zaviazalo. Ale myslím si , 

že akéko ľvek iné škody budú vždy nižšie ako, ako násilná 

výstavba proti vôli a pritom ke ď teda to rozhodnutie bolo 

v inom čase a za iných podmienok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán sta poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa rád spýtal či vieme dosta ť informáciu 

koľko finan čných prostriedkov z rozpo čtu mesta už bolo 

vynaložené na prípravné práce na na teda na výstavb u, 

myslím nejakú štúdiu, projektová dokumentácia, inži niering.  

Ja myslím, že to sú ur čite desa ťtisíce. Tak ja ako aj 

mestskí poslanec mám dba ť na to, ab aby boli tie finan čné 

prostriedky ú čelne využité, hej?  
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Takže, ke ď sa tu budeme rorozhodova ť, tak ur čite aj 

túto informáciu by sme mali ma ť. Respektíve, či teda sa tie 

sy sa na tej strate bude, kto, kto bude tú stratu z náša ť? 

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 obávam sa, že to nebude úplne tak jednoduché, 

pretože tento problém už je v štádiu niekde v prene senom 

výkone. Čiže, to bude ve ľmi komplikovaná vec. Preto je to 

pre ostatných, musíme dáva ť pozor ostatní.  

Druhá vec, ja by som možno, by ma skôr zaujímalo, 

vieme, že v rozpo čte máme cez tri celé dva milióny tam 

prepo čet na sanovanie rozdielu nájomného. Zaujímalo ma, či 

by, či by sme nemohli dosta ť nejaký materiál aspo ň cez 

finan čnú komisiu. Aké, aký k ľúč, aký je to prepo čet? Či 

nejaké súdnoznalecké? Akým spôsobom sa tých pä ťsto 

päťstodvadsa ť bytov dostane k tým peniazom? Respektíve, čo 

akceptuje mesto v tých prepo čtoch? Možno nejaká informácia 

do budúceho zastupka. 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 28 

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. 

Pán primátor, chcem sa opýta ť, je síce pravda, že už 

je stavebné povolenie. Pred tým ak by tam boli neja ké 

dreviny, potrebovali by ste na to súhlas na výrub. Zrejme, 

ak bolo vydané stavebné, tak to výrubové už bolo as i 

vydané. Len jak tak po čúvam tie dátumy, tak zrejme bolo 

niekedy dávnejšie.  

Budete tam vôbec rúba ť nejakú drevinu, pán primátor? 

Vy zasahujete do takého pozemku kde nejaká drevina rastie? 

Hoc aj malá, aj jeden krík? Lebo aj to ke ďže na mestskom 

pozemku, tak treba súhlas na výrub aj pol metra štv orcového 

kríkov. Viete mi poveda ť? Je tam nie čo, nejaká drevina?  

Lebo ak, ak by ste potrebovali obnovi ť to výrubové 

konanie, tak to do apríla, či kedy chcete za čať stava ť, to 

by ste asi nestihli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, bolo sú časťou stavebného konania aj 

výrubové konanie. Tam to všetko je. ja vám toto nev iem 
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poveda ť. Ja osobne tam, samozrejme, ni č rúba ť nebudem a či 

mesto bude (poznámka:  nezrozumitelné slovo) robi ť nie čo, 

to je všetko riešené v stavebnom povolení, ktoré je  

podpísané a právoplatné. 

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. 

My sme tu mali takú inštitúciu pre rozvoj bývania, 

ktorá mala také, že kúpila pozemky, kúpila projekt,  alebo 

ešte máme, kúpila pozemky, kúpila projekt, predala pozemky, 

predala projekt, myslím, že to bolo aj zdokumentova né. 

Potom sa tam vy číslovala čistá strata v hodnote rádovo sta 

stoviek tisíc eur. Ak si dobre spomínam. Toto 

zastupite ľstvo to, okrem teda nejakej, toho mediálneho, 

nijakým spôsobom neriešilo. 

Ale áno, súhlasím s tým, že treba vedie ť aké náklady 

mestu medzi časom vznikli a myslím si, že aj debata o tom, 

že kto tie náklady bude znáša ť je, samozrejme, podstatná, 

ale myslím si, že je to vždy jednoduchšia cesta náj sť toto 

či už v Dúbravke, v meste alebo niekde inde ako, ako  tieto 

náklady rieši ť.  

Som tu po čul častokrát, že, že životný priestor ľudí 

je ne nevy číslite ľný a neocenite ľný, ke ď sme tu robili 
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niektoré zámeny, tak som teda prekvapený, že sa med zi časom 

u niektorých poslancov názor, že už to neni až tak 

nevy číslite ľné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

To bol posledný diskusný príspevok. 

Končím diskusiu a poprosím ešte pána riadite ľa, aby sa 

pokúsil odpoveda ť na tie otázky, na ktoré vieme odpove ď 

v tejto chvíli.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Skúsim zhrnú ť kratu čko. 

Tú informáciu, ktorá odznela na tla čovej konferencii 

s ministerstvom dopravy. 

Len v čera sa verifikovalo ústami štátu, že bude možné 

aby štát, pardon, aby mesto mohlo byty obstara ť aj formou 

nakupovania.  

Konkrétne detaily celého procesu a celý ten proces,  

samozrejme, ešte, ešte schválený nie je, ale ide o to, aby 

bolo možné realizova ť, realizova ť formu nákupu aj 

prostredníctvom toho doplatku, ktoré by, ktoré by m esto 
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doplatilo v kontexte toho, že tisíc euro plus tá su ma za 

tie siete neposta čuje na nákup bytov v Bratislave, ke ďže tá 

trhová cena v Bratislave je niekde úplne inde.  

Čiže je možné, že Bratislava bude realizova ť tento 

nákup. Je možné, že Bratislava nebude realizova ť tento 

nákup, pretože celý tento proces len v čera bol povedaný, že 

je to pod ľa rozhodnutia štátu možný krok. Ale ešte sme 

v tomto nepostupovali ďalej. To znamená, ni č konkrétne 

v tejto veci sa neudialo. 

Proces obstarania bytov formou výstavby je proces, 

ktorý, samozrejme, je možný zo zákona od samého za čiatku. 

Výstavba, samozrejme, žiadna zatia ľ nebola. Všetko sa 

realizovalo formou naprojektuj a postav. To sú tie 

zmie ňované projekty, ktoré tu (poznámka:  nezrozumitelné  

slovo) či Petržalka, či ostatné, kde mesto má povinnos ť zo 

zákona tieto byty, tieto byty získa ť.  

Ten proces je v takom štádiu ako je. jediná lokalit a 

Pri kríži, je lokalita, len pre pamä ť, aby ste vedeli, kde 

bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, kde bol  

nakreslený projekt na výstavbu nájomných bytov, kto rý sme 

tu našli po nástupe do funkcie v decembri 2014. Pre dkladal 

to vlastne GIB. Bolo to realizované ešte za pána Ft áčnika  

na výstavbu nájomných bytov. Bol to kompletne schvá lený 

celý projekt, kde bolo pripravené všetko, aby sa st avba 

realizovalo.  

Na základe rozhodnutia pána primátora, na základe 

potrieb, ktoré máme, nechal sa tento projekt prekre sli ť 
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z nájomných bytov na normy ur čené zákonom pod ľa náhradných 

nájomných bytov, čiže vlastne sa ten projekt prekreslil.  

Jeden bol náklad projektu nájomných bytov, ktorý bo l 

schválený s právoplatne vydaným stavebným povolením . Bol 

prekreslený na náhradné nájomné byty, aby vyhovoval  

parametrom. Bolo vydané stavebné povolenie, bola 

komunikácia s mestskou časťou Dúbravka, kde to vlastne 

Dúbravka celé odobrila.  

Následne bolo dané ešte, podanie obyvate ľov lokality 

na okresný úrad. Úrad to  posudzoval celý tento pro ces 

a bolo to posúdené aj okresným úradom a bolo to zme ne 

zmenové konanie uznané za právoplatné.  

Stanovisko vypracované na základe listín, a to je: 

Stavebné povolenie vydané mestskou časťou Dúbravka 

v roku 2013, 

stavebným povolením vydaným v roku 2014, 15, 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) vám ukážem,  

ďalšie na základe rozhodnutia mestskej časti Dúbravka 

zo d ňa 20. 11. 2015 o povolení stavby pred dokon čením,  

ďalej rozhodnutie mestskej časti Dúbravka zo d ňa 

18. 1. 2016 o povolení zmeny stavby pred dokon čením. 

Čiže vlastne tu sa realizovala kompletná komunikácia , 

prekres ľovanie projektu nájomných bytov na náhradné nájomné  

byty tak, aby, aby tento proces mohol za čať na základe 

vydaného právoplatného povolenia a potvrdeného 
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právoplatného stavebného povolenia, na základe posu dzovania 

okresným úradom, úrad spustil, magistrát spustil sú ťaž na 

výber dodávate ľa, vyhrala ho spolo čnos ť Metrostav.  

Boli dola ďované zmluvy, to sa dialo koncom minulého 

roka. 

Bola daná podmienka na vy členenie sumy na park 

a parkovisko z rozpo čtu nad rámec investície. V rozpo čte je 

zadefinovaná suma šes ťstotisíc euro, z toho štyristotisíc 

je navyše parkovisko, dvestotisíc je na realizáciu par číka, 

ktorý sa prípadne bude realizova ť logicky až po realizácii 

výstavby uvedeného objektu.  

Nemôžeme budova ť park a parkovisko pred tým, než sa 

objekt postaví. Bohužia ľ, to možné, možné bohužia ľ, nie je.  

Považovali sme to tým, že suma je vy členená v rozpo čte 

za splnené uznesenie. Zmluva bola podpísaná. 

Bola, bolo stretnutie aj pána primátora s pánom 

starostom, kde bol o tom informovaný.  

Mesto je pripravené vlastne s touto výstavbou za čať, 

respektíve ten, ktorý to vyhral túto túto sú ťaž.  

K uvedenému boli vydané všetky povolenia, čiže tento 

proces je naštartovaný. Pán primátor urobil viacero  

stretnutí, rovnako zamestnanci magistrátu, z GIB-u,  

z oddelenia správy komunikácií boli, boli, boli na 

rokovaniach s ľuďmi.  
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Pán primátor je pripravený ro, urobi ť ďalšie 

rokovania, samozrejme, s peti čiarmi, aby informoval o tomto 

procese.  

A proces je v takom štádiu, že firma je pripravená 

splni ť zmluvný záväzok vo či mestu.  

Sankcie, financie, sme pripravení samozrejme dodato čne 

tú informáciu da ť. Ja ju nemám pri sebe, samozrejme, ale 

financií tam bolo ve ľmi ve ľa daných v tejto veci. 

A bavíme sa o tom, že jednoducho, je tu právoplatne  

podpísaná zmluva o výstavbe, z ktorej plynú ur čité sankcie 

na základe obchodného zákonníka, kde reálne môže do dávate ľ, 

ktorý tú stavbu má realizova ť si škodu vo či mestu uplatni ť. 

Ale nechcem tieto veci prejudikova ť, pretože to by bolo 

predmetom už ďalších krokov, kde by mesto mohlo, 

samozrejme, v tomto prípade strati ť. Ale to je asi odborne 

v rýchlosti všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán poslanec Ká čer.  

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

Ďakujem za slovo. 

Len to zhrniem ešte raz.  
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Obyvatelia lokality nechcú, aby sa tam stavalo. Ľudia, 

ktorí majú právo na bývanie, alebo teda spolo čnos ť, nechcú 

v tejto lokalite býva ť, jediný kto to chce, dokonca mestskí 

poslanci, verím že sa vyjadria, že tiež súhlasia s tým, aby 

sa tam nestavalo, jediný kto tam chce stava ť, pán primátor, 

ste vy a je investor, ktorý má nejakú zmluvu. 

Nehovorme tu o sankciách, pretože nevieme, či tam 

vôbec nejaké sankcie sú.  

A toto je, pod ľa mňa, vyššia okolnos ť, ktorá je ur čite 

v tej zmluve, ak je tá zmluva dobre spracovaná, mus í by ť 

zahrnutá. A ke ď mesto, jednoducho, príde o pozemky, tak 

jasne, že sa nestavá. 

Veľakrát ste hovorili, že nás čakajú súdne spory so so 

stanicou, s neviem s čím všetkým, že však to nevadí, ve ď sa 

s nami každý aj tak súdi. 

Tak ja vám hovorím, spravte, prosím vás, pre 

Dúbrav čanov toto. Ja to kludne stiahnem, povedzte, že v te j 

lokalite stava ť nebudete, ja som ochotný stiahnu ť. Nikto to 

nechce okrem vás. Nikto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

K tomu by som teda, pán poslanec, povedal, že ke ď to 

teda nikto nechce, neviem pre čo trikrát pán starosta 
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podpísal príslušné dokumenty, ke ď to tak nikto (gong) 

nechce? Hej?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To nebol iný zákon. To bol ten istý zákon.  

Dobre. To bolo.  

Ešte pán starosta.  

Nech sa pá či. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Pán primátor, zavádzate, nemáte úplnú pravdu. Tak s om 

rád, keby ste naozaj sa vyjadrovali slušne, pekne 

a neohovárali starostu, ktorý musí vec ktoré sú zák onné 

podpísa ť, nemá právo to nepodpísa ť.  

Čiže, môžem. Áno, podpísal som to, lebo pod ľa zákona 

podpísa ť musím.  

A jedna vec. Bolo by fajn, keby ste sa s pánom 

riadite ľom dohodli na tom a už ke ď hovoríme o tých 

náhradných parkoviskách, čo má by ť skôr. Vy hovoríte, že 

skôr pôjdu parkoviská a pán riadite ľ hovorí, že najprv 

pôjde výstavba, potom parkoviská.  

Uznesenie bolo iné. Čo je naozaj, ani vy nemáte jasno. 

Čiže, poprosím vás, nestavajte tam. Sám pán riadite ľ tvrdí, 

že parkovanie až po výstavbe? Však to je, potom že budú 

financie, nebude ni č.  
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Čiže naozaj, radšej to stiahnite. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel pripomenú ť kolegovi Pilinskému, že ke ď 

sme jeho v Ra či zámeny pozemkov schva ľovali a ja som bol 

za, pretože sa mi tam zdalo, že je na prvom mieste ten 

občan, až potom záujmy nejakých developerov, tak tu by  som 

chcel, aby tiež to tak posu posudzoval.  

Čiže v prvom rade ob čan a nie že ko ľko sme tam 

stratili.  

Keď to tam nebude, ni č sme nestratili. Máme kopu 

šťastných ľudí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

To bola posledná diskusia k tomuto.  
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My sa pokúsime da ť tie informácie, čo ste otázky, 

ktoré ste kládli oh ľadne financií a tak ďalej, na ďalšie 

zastupite ľstvo, aby sme vedeli vôbec o čom sa rozprávame.  

Som rád, pán starosta, že si povedal, že tu platia 

ur čité zákony. Tak ako pre pána starostu, tak aj pre 

primátora platia ur čité zákony a máme právny štát, kde sa 

musíme rozhodova ť na základe povinností právnych, ktoré 

máme. A toto je jeden z takých prípadov.  

Ďakujem. pro 

Končím diskusiu, takže bude skon čená. 

Prosím, hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A návrh uznesenia netreba číta ť?  

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: 

Návrh uznesenia: 

K tomuto materiálu predniesla pani Zato Za ťovi čová, 

pre čítam to ešte raz celé, alebo vieme čo máme o čom 

hlasova ť?  
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Čítam. Dobre.  

Mestské zastupite ľstvo 

po A, schva ľuje zverenie pozemkov v katastrálnom  

území Dúbravka, parcela číslo tristoš 3449/45 ostatné 

plochy vo výmere 3 107 štvorcového metra, parcelné číslo 

3449/120 ostatné plochy vo výmere dva 2 757 štvorco vého 

metra evidovaných v katastrál v katastri ako parcel a 

registra „C“, zapísané na liste vlastníctva číslo 847, 

podľa článku 82 odsek 2 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy do správy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za 

účelom zabezpe čenia správy uvedených pozemkov  

s podmienkou: 

po prvé, Mestská časť Bratislava-Dúbravka  zverené 

pozemky neprevedie na tretie subjekty, 

po druhé, Mestská časť Bratislava-Dúbravka na 

zverených pozemkoch nedá súhlas stavebníkovi, aby n a 

zverených pozemkoch realizoval výstavbu náhradných 

nájomných bytov.  

Po B, žiada primátora, aby povinnos ť hlavného mesta SR 

Bratislavy pod ľa paragrafu 12 zákona číslo 260 z roku 2011 

Zbierka zákonov o ukon čení a spôsobe usporiadania 

niektorých nájomných vz ťahov k bytom a o doplnení zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky  číslo 18 z roku 96 

Zbierka zákonov o cenách v znení neskorších predpis ov 

poskytnú ť bytovú náhradu žiadate ľovi, ktorý je zapísaný 

v zozname vie žiadate ľov o náhradný nájomný byt zabezpe čil 

jedným zo spôsobov uvedených v paragrafe 3 odsek 1 písmeno 

cé až há zákona číslo 261 z roku 2011 Zbierka zákonov 
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o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájo mných 

bytov v znení neskorších predpisov.  

Toľko návrh uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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BOD 1 PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH 

HIER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dámy a páni prechádzame k bodu číslo dva a tým je 

vlastne to, kvôli čomu tu dnes sme a to je Petícia za 

Bratislavu bez hazardných hier.  

Bratislave sa podarila ve ľká vec. Stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť Bratislav čanov, to je tretina obyvate ľov 

Bratislavy sa vyjadrila, že nechce v Bratislave haz ard. 

A v tomto sme sa zjednotili, pretože je to podobne môj 

názor, že hazard v Bratislave presiahol akúko ľvek únosnú 

mieru.  

Špatí mesto, ni čí mesto, ni čí jeho 

konkurencieschopnos ť, ale predovšetkým ni čí životy 

Bratislav čanov. 

Je to klasický prípad privatizácie ziskov 

a socializácie nákladov, kedy zisky získavajú súkro mné 

spolo čnosti, ale náklady nesieme my všetci Bratislav čania, 

rodiny.  

Preto som ve ľmi rád a hrdý a pyšný na to, že sa 

Bratislave podaril tento, tento krok, že tretina 

Bratislav čanov povedala hazardu jasné nie.  

Preto som aj rád, že my, volení predstavitelia, ako  

primátor som predseda peti čného výboru a starostovia 
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sedemnástich mestských častí sa stali jeho členmi 

a podarilo sa vyzbiera ť toto rekordné číslo bratislavských, 

Bratislav čanov.  

Po odovzdaní petície nás za čala ve ľmi dôležitá 

a prísna kontrola, pretože my sme urobili všetko pr e to, 

aby ani jeden podpis tejto petície neostal nevyužit ý, alebo 

neprepadol.  

Preto kontrola bola nieko ľkostup ňová a viacnásobná. 

A trvala dlho. Museli sme kvôli tomu zamestna ť ďalších 

pracovníkov, ktorí nám pomáhali s kontrolou, s prep isovaním 

informácií do hárkov, ktoré sme potom odosielali s úradmi, 

na úrady, s ktorými sme spolupracovali. To znamená,  

register obyvate ľov v Banskej Bystrici. Respektíve 

kooperovali sme aj s Úradom vlády. 

Komplikácie spo čívali v tom, tá zložitos ť procesu 

spo čívala v tom, že petícia sa posudzuje nie len pod ľa 

peti čného zákona, ale aj pod ľa zákona o hazarde, čo je 

prísnejšia kontrola, pretože tam sa kontroluje aj 

dosiahnutie veku osemnástich rokov toho človeka. Bratislava 

nemá matriku, na rozdiel od iných okresných miest, čiže my 

sme s týmito informáciami nedisponovali, a preto sm e boli 

odkázaní na spoluprácu s inými orgánmi. To sa podar ilo. 

Kontrola je dokon čená.  

A ja ve ľmi rád oznamujem, že devä ťdesiatosemtisíc 

stoosemnás ť podpisov je platných, použite ľných, čím hravo 

prekra čujeme tú pätnás ťpercentnú hranicu, ktorú pozná 

zákon. 
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Mesto Bratislava má v tomto procese zákonné 

povinnosti, ktoré spo čívajú vo vybavení petície a jej, 

a jej skontro, kontrole. Tento proces sme dokon čili.  

A ja predkladám mestskému zastupite ľstvu návrh 

uznesenia, aby sme petíciu vybavili v tom zmysle, ž e ju 

berieme na vedomie a žiadame to, čo žiadame my ako 

peti čiari, a to znamená návrh nariadenia, ktoré zakazuje  

hazard na území Bratislavy. 

S týmto návrhom ja som stotožnený. Je to návrh 

peti čného výboru, peti čiarov a takýto návrh máte priložený 

v podkladoch.  

Vychádzal som z toho a to som aj komunikoval mediál ne, 

že o tom by sme meritórne mohli rozhodova ť vo februári, na 

to ale aby vo februári zastupite ľstvo 16-teho, ktoré budeme 

mať 16. 2. sme mohli rozhodova ť o návrhu zariade 

nariadenia, musí prebehnú ť nejaký zákonom stanovený 

legislatívny proces a tým je príprava vézeten, jeho  

zverejnenie a vysporiadanie sa s pripomienkami vere jnosti. 

A ke ďže sme spätne po čítali od toho 16. 2., viac ako 

šestnás ť dní potrebujeme na tento legislatívny proces a ten  

sa nedá robi ť bez mandátu, preto sa tu dnes stretávame na 

mimoriadnom zastupite ľstve, aby sme tento proces spustili.  

Čiže dnes nerozhodujeme meritórne o tom aký bude 

hazard na území Bratislavy, dnes rozhodujeme viacej  

procesne, že berieme petíciu na vedomie a spúš ťame proces  

prípravy nariadenia, ktorého cie ľom bude zákaz hazardu 

v Bratislave.  
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Musím poveda ť, že od januára platí novelizovaný zákon 

o hazarde a ten pozná aj ur čité diferencovanie. Ni čmenej, 

podľa zákona o hazardných hrách a zákona o Bratislave 

o tomto rozhoduje mestské zastupite ľstvo, čiže je vo vašich 

rukách ako naložíte s petitom peti čiarov. Či sa rozhodnete 

pre úplný zákaz, alebo budete, budete nejak diferen cova ť.  

Aké informácie k tomu budete potrebova ť a kedy tak 

chcete urobi ť. Ja navrhujem úplný zákaz a urobi ť tak vo 

februári, tak ako to žiada stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť Bratislav čanov. 

Čo sa týka prípravy tohto stretnutia, ja som zvolal,  

alebo vytvoril takú môj poradný orgán, komisiu, na ktorej 

sme sa tu dohodli v zastupite ľstve, s ktorou sme 

diskutovali mnohé aspekty tohto procesu. Nie je to komisia 

zastupite ľstva, čiže nemá ani takú štruktúru, ani nikoho, 

ani tajomníka, ktorý by robil zápisy a tak ďalej, čiže, kto 

chcel, ten si robil poznámky sám.  

Tam sme predik prediskutovali mnohé aspekty pro 

procesu, právne aj finan čné. (gong) Je pravda, že ak tento 

zákaz bude tak prijatý ako ho navrhujem, tak mestu budú 

chýba ť ur čité financie v priebehu ďalších rokov, pretože 

tie licencie musia dobehnú ť najprv. Tie budú dobieha ť do 

konca roka, pretože tak boli aj vydávané minulý rok  

a vlastne na rok. (gong) Ďalšie sa vydáva ť nebudú. Tá 

čiastka celková je viac ako tri milióny euro, ale je  trochu 

rozložená v čase. 

Ďalšie procesné a respektíve hmotné informácie mesto  

v kvalite, ktorú niektorí požadovali nemá, lebo mes to nemá 
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povinnos ť a ani právo tieto informácie zbiera ť, čiže, my 

sme sa na komisii dohodli, že do zastupite ľstva sa pokúsime 

nie čo získa ť, aby ste mali viacej informácii. A obávam sa, 

že mnohé z tých informácií, ktoré ste potrebovali, vrátane 

rôznych vyhlásení, že tento proces je zákonný, 

protizákonný, dobrý, zlý, taký, onaký, mesto nemá a  ani ich 

mať nebude, lebo také vyhlásenie nikto nie je priprave ný 

ani schopný da ť, okrem samozrejme, vždycky môže o nie čom 

rozhodova ť súd.  

Čiže, ešte raz. Chcem sa po ďakova ť všetkým peti čiarom, 

vám starostom, členom peti čného výboru, ale predovšetkým 

Bratislav čanom, ktorí nám pomohli vyda ť tento významný 

signál, že aj Bratislava chce nasledova ť trend 

civilizovaných miest a vysporiada ť sa týmto nešvárom 

radikálne, že chceme jedno zdravé a čisté normálne mesto, 

na ktoré budeme pyšný a kde sa nebudeme bá ť o svoje deti.  

Ďakujem Bratislav čanom, ďakujem všetkým pracovníkom 

magistrátu, aj dobrovo ľníkom, ktorí dlhé mesiace pracovali 

na tomto probléme tak, aby sme ho dokázali spolu ús pešne 

vyrieši ť. 

Ďakujem pekne za pozornos ť a otváram diskusiu. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Pán starosta Šramko. 
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Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Pán primátor, ďakujem za slovo.  

Vážení poslanci, kolegovia starostovia,  

som rád, že tento proces bol tak pomenovaný pánom 

primátorom ako bol.  

Zárove ň teda musím poveda ť, že tá hlavná v ďaka patrí 

predovšetkým tým dobrovo ľníkom, ktorých zástupcovia sú tu 

v predsálí. To sú tí, ktorí strašne ve ľa času obetovali 

a zbierali tieto podpisy.  

Poprosím kolegov trochu tichšie. Ďakujem pekne. 

Zárove ň chcem teda zvýrazni ť to, že dnes by sme nemali 

ozaj meritórne hovori ť o tom, že ako naložíme s týmto 

vézetenkom, ale o tom ako posunieme teda ďalej proces a som 

za to, aby tak ako bola vô ľa napísaná v tom na tých 

peti čných hárkoch, aby takto aj poslanci rozhodli a dozn ali 

svojich podpisov, ktoré dali pod túto petíciu. 

Veľmi pekne vám ďakujem. 

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: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja som k tejto téme vystupoval aj dnes dopo ľudnia na 

mestskej rade.  

Myslím si, že naozaj treba po ďakova ť tým, ktorí sa 

zaslúžili o to, že takáto petícia sa rozbehla.  

Ono to viselo vo vzduchu už asi dlhšiu dobu, pretož e 

ten rozmach jednotlivých herní, ktoré Bratislava 

zaznamenala možno za posledných desa ť rokov, je naozaj 

nevídaný. Je to niekedy až smutný poh ľad ke ď sa človek 

prejde po po sídliskách a po  jednotlivých terasách , kde 

vidíme tie, tie herne, ktoré vznikajú na každom kro ku 

a spolu s nejakými kr čmami a zálož ňami prežívajú ako také 

jediné podni, kvázi podnikanie na našich sídliskách .  

Je to jednak ve ľmi zlý príklad pre pre maloletých pre 

deti. Taktiež je to, je tam ten aspekt toho, toho 

patologického hrá čstva, na ktorý upozor ňujú aj iniciátori 

petície.  

Čiže, ono to viselo vo vzduchu, že sa zdvihne skôr či 

neskôr nejaká vlna spolo čenského odporu a vznikne tlak, aby 

takéto nejaké kasína, alebo teda herne zanikli. Sve dčí 

o tom aj zmena legislatívy, ku ktorej došlo v minul om roku. 

Ja však mám isté výhrady napriek tomu, že samozrejm e, 

podporujem to, aby bolo ve ľmi jasne stanovené vézetenkom, 

že takýto, takéto herne nebudeme podporova ť, ale má to pár, 

ale povedzme celá tá iniciatíva. Nechcem rozpráva ť 
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o nejakom slobodnom podnikaní a tak ďalej, a tak ďalej, 

lebo to, to sú, to sú skôr, to je platforma pre 

ekonomických liberálov z typu SaS.  

Taktiež nechcem rozpráva ť o tom, že dostaneme, teda 

nedostaneme do rozpo čtu nejaké tri milióny, nie čo vyše tri 

milióny euro, to sú sekundárne záležitosti, to viem e všetko 

nejakým spôsobom vykompenzova ť.  

Ja sa chcem skôr zamyslie ť nad tým, možno filozofiky, 

že či tak navrhované vézetenko ako je zatia ľ v nejakom 

predbežnom surovom stave sú časťou materiálu, či dosiahne, 

dosiahne ten cie ľ, ktorý chceme? Predpokladám, že hlavným 

cie ľom tej petície je odstráni ť gamblerstvo ako negatívny 

spolo čenský jav.  

Čiže, otázne je, že či sa nestane to, čo sa stalo 

v iných mestách kde bol zakázaný hazard úplne totál ne, či 

neza čne, neza čnú vznika ť povedzme ilegálne herne. Máme na 

toto nejakú analýzu? Či tí ľudia, ktorí dnes hrávajú, či 

neprejdú niekde inde. Takisto, takisto či sa títo gambleri 

nepresunú niekde na internet, lebo ak chceme naozaj  

zastavi ť hazard, tak by sme mali by ť dôslední.  

Nezabúdajme, napríklad, že ešte stále nám ostane 

športka, tipos, všetky tieto legálne štátne gambler ské 

akcie. Taktiež ľudia si môžu na pošte kúpi ť tie škrapkacie 

lósy. M ňa to nekone čne irituje, ke ď čakám na pošte na 

nejakú doporu čenú zásielku a pred mnou si pä ť ľudí kupuje 

tie všelijaké škrabkacie, škrabkacie lósy. 
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Čiže, či sa nám týmto ťahom podarí naozaj dosiahnu ť 

to, čo dosiahnu ť chceme? 

Vopred hovorím, že prosím si tie ďalšie dve minúty, 

lebo asi nestihnem poveda ť to čo chcem.  

Čiže, ja mám takú skúsenos ť a možnože mnohí ľudia, 

ktorí stoja v predsálí mi dovolia, že mám možno tro šku, 

trošku iný názor, ako možno niektorí z nich.  

Ja si myslím, že totálny zákaz nie čoho nikdy nevieš 

neviedol k naplneniu toho pôvodného cie ľa. Tam, kde boli 

totálne zakázané, povedzme, potraty, tak vždy vznik la 

ilegálna sie ť (gong) tých, tých povedzme ordinácií, kde sa 

to isté vykonávalo, len nejakými menej hygienickými  

spôsobmi.  

Tam kde bol totálne zakázaný alkohol, tak vznikli 

ilegálne, ilegálne herne, teda ilegálne nalievárne a viedlo 

to k vzostupu nejakej alkoholovej mafie.  

Čiže, ja v tomto chcem len, len upozorni ť, aby sme 

nesk ĺzli do nejakej, do nejakej, nechcem teda nikoho 

urazi ť, ale aby sme nesurfovali na vlne nejakého, nejakéh o 

falošného svätuškárstva, aby sme sa naozaj zamerali  na ten 

problém taký aký je.  

My sme dneska rozprávali o tom na mestskej rade, že  

ur čite vézetenko áno. Ale pripravme ho naozaj poriadne  na 

základe dát, na základe čísiel, aby sme dosiahli svoj ten 

cie ľ, ktorý dosiahnu ť chceme.  
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Okrem, okrem iného, sme si minulý rok zvol, alebo t eda 

sme zaviazali pána primátora, aby nominoval pracovn ú 

skupinu kde sú poslanci a ja by som bol ve ľmi rád, aby aj 

títo mali možnos ť participova ť na prípade, na príprave toho 

všeobecne záväzného nariadenia.  

Ja budem ur čite rád a ur čite rád zdvihnem ruku za 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré obmedzí, alebo povedzme 

úplne aj vymieti gamblerstvo ako také.  

Len zjednodušenie si myslím, že ke ď predložíme to 

vézetenko, ktoré je tam dneska ako prílohou, nevyri ešime 

tie problémy, ktoré by sme chceli. Naopak, možno že  ich 

niekam inde presunieme.  

Toľko. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Oliver, obávam sa, že sú časný zákon neumož ňuje robi ť 

to čo by si možno chcel urobi ť nejaké výnimky, ktoré by 
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boli zmysluplné. Žia ľ, loby, ktorá si presadzovala na 

Slovensku svoje výhody ekonomické, urobila tie podm ienky 

také tvrdé, že v sú časnosti riešime to, že herne by mali 

byť, alebo nemali by ť v kultúrnych budovách, alebo obytných 

budovách. To je absolútne neprijate ľné a reakcia verejnosti 

je preto taká tvrdá. A myslím si, že pod ľa sú časného 

zákona, ktorý teraz platí, nie sú tam žiadne možné úľavy. 

Čiže žia ľ, tá reakcia. Ja som si v čera študovala ten 

zákon a bola som zhrozená. Napriek tomu, že sú tam nejaké 

zľavy, (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. 

Ja by som chcel poveda ť iba to. U nás Dúbrav čania 

vyjadrili jednozna čne podpisom tohto referenda, oni herne 

v Dúbravke nechcú. Chcú škrabka ť lósy, ako kolega povedal, 

chcú možno na internete, to nám je úplne jedno. Ale  my tie 

herne nechceme! Chceme, aby boli v Pieš ťanoch, v Bardejove. 

Ja si myslím, že aj v Spojených štátoch, ke ď chce 

niekto v New Yorku si zahra ť hry, musí ís ť do Las Vegas. 

Takisto, Brat, Dúbrav čan ke ď bude chcie ť hra ť, Dúbrav čania 

sú na tom dobre, pôjde do Las Vegas. 

Ďakujeme. 
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(poznámka: obrovský potlesk a krik a piskot) 

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. 

Pán kolega, vy ste hovorili, že troška filozofujete . 

Pre m ňa filozofia je láska k múdrosti. Ale ten záver váš sa 

mi nezdá múdry.  

My totižto dnes rozhodujeme o petícii, ktorá jasne 

definuje zákaz hazardu. Nie akým spôsobom sa budú r ieši ť 

možné iné komplikácie.  

Čiže, dnes sme tu na to, aby sme povedali áno, chcem e 

vypo čuť hlas stotridsa ťšes ťtisíc obyvate ľov Bratislavy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

(poznámka: obrovský potlesk) 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Á, pán poslanec Kríž, úplne súhlasím, že akýko ľvek 

zákaz nemôže problém úplne vyrieši ť.  

Cie ľom tej petície a cie ľom toho všeobecne záväzného 

nariadenia nie je úplne vyrieši ť a odstráni ť problém 

gamblérstva, to nie je v našich silách, ale snaži ť sa ho 

obmedzi ť.  

A kým, toto je vec, možno filozofického poh ľadu, 

nerozumiem tej ďalšej časti vášho vystúpenia, lebo čo by 

nejaká komisia, dôkladnejšia príprava a analýza pom ohli 

z h ľadiska toho, o čom ste hovorili pred tým, teda 

z h ľadiska toho ako sa rieši problém gamblérstva. 

Podrobnejšie čísla nám môžu pomôc ť zorientova ť sa v tom aké 

dopady to bude ma ť napríklad na rozpo čet mesta 

v budúcnosti, ale z h ľadiska toho cie ľa, ktorým je 

obmedzenie gamblingu, je to pod ľa môjho názoru úplne 

irelevantné a nemôžeme dospie ť k žiadnym záverom, ktoré by 

mali nejaký význam.  

(gong) 

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 reakcie. Ja si vážim každý 

názor.  
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Je to na dlhšiu debatu. Asi nemám priestor v jednej  

minúte na to zareagova ť na všetko, ale ten zákon nám 

momentálne ukladá štyri kategórie.  

Ja napríklad som nevidel číslo aký príjem a ko ľko ľudí 

chodí gamblova ť do tej kategórie A, to znamená v hoteloch. 

Koľko máme my do rozpo čtu keby ostalo povedzme, teraz dávam 

ako príklad. Naozaj ako diskusný príklad. Ko ľko z tých 

trich troch miliónoch nám zostane, ke ď to zostane povedzme 

len v hoteloch? Toto bola moja otázka.  

Jednotlivé tie kategórie ko ľko prinášajú mestu 

financií? Lebo aj na to sa pozeráme. 

No a pánovi Kolekovi.  

Ja vychádzam z názvu tej petície. Tá petícia je Za 

Bratislavu bez hazardu. Ja sa pýtam, ke ď schválime to 

vézetenko tak jak je navrhnuté, bude Bratislava bez  

hazardu? Nebude.  

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky) 

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: 

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky pokra čuje) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja som sa pôvodne chcela prihlási ť faktickou poznámkou 

na vaše úvodné slovo, pán primátor, lebo som a popr osím 

teraz vo svojom príspevku, aby ste aj odpovedali pr e 

úplnos ť informácií nám i ľuďom, ktorí sú v predsálí. Aký je 

osud šetrenia zmiznutia ve ľkej časti peti čných hárkov? Lebo 

predpokladám, že to asi každého z nás zaujíma. Rovn ako aj 

tých všetkých, ktorí tu petíciu podpísali. 

Vrátim sa k tomu čo pred chví ľočkou ešte povedal pán 

kolega Kríž, ktorý povedal, že sa vracia k pretitu petície. 

To znamená, že chceme Bratislavu bez hazardu, ale v  texte, 

text petície je dôležitý, kde presne špecifikuje sa  aké 

druhy hazardu pod ľa zákona, ktorý platil v čase ke ď sa 

začala petícia zbiera ť. Paragraf, myslím že je to 3bé odsek 

bé, dé, é, í, presne vyšpecifikované čo tu v Bratislave 

nechceme.  

Ja si myslím, že každý súdny človek a každý kto sa 

úprimne zapojil do zbierania podpisov pod túto petí ciu, tak 

chápal aké úskalia o čakávajú tých, ktorí sa úprimne snažia 

o cie ľ legislatívnym spôsobom odstráni ť.  

Alebo takto. Uvedomujeme si, že hazard spôsobuje 

nejaký stav. Pomenujme to obrazne chorobu, ktorú je  nutné 

lie či ť.  

Lie čba akejko ľvek choroby neznamená v pokro čilom 

štádiu, že všetky symptómy, alebo navždy, alebo prí znaky 

choroby, alebo jej dôsledky zmiznú. Ale môžu chorém u 

človeku výrazným spôsobom pomôc ť, oslobodi ť ho od bolesti, 

prípadne aj niektoré tie prejavy choroby výrazným s pôsobom 

zmierni ť.  
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Táto petícia a prípadne prijaté, dúfam, všeobecno 

záväzné nariadenie výrazne pomôžu v prevencii, pod ľa môjho 

názoru. Som o tom presved čená. Tých nežiaducich, 

nežiaducich dôsledkov, množstva herní a množstva 

príležitostí k hazardu, či pre mladých ľudí, alebo pre 

ľudí, ktorí sú náchylnejší pod ľahnúť gamblerstvu 

a negatívny sociálnych dôsledkov všetkého čo k tomu prináša 

a s čím sme sa mali možnos ť hlbšie oboznámi ť po čas diskusie 

a po čas zbierania petície.  

A to, že sú aj niektoré veci, ktoré sa ovplyvni ť úplne 

nedajú, s tým všetci po čítame. Ale je našou povinnos ťou. 

Povinnos ťou urobi ť všetko pre to čo je v našich 

možnostiach.  

A ja si myslím, že ani diskutova ť o tom čo zahrnieme 

do vézetenka alebo nie, lebo vô ľa petície je jednozna čná. 

Tam máte presne vymedzené čo peti čiari chcú. Čo chcú 

zakáza ť, čo si v meste neželajú.  

Čiže, diskutova ť o tom teraz či v hoteli chceme, alebo 

nechceme, nemyslím si, že by to signatári petície 

rozlišovali.  

Takže, ďakujem ve ľmi pekne za vašu pozornos ť môjmu 

krátkemu príspevku.  

Ale prosila by som ve ľmi pekne odpove ď čo sa deje vo 

veci šetrenia zmiznutých peti čných hárkov.  

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,  

(poznámka: obrovský potlesk) 

vo veci zmiznutých šetrených hárkov sa deje to, že to 

vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Tú vec vyšetruje 

polícia. Oni nám informáciu procesnú nedali, čiže ja neviem 

čo sa v tom deje.  

Ale my sme postupovali tak, že na kontrolu sme dali  

všetkých stotridsa ťdevä ťtisíc sto, stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť podpisov a platných je 

devä ťdesiatosemtisíc. Bodka. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ja chcem po ďakova ť, že pani starostka pripomenula 

tento debakel, pretože pán primátor, vy ako člen toho 

peti čného výboru ste neustrážili osobné údaje ob čanov. 

Tritisíc hárkov zmizlo a ja sa, ja to chcem podpori ť čo sa 

pýta pani starostka, lebo ide aj o to, ako, aký vnú tornú 

kontrolu a aké dôsledky ste urobili. 

Ak majú Bratislav čania v budúcnosti využíva ť priamu 

demokraciu petície, tak potrebujú ma ť na radnici seriózneho 

človeka, ktorý ustráži dôvernos ť osobných údajov. Vy ste 

v tomto prípade zlyhali.  
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Kto je zodpovedný z pracovníkov za ten debakel? Ani  to 

sme sa ako poslanci nedozvedeli.  

Čo sa urobilo, aby sa to nikto nikdy nezopakovalo. A ni 

to sme sa nedozvedeli. 

Priama demokracia je ve ľmi citlivý a vzácny nástroj. 

Toto bola najvä čšia petícia. Chcel by som si by ť istý, že 

v budúcnosti budem môc ť aj ja podpisova ť opä ť (gong) 

petície 

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. 

Ja nechcem by ť zbyto čne ani kúsavý, ani hádavý. 

Nijakým spôsobom nechcem podrýva ť tú snahu obyvate ľov 

a tých, ktorí sa na to podpísali.  

Ale bol som v tom príspevku spomenutý, tak ve ľmi 

krátko sa vyjadrím.  

Napriek tomu, že názov petície je Proti hazardu, 

akémukoľvek, v Bratislave, tak ako povedala pani starostka 

Čahojová, samotný ten petit, alebo teda apel petície  

rozlišuje medzi gamblerstvom, ktorý, ktoré je škodl ivejšie, 

a ktoré menej škodlivé. Pravdepodobne.  
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To znamená, že ak to dobre rozumiem, tak ľuďom, ktorí 

to podpísali, alebo to iniciovali, tak vadia herne,  ale 

nevadí im (poznámka:  nezrozumitelné slovo) povedzm e na 

internete.  

Ja len dávam potom do pozornosti, aby sme náhodou, 

náhodou v kone čnom dôsledku, neboli bábkami, v v ktoré, 

ktorým manipuluje nejaká loby internetového gambler stva. 

Pretože to ke ď nám nevadí a zakážeme všetko ostatné, tak 

len posil ňujeme internetové gamblerstvo. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bajan.  

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som naviazal na pani starostku a skôr s takým  

apelom.  

Je fajn, diskutujeme o tom, myslím, že v tejto sále  

nie je nikto, kto by s touto vecou nechcel pohnú ť. K ľúčové 

ale pre m ňa je aj, aké budú najle nasledova ť tieto 

najbližšie dni, ako si sadneme a jednoducho, aké vé zetenko 

pripravíme.  
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To, že sme zajedno v tom, že to nechceme, myslím si , 

že nie je problém. Problém je ten, aby sme naozaj u robili 

nie čo, čo nám prokurátor o mesiac neobúcha o hlavu.  

Čiže, naozaj, aby sme si sadli, povedali, o mes, o d va 

týždne máme zastupite ľstvo, prokurátor nám vrátil 

ohňostroje.  

Čiže, aby sme naozaj si povedali všetci čo v tom 

chceme. My v Petržalke presne vieme, ako by sme to mali 

urobi ť tak, aby ten starosta mohol naozaj veci blokova ť. 

Jednoducho, aby sme v zákone mali oporu a v rámci a j toho 

vézetenka.  

Čiže, fajn, teraz si povedzme ako to všetci chceme, 

ale k ľúčové je, aký postup bude v nasledujúcich d ňoch.  

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 chcem len doplni ť pani starostku. 

Tá petícia sa volala Petícia za Bratislavu bez 

hazardných hier. A ob čania ňou chceli, aby sme prijali 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakáže pod ľa paragrafu 

3 odsek 2 písmena bé, dé, é, jé to, že nie je možné  

prevádzkova ť na území hlavného mesta Slovenskej republiky  

hazardné hry. Toto je úplne jasné.  
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Dalo to najavo stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť  

obyvate ľov, čo je viac ako bolo v komunálnych vo ľbách, 

v ktorých volili nás za starostov, za poslancov a t eba za 

pána primátora.  

A to, Vlado, čo bude nasledova ť, je už predsa 

v materiáli. A v materiáli návrh vézeten, ktoré pri pravil 

pán primátor a magistrát a tam je napísané, že sa z akazujú 

na území mesta Bratislavy pod ľa paragrafu 38 odsek 4 

v týchto písmenách a až dé prevádzkova ť hazardné hry.  

Ja myslím, že to je jasné. A to je vô ľa obyvate ľov 

Bratislavy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík.  

(poznámka: obrovský potlesk) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, ja by som, ja by som sa pokúsil zhrnú ť ako to 

bolo.  

Ja rešpektujem petíciu proti hazardu. Je našou 

povinnos ťou ju preskúma ť a prerokova ť a 

Minulý rok v septembri sme opakovane prijali poradn ú, 

opakovaným hlasovaním sme prijali poradnú pracovnú skupinu 
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na prípravu vézeten. Na základe tejto petície. A pr oces 

prípravy vézeten sa spustil už v septembri. Teda my , 

poslanci, sme si mysleli, že budeme v procese. Nebo li sme. 

Pre čo vznikla pracovná skupina? Lebo tu padalo 

nieko ľko otázok logických, tak ako pán Dostál povedal, aj , 

aj kolega Mrva. Petícia jasne hovorí čo sa chce dosiahnu ť. 

A tie otázky vzišli aj z toho, z toho cie ľa, čo ke ď 

peti čiari sa podpisovali pod pod túto petíciu, mali neja ký 

zámer. 

Otázky typu: Nie je peti čný výbor, peti čný výbor 

v konflikte záujmov vzh ľadom na to patrí, bože.  

Musím sa prizna ť, som pod takým tlakom, to ľko ľudí.  

Ešte raz. Peti čný výbor, padali také názory, že 

peti čný výbor je pod, je v konflikte záujmov.  

Sú v poriadku všetky termíny pri, pri, pri kontrole  

petície?  

Vieme dokáza ť, že doch dochádza k porušovaniu 

verejného poriadku?  

Padalo množstvo iných otázok.  

Vieme dokáza ť aj to, že práve kvôli herniam dochádza, 

dochádza k porušovaniu verejného poriadku?  

Všetky tieto otázky padali na pracovnej skupine, kd e 

sa, kde sa, žiadali sme, aby boli v zápise. Nemáme zápis. 

Žiadali sme, aby boli zodpovedané. Zatia ľ nemáme. Pán 
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primátor povedal, že teda všetko je v poriadku s pe tíciou. 

Doteraz sme nedostali žiadny písomný podklad, kde b y sa 

niekto pod to podpísal, že áno, všetko je v poriadk u.  

Ja by som bol ve ľmi nerád, aby tá petícia bola 

zmarená. Ale z môjho poh ľadu je nepoužite ľná na túto vec, 

čo sa žiada.  

Ale, na druhej strane v ďaka tej petícii sa podarila 

obrovská vec. Podarilo sa zmeni ť zákon o hazarde, kde, kde 

ten zákon v minulosti len len povo ľoval bu ď hazard bude, 

alebo nebude. Dneska ho vieme regulova ť.  

Ja osobne som za reguláciu. Ja to priznávam.  

Ja dokonca, ja som z Rusoviec, my desa ť rokov bojujeme 

o jednu okružnú križovatku. Máme, máme s tým fakt ž e ve ľký 

problém. Desa ť rokov a nemáme ju. A ke ď niekto my tu, ke ď 

mi tu vy kolegovia odsúhlasíte, že áno do dvoch rok ov bude 

okružná križovatka v Rusovciach, ja zahlasujem aj p roti 

automatom na žuva čky. Ale 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ja rozumiem, ja rozumiem tomu rozhor čeniu, len teraz 

neopieram sa vyslovene o nejaké príjmy, o výpadok z  mesta, 

finan čný výpadok. My sme chceli vyhodnoti ť, preskúma ť 

a vyhodnoti ť a zodpovedne vyhodnoti ť či je petícia 

v poriadku a ako ďalej postupova ť.  

Keď sa, ke ď sa zistí, že petícia je v tomto smere 

nepoužite ľná, že niekto vás zaviedol, alebo že bola zle 
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formulovaná, alebo podobne, tak po ďme s tým urobi ť nie čo 

iné.  

Je to, tá, tá váha petície je obrovská. To množstvo  

ľudí je obrovské. Ja sám som ju podpisoval. Ale pri podpise 

som upozornil nášho starostu, že som si nie istý, ž e to je 

v poriadku. 

Čiže, ja budem ve ľmi rád, ke ď sa teraz nie čo udeje, 

ale nie takto, že niekto nám hodí vézetenko na stôl  a takto 

to chcem.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem pekne. 

Mne je petícia úplne jasná. Ob čania Bratislavy nechcú 

ten hazard, hej?  

A ja by som chcel jedno poveda ť. Ke ď bolo naposledy 

teraz to s čítanie bezdomovcov, tak bolo dvetisíc 

osemstošes ťdesiattri a viac bezdomovcov, ktorí 

v devä ťdesiatich percentách sú na ulici preto, lebo sú 

závislí na alkohole, alebo na gamblerstve. Ale povi em vám, 

máloktorý z nich  prepil byt, alebo dom. Ale skoro každý 

druhý prehral svoj byt alebo dom v automatoch. 
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Ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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: 

Môžem? 

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje) 

Veď tú petíciu formulovalo tak aby bol.  

Genéza. Starostovia chceli urobi ť petíciu už v marci, 

začal sa v máji 2015, ale to formulovalo právne oddele nie 

magistrátu a je taká, ako zákon vyžaduje.  

Ona preto bola taká nezrozumite ľná, lebo sú tam tie 

paragrafy, lebo to zákon tak vyžadoval a tak presne  musela 

byť naformulovaná. A pod ľa mňa je dobrá. 

A pre čo vlastne petíciu sme potrebovali? Do roku 2012 

žiadnu petíciu nebolo treba. Normálne si to mestá 

regulovali. Zastupite ľstvá, volení ob č ob čania, poslanci 

povedali, že nie, nechceme tu hazard, tak si to zat várali. 

Ale zrazu národná rada v roku 2012 dá zákon, ktorým  je 

tridsa ť percent obyvate ľov potrebné pred tým ako 

zastupite ľstvo o tom rokuje debatova ť.  
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Ja to považujem za protiústavné. A slovenský ústavn ý 

súd bude o tom rokova ť, že takúto petíciu ani netreba 

robi ť, lebo v Česku ústavný súd rozhodol o tom, že petícia 

nie je potrebná na tieto veci pred tým ako rokuje o  tom 

obecné alebo mestské zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Šramko. 

(poznámka: potlesk) 

(gong) 

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som tiež na kolegu poslanca Jen číka chcel 

zareagova ť, že nesnažme sa nájs ť teraz spôsoby, že ako 

spochybni ť túto cestu, lebo na to sú iné kompetentné 

orgány.  

Ja si myslím, že my by sme mali prejavi ť vô ľu či to 

chceme, alebo nechceme a to by bol ten hlavný krok.  

Zárove ň by som ve ľmi rád doplnil pán kolega 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Že chcel by som doplni ť pána primátora pri tom 

oznámení toho čísla, ktoré bolo povedané, že je 

devä ťdesiatosemtisíc stoosemnás ť podpisov, ktoré sú 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je to zložité, tuto kolega. Ďakujem pekne. 

Ale treba poveda ť, že tých devä ťdesiatosemtisíc áno, 

je platných, ale bolo by ich ešte aj viacej platnýc h, ale 

bola už (gong) časová  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík. 

(poznámka: potlesk) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa nesnažím spochybni ť petíciu, ja sa snažím, pol 

roka sa pýtam dokola to isté.  

Petícia je nástroj pre ob čanov. Poslanci 

a starostovia, primátor majú na to iné nástroje. A keď 

padne názor, že petícia bola zneužitá zo strany sta rostov 

a primátora a sú v konflikte záujmu, tak je mojou p sov 

povinnos ťou sa tomu venova ť či je to tak, ale nie. A ja sa 
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pýtam, je to tak, alebo nie? Nedostal som odpove ď. Nemám to 

na papieri od nikoho. Každý sa to bráni poveda ť.  

Tak isto je to s tým dokazovaním verejného, 

narušovania verejného poriadku. Dochádza k narušova niu 

verejného poriadku? Pán primátor čítal stanovisko mestskej 

polície, nedá sa dokáza ť v súvislosti s hraním porušovanie 

verejného poriadku. Ja to stanovisko stále nemám.  

Dneska sme hovorili, že už sa to dá dokáza ť, tak zase 

chcem to druhé stanovisko. Ja len chcem reálne a zo dpovedne 

posúdi ť, či sa dá tak prija ť (gong) alebo nie. 

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: 

Ja budem ve ľmi stru čný.  

Pre m ňa je smerodajný po čet obyvate ľov, ktorí 

podpísali túto petíciu stotridsa ťšes ťtisíc, bez oh ľadu na 

to, že po kontrole ministerstva vnútra vypadlo iba 

devä ťdesiatosemtisíc platných podpisov, pretože z tej 

diskusie na mestskej rade, alebo na finan čnej komisii som 

nenadobudol pocit, že by z tých tridsa ťosemtisíc podpisov, 

ktoré nám ministerstvo vnútra neuznalo, boli fiktív ni 

ľudia.  

Áno, možno niektorí ešte nemali dov ŕšených osemnás ť 

rokov, možno niektorí medzi časom zomreli, ale neboli to 
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fiktívne podpisy, boli to reálni ľudia a preto pre m ňa je 

smerodajný po čet stotridsa ťšes ťtisíc a nie 

devä ťdesiatosemtisíc.  

Druhá vec. 

Pán primátor, chcem ve ľmi pekne poprosi ť váš aparát, 

aby nám nerozdávali materiály, ktoré nemajú bu ď hlavi čku, 

alebo meno predkladate ľa, alebo meno autora.  

Dnes sme dostali na stôl materiál Argumenty 

k takzvaným príkladom klubu ružomberských podnikate ľov, 

potom postup zadávania zákazky dodáva služieb sviet enia na 

stanovenej úrovni, poskytovania služieb v hlavnom m este 

Slovenskej republiky  a informácia o procese zabezp ečenia 

verejného osvetlenia na území Bratislavy v roku 201 7. 

Ani autor, ani hlavi čka, ani podpis.  

Ja odmietam číta ť materiály, ktoré neviem kto tu 

pripravoval. Niektoré sú zrejme od ob čanov, niektoré 

pravdepodobne od magistrátu.  

Ale naozaj vás žiadam, ak sú to magistrátne materiá ly, 

tiež teda nech sú podpísané. 

Ďakujem. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 70 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jasné.  

Lebo neviem o tých ružomberských podnikate ľoch, to 

neviem čo je, ale o tom, že dostanete písomnú informáciu 

týkajúcu sa osvetlenia, som nieko ľkokrát inf informoval 

predsedov vašich klubov. Takže predpokladám, že tú 

informáciu dali ďalej. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja len na doplnenie pána poslanca Grendela. 

Zdá sa mi to tých tridsa ťosemtisíc neuznaných 

podpisov, vyzerá obrovský. Ve ď to je, ja neviem, dvadsa ťpäť 

percent, či dvadsa ťosem percent z celej tej kopy 

stotridsa ťšes ťtisíc podpisov.  

A jak sa pán poslanec Grendel pýtal na finan čnej 

komisii, tak nedostal adekvátnu odpove ď, že pre čo boli tie 

o osoby vylú čené z toho, lebo to vyzerá, že peti čný výbor, 

ty ako predseda, my ako starostovia a aktivisti zo Zastavme 

hazard a iných organizácií, ako keby po nociach tam  

dopisovali tie podpisy. To neni vôbec pravda. Reáln e 

skúsenosti zo života sú, že chybovos ť takýchto petícií je 

tri, štyri, pä ť percent. A nie dvadsa ťosem, dvadsa ťdevä ť 

percent. 
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Čiže, to to to to nie je argument a ja som z toho 

prekvapený, že až také vysoké číslo z toho prešlo, i ke ď 

stále mám pochybnosti neviem pre čo sa taká kontrola tohto 

robila. Pán Katriak bude asi vysvet ľova ť asi, že pre čo, ale 

mne sa zdá, že to bolo zbyto čné až do takejto h ĺbky, ke ď 

bolo jasné adresa, ke ď bol jasný vek toho človeka 

a pochybnosti boli iba pri tých (gong) ne čitate ľných  

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 tiež chcela by som po ďakova ť za to množstvo 

podpisov, ktoré bez oh ľadu na to či to bolo stotridsa ťdevä ť 

alebo devä ťdesiatosem, alebo šes ťdesiattisíc, to je jedno, 

aj tak je to obrovské množstvo podpisov ľudí, ktorí 

prejavili záujem, že chcú Bratislavu bez hazardu. Ú plne 

Bratislavu bez hazardu.  

Ak môžem reagova ť ešte na pána Kríža a pochybova čov, 

že ke ď to zakážeme a čo ke ď za čnú vznika ť nejaké na čierno 

ďalšie nejaké herne? Ono to legálne nebude dovolené.  Zákon, 

mestský zákon, všeobecne záväzné nariadenie to zaká že. Na čo 

potom robíme zákony, ke ď aj tak ich niektorí ľudia 

nedodržiavajú. Tak isto môžme pri akomko ľvek zákone 

poveda ť, na čo to prijímame, ke ď sa stavajú stavby na čierno, 

ale pritom máme stavebný zákon. Nemôžeme takto rozm ýš ľať. 
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Proste, legálne to zakážeme. A čo sa bude dia ť potom, 

to budeme (gong) rieši ť neskôr.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Drozd. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcel by som zo za čiatku poveda ť, že bývam v Ružinove 

na Mierovej ulici v bytovom dome kde pri vchode je her ňa. 

Nepáči sa to mne, nepá či sa to mojej rodine, nepá či sa to 

mojim susedom, a preto sme privítali iniciatívu Pet ícia za 

zakázanie hazardu v Bratislave. 

Viem, že magistrát a ministerstvo financií vydávajú  

licencie na nejaké časové obdobie. Vieme, že teraz hne ď aj 

keď prijmeme vo februári všeobecne záväzné nariadenie,  

neskon čí hazard v tomto meste, lebo musia dobehnú ť licencie 

a tak ďalej, a tak ďalej. 

Chcel by som nadviaza ť na, samozrejme,  primátora 

a tak isto na kolegov Olivera Kríža, Rada Jen číka 

a ostatných a chcem podpori ť túto iniciatívu, ale 
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samozrejme, aby sme sa vedeli adekvátne rozhodnú ť, chcem 

aby sme mali ur čitý ešte časový priestor na to, aby boli 

zodpovedané tie otázky, ktoré tu padli.  

Preto navrhujem, aby sme v návrhu uznesenia v bode Bé 

odseku dva spravili zmenu, čiže, všetko ostatné zostáva,  

Po A berie na vedomie predloženú petíciu obyvate ľov, 

takisto po Bé žiada primátora hlavného mesta SR 

Po prvé, aby vyhovel požiadavkám obsiahnutým 

v predloženej petícii pod názvom Bratislava bez haz ardných 

hie hier zo d ňa 29. 6. 2016,  

a v bode dva a to je tá zmena, žiadame primátora, a by 

v spolupráci s pracovnou skupinou na reguláciu haza rdu 

pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia hlav ného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislave o zákaze umi estnenia 

herní v zmysle zákona číslo 171/2005 Zbierky zákona 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a predložil ho na roko vanie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy d ňa 30. 3. 2017. Termín ihne ď. 

Pod túto zmenu sme podpísaní traja poslanci a to ja , 

Radovan Jen čík a Katarína Augustini č, ktorí všetci traja 

sme členmi tejto pracovnej skupiny. 

Cie ľom tejto pracovnej skupiny je naozaj v spolupráci 

s primátorom a jeho pracovníkmi dosiahnu ť čo najlepšie 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude regulova ť hazard 

v tomto meste.  

Čiže, podporujem petíciu. Ja si myslím, že už touto 

petíciou sa. Je ve ľká vec, že sa podarilo zmeni ť novelou 
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zákona o hazarde, že sa podarilo zmeni ť kvórum na 

poskytnutie z tridsa ť percent na pätnás ť percent. Ideálne 

by bolo keby tam to kvórum vôbec nebolo ako to spom ínal 

kolega, že ke ď sa primátor, starosta rozhodnú, že v meste 

nechcú ma ť hazard, nepotrebujú na to petíciu. Myslím, že to 

je logické.  

Ale v druhej veci tiež táto novela priniesla to, že  

ideme od bu ď absolútneho zákazu, alebo vo ľnosti, do 

ur čitého separovania, kde by ur čité prevádzky mohli 

existova ť ako rozprával pán poslanec Kríž v hoteloch (gong) 

a tak ďal (poznámka:  vypnutie mikrofónu) 

(poznámka:  zapnutie mikrofónu) 

Ďakujem. 

Čiže, ja si myslím, že to mesa čné zdržanie nebude na 

škodu veci a dúfam, že v tom marci rozhodneme všetc i 

spolo čne na takom všeobecne záväznom nariadení, na ktoré sa 

môžme zahlasova ť tu všetci. 

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. 
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Ja sa v zásade zhodujem s tým, čo povedal pán kolega 

Drozd. Možno by som len dodal ako jeden ešte podpor ný 

argument. Dnes už vieme, že sa nám ako mestu vyhráž ajú 

rôzne tie združenia hazardu a podobne, že budú štar tova ť 

právne spory a akýko ľvek spôsob, ktorý môžme využi ť, aby 

sme dokázali, že sme sa tomuto problému venovali eš te ove ľa 

podrobnejšie, išli do h ĺbky pri príprave vézetenka 

o regulácii hazardu na území hlavného mesta len pos ilní 

právnu pozíciu mesta, pretože je dôkazom toho, že s me 

nerobili nie čo zbrklo, ale že sme sa tomu naozaj venovali 

a preto by som chcel podpori ť tento pozme ňujúci návrh.  

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. 

Keďže nie som už viac prihlásená do diskusii, ja by 

som ve ľmi odcenila, keby niektorí z kolegov, ktorí sú 

prihlásení si osvojili moju myšlienku zruši ť pracovnú 

skupinu, navrhnú ť zrušenie pracovnej skupiny, pretože 

väčšinu tejto pracovnej skupiny majú poslanci, ktorí s ú za 

regulácie haz, za reguláciu hazardu. A ja si myslím , že 

hovori ť tu o regulácii hazardu je nesprávne, pretože 

petícia žiada zákaz hazardu v tých zákonných normác h, ktoré 

jej to umož ňujú.  
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Takže, ja by som poprosila kolegov či by nebol niekto 

taký ochotný a navrhol zrušenie pracovnej skupiny, pretože 

mňa nereprezentuje, pre m ňa je dôležitý orgán rozhodovania 

zastupite ľstvo, nie pracovná skupina. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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 členom tejto pracovnej skupiny a nesúhlasím 

s tým návrhom čo predložil Slávo Drozd. 

Návrh vézetenka je predložený, pripravil ho pán 

primátor, je pod ľa novely zákona písmena á až dé, a myslím 

si, že dneska o ňom môžme, nie dneska, 16. 2., lebo mám 

pripravený návrh uznesenia v riadnom príspevku, 16.  2. 

o ňom budeme môc ť rokova ť.  

A dovtedy môže tá pracovná skupina rokova ť takisto.  

Ale najdôležitejší orgán mesta je zastupite ľstvo. To 

zastupite ľstvo má k dispozícii návrh vézeten v materiáli, 

ktorý zakazuje na území mesta Bratislavy na celom ú zemí 

mesta Bratislavy hazardné hry.  
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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. 

Ja by som zareagoval na obidvoch poslancov. 

Pani poslanky ňa, tá pracovná skupina bola zriadená 

primátorom. Čiže, on ju môže, alebo nemusí zruši ť. To je 

jeho pracovný poradný orgán.  

A takisto na pána poslanca Mrvu. Ja nevylu čujem, že 

naozaj v kone čnom dôsledku takéto uznese návrh uznesenia 

bude na stole aj po tej dohode, ale po ďme si to dopracova ť 

a po ď me to spravi ť spolu.  

Toto predložil primátor bez nás ako poslancov.  

Čiže, chcem aby ten výstup bol spolo čný. Spolo čný 

s primátorom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, 

teraz nasleduje polhodina vystúpenia verejnosti. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 78 

Čiže, prerušujeme tento bod. Potom bude nasledova ť pán 

poslanec Mrva. 

(poznámka:  prerušený bod rokovania) 

 

 

BOD 2A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 HOD. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale teraz sa prihlásili ob čania a slovo má pán Drobek.  

Občan   Juraj   D j o b e k :  

Dobrý de ň. Haló? Po čujeme sa? 

Dobrý de ň vážený pán primátor, dobrý de ň vážení 

zástupcovia mesta,  

som Djobek z Asociácie zábavy a hier a chcel by som  

len v krátkosti vás poprosi ť o jednu vec.  

Tak ako tu už bolo ikskrát uvedené, vláda navrhla 

a parlament schválil novelu zákona o hazardných hrá ch, 

ktorá umož ňuje zástupcom mesta istým spôsobom regulova ť 

hazard v meste. Takže, prosím vás, chcel by som vás  vyzva ť, 

aby ste toto zvážili.  

A druhú vec, ktorú som chcel v krátkosti na črtnú ť je 

prohibícia. Prohibícia, ktorú poznáme z Ameriky z t ých 
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kovbojek a rôznych gansteriek. To je jedna vec, ale  ja by 

som sa chcel upriami ť na tú, ktorá teraz vznikla v Brne, 

kde takisto prijali absolútny zákaz hazardu. V te v  tom 

čase tam na území Brna bolo prevádzkovaných dvetisíc  

automatov, v sú časnej dobe ke ď je v Brne absolútny zákaz, 

je tam prevádzkovaných dvetisíc štyristo ilegálnych  

automatov.  

Prosím vás, chcem sa spýta ť akým spôsobom sa k tomu 

potom postavia orgány, nie len mestské, ale aj štát ne, 

pretože od tej doby do sú časnosti si s týmto problémom 

nikto tam neporadil.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Nasleduje pán Vystavil a pripraví sa pán  

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Chromík.  Pán Chromík. 

Čiže, pán Vystavil a pripraví sa pán Chromík.  
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Občan   Róbert   V y s t a v i l :  

Pekný de ň prajem.  

Moje meno je Róbert Vystavil, som majite ľom 

spolo čnosti TOP Game a člen prezídia Asociácie. 

V apríli 2015 sme podpísali memorandum o porozumení . 

Memorandum sa zaru čilo, že žiadna spolo čnos ť na Slovensku, 

ktorá je členom Asociácie neotvorí žiadnu novú her ňu 

a kasíno.  

Od apríla 2015 toto memorandum všetky spolo čnosti na 

Slovensku dodržujú. Neviem, či ste si vedomí o tejto 

skuto čnosti, ktorá je ve ľmi dôležitá.  

My sami sme si vedomí, že sa musíme regulova ť. My sami 

sme teraz pred týžd ňom mali stretnutie, kde sme pred ĺžili 

toto memorandum, že herne nebudeme otvára ť.  

Sme si vedomí spolo čenskej zodpovednosti a v tom, 

v tom vás utvrdzujem, že máme ve ľmi dobrý preh ľad ako to je 

v okolitých štátoch. Mám priate ľov v Po ľsku, v Rakúsku, 

ktorí majú podobné spolo čnosti. A neviem či ste si vedomí, 

v Po ľsku je stotisíc čiernych automatov. Budú ma ť obrovské 

problémy zákonodarci to dosta ť do takého stavu aký je 

momentálne u nás.  

Prevádzkujú to solídne spolo čnosti, ktorí všetko 

zda ňujú. Všetko je na servroch a tento biznis je totáln e 

čistý.  
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Aby bola Bratislava bez hazardných hier, ja tomu 

osobne neverím. Lebo akonáhle stopnete tento legáln y 

biznis, tak bohužia ľ, my tomu už nezabránime, nebudeme to 

mať pod kontrolou, bude to tu ovláda ť podsvetie ako je to 

v Po ľsku, ako je to aj v iných krajinách.  

My chceme legálne podnika ť a chceme tento biznis 

regulova ť. Tak myslite na tieto naše slová.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má pán Chromík a pripraví sa pani Baková. 

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky ) 

Občan   Anton   C h r o m í k :  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážené p ani 

poslankyne, 

ďakujem za to, že môžem tu by ť a že môžem vystúpi ť 

pred vami. 

V prvom rade sa chcem po ďakova ť za to, že, že čo ste 

urobili naozaj pre toto mesto aj tým, že ste podpís ali 

petíciu proti hazardu, aj za váš postoj. To je, to je to 

prvé. Naozaj je to ve ľmi vzácne, je to ve ľmi ve ľké. 

A tešíme sa. 
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Patrím medzi tých, ktorí sa pripojili k tejto akcii  

a na stole môžete nájs ť aj potom taký materiál, právnu 

analýzu, ktorú sme vypracovali v tejto veci a ktorá  tak 

v zásade odpovedá aj na tie otázky, ktoré máte týka júce sa 

napríkad porušení verejného poriadku, kde sú súdne 

rozhodnutia, ktoré konštatujú aké trestné činy boli 

v herniach a tak ďalej. 

Takže, toto je pre vašu potrebu a možno aj pre 

vysvetlenie niektorých vecí, ktoré, ktoré tu sú. 

Boli tu nejaké námietky, niekedy vlastne, v podstat e 

také veci, ktoré sa tu tvrdili bez dôkazov, ako je 

napríklad, ten príklad Brna, dvetisícštyristo autom atov. 

Dvetisíc legálnych, dvetisícštyristo nelegálnych.  

Poprosím vás, keby ste neuverili takýmto informáciá m, 

ktoré nie sú pravdivé. České ministerstvo financií svojo 

ich hovorky ňa mi dala v podstate také vyhlásenie o tom, že 

majú informácie o tisícsedemsto nelegálnych automat och na 

celom území Českej republiky.  

To znamená, tie odhady sa niekedy ve ľmi, ve ľmi 

nafukujú. Hovorí sa o tom, že ke ď bude prohibícia, hádam to 

bude ešte rás ť. No tak, nech sa pá či, dovo ľme potom aj 

vraždi ť, lebo ke ď je to zakázané, tak je príliš ve ľa vrážd.  

Keď dovo ľme všetky drogy, preto, ke ď ich nedovolíme, 

tak je tým viacej drog.  

To je úplne scetný argument, ktorý nemá žiadnu opor u 

vo vedeckých podkladoch, preto lebo na to, aby sme vedeli, 
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vieme, že musíme pôsobi ť na strane ponuky, na strane 

dopytu, na strane prevencie a a represie, aby bol k aždý 

model nejakej regulácie, či zákazu úspešný, alebo teda to, 

čo chceme dosiahnu ť.  

Myslím si, že čo sa týka nejakej nepoužite ľnosti 

petície, nemáte sa o čo bá ť takisto, preto lebo táto 

petícia bola v rovnakom znení vo viacerých mestách,  viaceré 

mestá prešli si aj prijali všeobecne záväzné nariad enia 

práve s týmto znením petície tak ako bola, naposled y 

Levo ča, Bratisla, Levo ča, Ružomberok, Galanta.  

Boli, samozrejme, dané prokurátorom. Prokurátor tie to 

všeobecne záväzné nariadenia nenapadli.  

To je len z mojich tých poh ľadov ako právnika na tú 

vec samotnú.  

Chcem vám len poveda ť to ľko, že neboli sme my 

aktivisti, ktorí sme sa k tomu pridali, zneužití. T oto 

odmietame. Neboli sme zneužití, my sme boli povzbud ení 

vami, my sme boli povzbudení tými, ktorí túto petíc iu 

začali, a preto sme sa k nej pridali.  

A takisto pracujeme na tom, aby sa zlepšili aj záka z 

hazardu v rámci internetového gamblingu. To je naša  jedna 

cesta, ktorú práve prejednávame s ministerstvom fin ancií na 

tom, aby sa zakázali aj financovanie a bankové ú čty čierne. 

(gong) 
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Ďakujem vám ešte raz ve ľmi pekne. Chcem len poveda ť 

to ľko, po regulácii hazardu, po tom memorande, ktorú d ala 

protistrana a o tom ako sa budú samoregulova ť.  

Rok 2014 dva a pol miliardy vkladov v eurách na 

Slovenku, 

rok 2015 tri miliardy vkladov na Slovensku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Chromík, ďakujeme. 

Občan   Anton   C h r o m í k :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne.  

Občan   Anton   C h r o m í k :  

Vďaka vám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má pani Backová a pripraví sa pán Šuhajda. 

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje) 

Občianka: Anna   B a c k o v á :  

Dobrý de ň vážený pán primátor a pani a panie, panie 

poslanci,  

chcela by som, sa vám predstavi ť. Volám sa Anna 

Backová a som spoluzakladate ľkou útulku Asociácie ochrancov 

zvierat.  

Tieto priestory sa mi podarilo vybavi ť v roku 1996. 

tretí rok odkedy bola zastavená dotácia zo strany 

magistrátu, sponzorujem chod tohto útulku, zabezpe čujem 

stravu pre zvieratá a veterinárnu starostlivos ť.  

Koordina čný výbor ochrancov zvierat rozhodol, že do 

funkcie štatutárneho zástupcu budem menovaná ja. Pa ni 

Havranová mi odovzdala funkciu, ktorej som sa ujala  d ňa 23. 

januára tohto roku.  

Kým nebude ustanovený nový vedúci útulku Asociácie 

ochrancov zvierat, budem aj túto funkciu vykonáva ť ja. 

Prehlasujem, že som schopná zabezpe či ť plynulý chod 

útulku. 

Máme pris ľúbenú aj spoluprácu s osobou, ktorá nám 

zabezpe čí prezentáciu nášho útulku na internete.  
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Ešte chcem podotknú ť, že zvieratá, ktoré sa nachádzajú 

v útulku, sú veterinárne ošetrené. Zmluvná veteriná rka, 

ktorú som vybavila ja, pri pere preberaní zvierat d o 

starostlivosti, bola v útulku a skonštatovala, že z vieratá 

sú v dobrom zdravotnom a výživovom stave.  

Zvieratá sú pravide ľne od červované, laboratórne 

vyšetrenie na parazity malo negatívny výsledok.  

Na záver vám chcem poveda ť, že máme dlhoro čnú 

spoluprácu s rakúskym ochranárskym spolkom zvierat.  Toto 

združenie nám pris ľúbilo pomoc pri rekonštrukcii útulku, 

keď budú vybavené všetky náležitosti a činnos ť útulku bude 

oficiálne schválená minimálne na tri roky.  

Prosím, aby ste nám dali šancu a ja tu prehlasujem,  že 

budem pracova ť pod ľa najlepšieho vedomia a svedomia 

v prospech zvierat a k vašej spokojnosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Slovo má pán Šuhajda a pripraví sa pán Manár, Masár , 

Maniar. Ďur či Ma ňár. 
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Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Dobrý ve čer prajem, podve čer prajem, 

vžení spoluob čania, stále tu hovoríme o tom hazarde.  

Ja by som sa vás chcel opýta ť, nie že opýta ť, ale 

chcel by som vám poveda ť takto, ur čite sme všetci po čuli 

o pánovi Fidelovi Castrovi. Z Kuby. Áno? On ke ď sa dostal 

k moci, prvé čo urobil, tak nechal zlikvidova ť všetky herne 

a kasína.  

Potom tak jak tuná u nás v Bratislave, boli nejaké 

nepokoje kvôli tomu, že akože kto ich zamestná, že kde budú 

hľadať prácu tí krupieri a tí kdejakí majitelia a tak ďalej 

a tak ďalej, tak Fidel Castro to urobil tak, že tie herne 

zase povolil, ale držal ich on pod ko pod svojou ko ntrolou, 

to znamená, pod kontrolou štátu.  

Ja som tiež podával návrhy tuná už pred rokmi, dva,  

tri roky dozadu, hej, aby sa riešili problémy s tým ito 

her ňami. Nie aby boli likvidované, ale aby sa našlo nej aké 

riešenie. Riešenie tu bolo. Lenže zbúralo sa PKO.  

Je tu ďalšie riešenie, ale  zase tú budovu Istropolis, 

ktorú ur čite všetci poznáme na Trnavskom mýte, ževraj 

vlastnia bývalí členovia, teda, bývalí služobníci 

totalitného režimu.  

Je tu riešenie jak rieši ť ten hazard, pretože každý 

jeden jediný z nás máme v sebe nejakú hernos ť, hravos ť, 

nejakej sklon k hazardu, alebo nie čo takéto.  
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Nie, nebolo by rozumné hne ď to oné zlikvidova ť 

totálne. Ale riadi ť to, kontrolova ť to a ma ť to, jak sa 

vraví, pod palcom. To je jedno či mesto, alebo či štát.  

A potom neprídu ani o zamestnanie tie mladé baby pe kné 

čo sú tu a mladí chalani.  

Dá sa nájs ť riešenie. Len treba, prosím, ja neviem, 

chýba tu zdravá bujná fantázia, jak som už po nie r az 

povedal.  

Ja som si pred dvomi rokmi jak nastúpil pán primáto r 

Uli čný do funkcie, som si podal dvakrát žiados ť o prijatie 

do zamestnania, pán primátor. Do dnešného d ňa som nedostal 

žiadnu odpove ď. 

Už mnoho iných vecí okrem herní a kasín mohlo by ť 

vyriešených. Lebo ja som rodený Bratislav čan. Ja cítim 

tlkot v srd, tlkot srdca tohto mesta.  

Možno iní majú nejaké funkcie a ja neviem čo všetko 

možné, ale oni majú len funkcie.  

Dá sa rieši ť. Bratislavská stanica, nerieši sa problém 

ešte tam s bratislavskou malou konskou železnicou. Už sa 

tam stavajú nejaké byty a ja neviem čo všetko možné. To sú 

všetko naše problémy, ktoré my by sme chceli rieši ť trošku 

iná č než to riešia tí slávni developeri, ktorým sa vo ľakedy 

hovorilo KS Č a ŠTB a dneska sú to podnikatelia. Akým 

právom. Však vo ľakedy za podnikanie ľudí zatvárali (gong) a  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pánovi Šuhajdovi. 

A pán Ďur či Ma ňá 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň prajem všetkým. 

Pán primátor, chcem vás požiada ť o možnos ť pred ĺženia 

času na môj príspevok.  

Dobre, ni č iného som od tohto primátora nedalo čaka ť, 

to je bežné, lebo sa bojí ob čana. Dobre. 

Vo svojom príspevku sa chcem vráti ť k poslednému 

mestskému zastupite ľstvu. Na rozdiel od pána Olekšáka, 

ktorý ožil, ja som bol v nemom úžase čo ste niektorí 

schopní spravi ť pre vaše neuspokojené politické ambície 

a to všetko za peniaze da ňových poplatníkov.  

Keď pani Čahojová zniesla relevantnú požiadavku na pri 

prerokovanie rozpo čtu na rok 2017 a dožadovala sa 

oprávnených nárokov pre lodenicu, tak zrazu dvaja 

bojovníci, prvý za Dúbravku pán Hanulík a druhý za Lamač 

pán Olekšák, vystúpili zo svojou kritikou. 

Pán Olekšák, ste prvý poslanec a verím, že ním aj d lhé 

roky ostanete, ktorý miesto konštruktívneho dialógu  gágal. 

Ako vidie ť, že ani vysokoškolské tituly nie sú zárukou 

odbornej zdatnosti.  
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Vážení menovaní poslanci, matematika nebola vašou 

silnou stránkou. Ke ď ste požadovali prvý štyridsa ť percent 

pre Dúbrav čanov a druhý desa ť pre Lama čanov, čo spolu 

prestavuje pä ťdesiat percent. Paráda. Pre dve mestské časti 

päťdesiat percent zo sedemnástich.  

Keď som si pozrel po čet obyvate ľov na jednotlivé 

mestské časti, tak na Lama č pripadá 1,572 percenta a na 

Dúbravku 8,028. Zrátané, spo čítané, pod čiarknuté, 9,6 

percenta.  

Viete páni, ke ď vás tu po čúvam, alebo vidím 

v Bratislavskej televízii vaše vystúpenia vo mne ev okujú 

spomienky na milý televízny seriál A je to.  

A ešte k auditu Deloite, ktorý stál stotisíc da ňových 

poplatníkov a je tajný. Nuž ke ď je tajný a slúži pre pána 

primátora, tak mu ho treba zosobni ť. Hne ď máme stotisíc na 

opravu chodníkov, alebo bezbariérových priechodov.  

Parkovacia politika. 

Už dneska chápem pre čo odišla Kratochvílová. Pre čo 

odišla doktorka Uhliariková. A v poslednom som si p re čítal 

Smečku vystúpenie pani Zuzany Auchrichtovej.  

Pán primátor, parkovacia politika je jeden ve ľký 

obrovský chaos a neschopnos ť celého aparátu. Takéto 

vládnutie, ktoré ste tu vy predviedol, to tu ešte n ebolo.  

A k verejnému osvetleniu? Pán primátor, dvadsa ť rokov 

je platná zmluva. Na čo čakáte? Alebo na čo ste čakali? Čo 
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tu ohlupujete ľudí? Vašou aroganciou, ve ď vám to tu povedal 

aj sám starosta.  

Parkovaciu politiku pripravujete. Od februára ste 

zvolali starostov na podpis memoranda. Ani jeden vá m 

neprišiel.  

Takže, pán primátor, radšej hamova ť, ako banova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Slovo má pán Stojka. Pripraví sa pán Mihók.  

Pán Ľuboš Stojka? Neni, stráca poradie.  

Pán Mihók. 

Občan   Jozef   M i h ó k :  

Dobrý de ň prajem. 

Keďže je tu aktuálna téma, tak za čnem s tou aktuálnou 

témou.  

Niekto pred desiatimi rokmi hromadne vymyslel 

povolenia na hazard. Tam sa treba najprv pozrie ť kto ten 

hazard pustil do Bratislavy. To je prvá vec. 
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Druhá vec. Niekto tam tie otváracie hodiny schva ľoval, 

tam sa treba pozrie ť.  

Tretia vec. Treba ob čanom ukáza ť, že jak sme 

vyzbierali tri milióny, ktoré nám chýba ť nebudú, kam sa tie 

tri milióny poukazovali. Či išli aj na nejaké aktivity, čo 

mali s tým nie čo ob čania, alebo len na cesty, alebo kam sa 

to plátalo, na platy, neviem.  

Ale treba si uvedomi ť, takisto je jednu vec čo sa týka 

herní a hazardu. Ten kto chce, ten tam chodi ť bude, tomu sa 

tu nezabráni. Ale pozrite sa aj medzi sebou, síce t u nesedí 

pán Pekár, to bol aktivista, ktorý za čal s touto hrou. 

Začal ju len preto, lebo kandidoval do parlamentu. Ke ďže sa 

tam nedostal, tak vycúval. A toto je tvár politikov .  

Tvár pána starostu, ktorý si myslel, že hazard ho 

dostane do parlamentu, ale nedostal ho tam. Nedosta l ho tam 

ani KDH.  

Toto sú veci, ktorými sa treba zapodieva ť.  

Ja som osobne organizoval minulý rok medzinárodný 

turnaj v boxe. Medzinárodný. Kde som oslovil aj pán a 

primátora. Magistrát tam vy členil ve ľkodušne dvesto euro. 

Na medzinárodný boxerský turnaj, kde skuto čne boli ľudia, 

ktorí boli na olympiáde, medailisti z majstrovstiev  sveta, 

dvesto euro tam dal magistrát. Na s čítanie bezdomovcov dáme 

ove ľa viac pe ňazí a ni č to neprinieslo, a tento šport.  

Obrátil som sa na toho pána, ktorý rozpráva, že je 

z tej predsedy, z tej asociácie, zaplatil nám kompl et 
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reklamu, komplet turnaj len preto, aby sa Bratislav čania 

bezplatne dozvedeli čo sa v Bratislave koná, kam môžu dôjs ť 

bezplatne.  

Takže na jednej strane toto, na druhej to.  

A ke ď hazard? Pozreli ste si herne Bratislavy, ktoré 

každý rok menia svoje mená? Však dajte priestor tým , čo 

nemenia mená a zostávajú celý rok tá jedna a tá ist á firma 

a nemení  sa. Ko ľko je takých firiem v Bratislave, že si 

nezmenilo meno? V januári ko ľko herní nezmenilo meno? 

Zamerajte sa aj na tieto veci.  

A druhá, druhá vec, vézetenko, to je v poriadku, čo sa 

týka hazardu. Urobili sme, rozprávali sme sa nieked y o tom, 

že urobme vézetenko, že v Bratislave skon čilo fungovanie 

nieko ľko desiatok či už futbalových ihrísk, házda, celkove 

ihrísk.  

Zaviazali ste nejakým vézetenkom dákeho developotet a, 

že ke ď zbúra ihrisko, nech postaví druhé? Zaviazali ste 

niekedy taký, takých ľudí? V živote.  

Takže, ke ď vám záleží na mládeži, za čnite týmto smerom 

a nie že deti herne, deti toto. V prvom rade treba toto 

deťom umožni ť, lebo nie je prístupné, aby sa de ťom od mlada 

rozdávali drogy.  

To, že športoviská zanikli, to tu nezaujíma pána 

primátora, (poznámka:  nezrozumitelné slovo) teraz o tom 

rozpráva. Akože nemá záujem a takto sa vedie Bratis lava. 

Pekne si to nato čte v priamom prenose, toto je výsledok 
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pána primátora, ke ď rozprávajú ľudia, toto je jeho odpove ď, 

že ho to nezaujíma.  

Ďakujem pekne, nemá ďalej zmysel rozpráva ť, (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) sedí.  

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Slovo má teraz do diskusie sa prihlásil aj pán Be ňa 

a pripraví sa pán Svetko. 

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky pokra čujú) 

Občan   Peter   B e ň a :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslancovia,  

na prvom mieste vám chcem tiež za ďakova ť, že ste 

spustili túto petíciu a že ste všetci ju aj písomne  

podporili. Lebo ke ď sme boli v uliciach, ve ľakrát ľudia sa 

pýtali, a má to zmysel podpisova ť, podarí sa to vyzbiera ť? 

Podporia to poslanci potom? A naozaj, ľudia nakoniec 

dôverovali, stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť  ľudí to 

podpísalo a vlastne aj tým vám dali ako takú dôveru  a takú 

štafetu, že teraz ľudia urobili to svoje a teraz je to na 

vás.  
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A ja verím, že teda sa to podarí dotiahnu ť do 

úspešného konca, aj ke ď tam bolo viacero prekážok.  

My ob čania teraz budeme stá ť za vami a budeme vás 

povzbudzova ť, aby ste naozaj ten úplný zákaz prijali.  

Treba tiež po ďakova ť aj tým dobrovo ľníkom, lebo 

naozaj, to bolo vyše tisíc osemsto dobrovo ľníkov, 

desa ťtisíc hodín práce a naozaj, bola to nie čo taká udalos ť 

historická, ktorá sa už nemusí opakova ť a preto vás naj tak 

prosím, aby ste zodpovedne pristupovali k tomu a na ozaj 

zvážili ten úplný zákaz je asi jediné čo sa dá prija ť, lebo 

síce Asociácia hier a zábavy a všetci tí majitelia vám budú 

hovori ť v snahe ochráni ť svoje zisky, aké to bude o rok raj 

na zemi v Bratislave, ke ď tu bude iba štyridsa ť percent 

prevádzok, len vieme, že oni sa budú snaži ť prispôsobi ť 

tomu zákonu, aby ešte ostali na tom trhu.  

Čiže, ono vôbec ten zákon nemusí prinies ť taký efekt.  

A treba si aj uvedomi ť, že najvä čšie kasíno 

v Bratislave má viac prístrojov herných, jak všetky  kr čmy 

a všetky reštaurácie v Bratislave dokopy.  

Jedno kasíno ve ľké, ke ď si necháte, tak máte vä čší 

efekt, ako ke ď zákon zakáže všetky kr čmy a vlastne 

reštaurácie v Bratislave, aby prevádzkovali hazardn é hry.  

Tiež treba si uvedomi ť jednu vec, že zákon vlastne tam 

priniesol to delenie pod ľa budov. Len problém tohto delenia 

je to, že v každej kategórii budú ma ť desiatky až stovky 

budov a reálna regulácia, keby ste napríklad povoli li 
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obchody, kde ich vlastne je pä ťsto a nakoniec môže 

ministerstvo zobra ť taký široký výklad, že povie, že ich 

chce tritisícpä ťsto. Tak neviem si predstavi ť akú reguláciu 

by sme vlastne dosiahli.  

Takže, naozaj, vás tak prosím, aby ste naozaj 

pristupovali tak zodpovedne, naozaj odolali týmto 

pokušeniam. My ob čania budeme za vami a budeme vás 

podporova ť. Lebo mnohé rodiny nevieme ochráni ť, nevieme 

dosta ť do registra, aby ich vlastne  zákon vylú čil ke ď 

hrajú manželia, manželky nevedie ni č s tým urobi ť a vlastne 

spoliehajú sa len na vás poslancov, že to zakážete.   

S tým, že teda vás prosím, aby ste čo urýchlene 

nechali ozaj vypracova ť to všeobecne záväzné nariadenie 

o úplnom zákaze, aby to už teda vo februári sa poda rilo 

prija ť. Dúfam, že sa to ešte dá stihnú ť, takže verím, že sa 

to podarí.  

A keby ste náhodou mali nejaké otázky na nás, lebo 

vieme, že ste bombardovaní mnohými otázkami 

a protiargumentmi, v rámci iniciatívy Zastavme haza rd sme 

ochotní sa stretnú ť s vami poslancami aj vašimi 

poslaneckými klubmi a zodpoveda ť vám na základe 

argumentácie, aj čo sme si zis, vyžiadali z finan čnej 

správy a všade. 

Takže ve ľmi pekne vám ďakujem za pozornos ť a verím, že 

sa podarí to dotiahnu ť do úspešného konca.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

A posledný je pán Svetko.  

Občan   Michal   S v e t k o :  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,  

ďakujem za tento priestor, že môžem k vám prehovori ť. 

Som vlastne z Iniciatívy Zastavme hazard. 

A tiež vám v prvom rade ve ľmi pekne ďakujem, že ste 

boli za za čiatku tejto cesty. Že mohli sme spolu sa 

posnaži ť o túto ve ľkú vec, ktorou zákaz hazardu 

v Bratislave je.  

Videl som ve ľkú odvahu v uliciach našich 

dobrovo ľníkov, ktorí tam stáli, či bolo, či bola zima, či 

tam stáli pä ť hodín, šes ť hodín, osem hodín a ve ľmi vám 

prajem tiež takúto odvahu pri schva ľovaní tohto vézetenka 

a pri riešení tohto problému v Bratislave. 

Viem, a ur čite to viete aj vy, že dobré veci sa rodia 

ťažko. Ve ľké veci sa rodia ťažko. 

Viem si predstavi ť aj ten tlak, ktorý je aj na vás 

ur čite môže by ť vyvíjaný. Je to odvetvie, kde sú miliónové, 

miliónové obraty. 
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Viem si predstavi ť ten lobing, viem si predstavi ť tie 

tlaky. 

A Viede ň, Budapeš ť, Brno, zvládli tento zápas a naozaj 

by sme neradi chceli vidie ť Bratislavu ako nejaký lievik 

tých všetkých automatov, ktoré boli vylú čené z týchto 

miest, aby sa to zh ŕňalo u nás. 

Myslím, že naši ob čania nie sú nejakí druhoradí, ktorí 

musia tu trpie ť a musia by ť tí chudá čikovia a všade naokolo 

môžu maž pekné obchody, pekne kaviarne a my tu musí me mať 

tie škaredé herne.  

Čiže vás prosím a žiadam v mene dobrovo ľníkov a v mene 

stotridsa ťšes ťtisíc ob čanov a aj v mene tých bezmocných 

rodín a tých trpiacich ľudí, aby sme sa postavili tvárou 

tomuto problému a urobili správne rozhodnutie a bol i 

odvážni. 

Je to v rukách štyridsa ťpäť ľudí. Štyridsa ťpäť 

mestských poslancov, ktorí môžu reálne pomôc ť ľuďom, ktorí 

si nevedia da ť rady. A ja si myslím, že každý z nás sa bude 

zodpoveda ť z toho či ke ď mal príležitos ť pomôc ť niekomu kto 

bol bezbranný a ktorý si nevedel vôbec pomôc ť, či využil 

túto príležitos ť.  

A ja si myslím, že toto je ve ľká príležitos ť pre 

občanov, je to ve ľká príležitos ť pre toto mesto, bola by 

veľká škoda ju premrha ť a je to vyslovene historická 

chví ľa. A nechcem to hovori ť ako nejaké klišé, ale naozaj 

je to chví ľa, ktorá posunie Bratislavu ďalej. Bude to iné 

mesto pre naše deti, bude to iné mesto pre nás.  
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A ja som aj rád, že sú tu ľudia  v týchto modrých 

tri čkách, lebo ja verím, že oni tiež si zaslúžia lepšiu  

prácu, ako prácu, ktorá prináša neš ťastie, ktorá prináša 

zbeda čovanie (poznámka:  piskot) a ktorá prináša naozaj 

takéto zlé veci. 

(poznámka:  ve ľký nesúhlasný piskot) 

A ja by som vám prial, páni poslanci, taký jasný 

postoj. Myslím, že ke ď sa to obmedzí iba v dvoch 

kategóriách, herne si zbalia svoje caky paky, presu nú sa 

o dve ulice ďalej, lebo tam už je to volané, že penzión. 

Lebo tam už to neni nejaká bytovka.  

Ako, ja toto považujem za úplný alibizmus, aby sa t o 

zakázalo, že iba dva body.  

Áno, mohli by ste poveda ť, že (gong) schválili sme ha 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

To bol, myslím, posledný zástupca ob čanov. 
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BOD 1 PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH 

HIER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My sa vraciame spä ť do diskusie. 

Slovo má pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, kkolegovia poslanci, hne ď na úvod chcem 

poveda ť, že asi sa nezmestím do toho štvorminútového 

a žiadam teda o pred ĺženie a ani to mi nebude sta či ť na to 

všetko čo som na čítal, po čul a čo vám chcem poveda ť. 

Na úvod je treba poveda ť, že sme petíciu 28. mája 2015 

podpísali všetci vrátane pána primátora, čo  je jeden 

z ve ľkých záväzkov. Možno  s malou duši čkou sme do toho 

išli a vzniklo to na popud starostov, ktorí za čiatkom 

volebného obdobia už v marci, apríli sme debatovali  o tom, 

že do takejto petície pôjdeme. Ak do nej nepôjde me sto, tak 

pôjdeme do nej ako mestské časti samostatne.  

Boli iniciatívnejší starostovia, menej iniciatívni 

starostovia, ale všetci sa pripojili do peti čného výboru, 

čo je, čo kvitujem, a dalo to tej petícii ve ľkú váhu 

a predsedom peti čného výboru bol zvolený pán primátor, 

ktorý to prijal.  
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Dvadsiatehošies 29. júna 2016 úspešne petícia bola 

poč, najvä čšia petícia v histórii Bratislavy v po čte 

stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť  podpisov. 

Mala sa za čať zrátava ť, ale tretí augustový týžde ň pán 

primátor oznámil tú neslávnu stratu, ktorú doteraz teda nie 

je vysvetlená a my sme tu toho 29. 6. peti čiari, 

starostovia a aktivisti spolu s novinármi odovzdáva li do 

dokázate ľne osem plných škatú ľ, štyridsa ť kilo papiera toho 

tých peti čných hárkov. Takže, by som rád bol, keby sa 

nespomínalo to, že či tu boli vlastne doru čené. Lebo aj to 

sa tu spomínalo.  

Poďme k tomu hazardu.  

Ja som tu si vypo čul dvoch alebo troch predstavite ľov 

hazardu, ale aj inde na iných fórach, a oni sa obeh ajú 

o nie čom akože legálne podnikanie. Tak ja neviem aké je 

toto, čo toto legálne podnikanie je také prínosné pre túto  

spolo čnos ť, pre naše mesto. Čo tam tí ľudia, čo tam chodia 

vytvárajú? Čo tam skráš ľujú? Čo tam prinášajú? Čo im to 

donáša? Čo robí našej spolo čnosti dobre takýto, takéto 

podnikanie? Nerozumiem tomu. Sú to obuvníci? Nechty  si tam 

ľudia zlepšujú, skrás skráš ľujú tam ľudí. No naopak, ja si 

myslím, že nie čo celkom iného.  

Česká vláda si už dala urobi ť prieskum, má na to 

organizáciu a dokázala, že každá získaná koruna je náklad 

štátu tri až štyri krát vä čšia.  

Čiže to je v kone čnom dôsledku, to je aj v Amerike, to 

je v Austrálii a všade inde. Z toho je len strata. Z toho 

nie je žiaden iný prínos.  
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No a ja ešte pred tým, ak by som, aby som stihol 

potom, mám návrh zmeny uznesenia. Slávo Drozd mal j edno, ja 

mám druhé. A ke ďže som neskôr, bude sa o mojom hlasova ť ako 

o prvom pozme ňujúcom ak nikto nedá iné. 

Ja dávam návrh v časti na zmenu uznesenia, v časti 

bodu dva, ktorým primátora vlastne, mestské zastupi te ľstvo 

žiada primátora, aby predložil a zverejnil návrh vé zeten, 

ktoré bude úplne zakazova ť umiestnenie herní vo všetkých 

budovách uvedených v paragrafe 38 odsek 4 zákona 

o hazardných hrách, tak ako bolo pripravené na roko vanie 

pracovnej komisie. Termín utorok 31. január 2017. K oniec. 

Termín je preto tak, aby to bolo šestnás ť dní pred 

šestnástym februárom, kedy máme ďalšie rokovanie. A vtedy 

pán primátor, pred verejne pris ľúbil, že dá rokova ť 

o vézetenku a predloží ho. Aj tak dodržal, máte ho 

v materiáli.  

To vézeten je úplne jednoduché. Má dva paragrafy. 

Paragraf jedna a paragraf dva ú činnos ť.  

Čiže, toto je môj návrh uznesenia, ktoré by mal pán 

primátor zverejni ť toho 31. 1., ak ho uznáte za vhodné 

prija ť, čo by som bol ve ľmi rád, lebo v návrhu uznesenia, 

ktoré on predložil, je chyba (gong), ako sa priznal  pán 

Kantriak a tam je tarmín 30. 3.  

Ten termín, pán Katriak sám aj povedal, môže to 

poveda ť, že to je omyl. Malo to by ť pripravené na 16. 2. 
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Čiže, ak by neprešlo moje uznesenie, poprosím pána 

Katriaka, aby si autoremedúrou opravil ten termín a  dal ho 

na ten 31. január, čo je posledný de ň možný u zverejnenie 

vézetenka.  

No ja chcem ís ť k viacerým pripomienkám ešte. Času 

nebudem mať ve ľa. Starostovia sú obvi ňovaní z toho, že 

nemôžu vies ť petície. Ja sám vediem už štvrtú petíciu. 

Kľudne som vo Vajnoroch viedol petíciu za štyridsiatk u cez 

dedinu a ľudia ju ve ľmi radi podpisovali.  

Viedol som petíciu za Triblavinu s kolektormi. Tera z 

ju vediem tam a ľudia ju ve ľmi radi podpisujú.  

Takisto, som viedol petíciu za dia ľnicu D4 na zemi 

a nie na svahu, ktorý nám tam chceli urobi ť.  

Čiže, to neni žiadna nezvyklos ť, že by starostovia, 

verejný činite ľ a poslanci viedli petície. To je výborná 

vec a ľudia tomu ešte viac dôverujú. 

Ďalším nezmyslom, ktoré tu bolo povedané k hazardu. 

V Českej republike majú evidovaných štyristoštyri hern í. 

Štyristoštyri v celej republike herní a tisícsedems to 

prístrojov v celej republike, ktoré sú na čierno.  

Česká polícia a tí colníci robia pravidelne veci 

a v Brne nie je tá situácia taká čierna, ako sa ma ľuje. 

V Brne je možno desatina toho, čo sa legálne kedysi 

prevádzkovalo a robí sa na tom, aby tam toho ani to ľko 

nebolo. V Bratislave. 
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Ja nechápem to memorandum, ale mám materiál od pána  

Csibu z magistrátu, že pred rokom bolo v Bratislave  

tristopätnás ť prevádzok kde sa prevádzkovali herne a dneska 

mi na mestskej rade povedal, že je ich tristotridsa ťosem.  

Stošes ťdesiatdevä ť herní a stošes ťdesiatdevä ť tých 

prevádzok kde majú jeden, dve automaty. 

Čiže, to toto by sved čilo o tom a to je údaj 

z magistrátu, že rastie ten po čet herní a tých prevádzok. 

A nemáte len pocit, ale realita je taká.  

A najhoršie na tom je, že nevie magistrát, nevie 

ministerstvo financií a jediný na Slovensku kto to vie že 

vraj, možno, je (gong) finan čné riadite ľstvo.  

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. 

(poznámka: potlesk) 

Janko, neznamená, že, že vedieš petície, že je to 

v poriadku. Ja ani nezalievam niekomu, že sa venuje  petí 

petíciám a že sa tam napíše. Ja len hovorím zase, p očul som 

názor, že to nie je v poriadku a chcem vedie ť, či je to 

tak.  

To je prvá vec.  
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Druhá vec. 

Keď sa máme venova ť zodpovedne, čo tu každú chví ľu 

padá takýto názor, tak pre čítam jednu vetu: 

Vo vz ťahu k vášmu konkrétnemu dopytu je, je možné 

uvies ť, že ak k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti  

s hraním hazardných hier nedochádza, jedna z podmie  

podmienok na vydanie vézeten pod ľa paragrafu 10 odsek 6 

písmena dé zákona o hazardných hrách, nie je splnen á.  

To je stanovinu stanovisko ministerstva financií. 

A ke ďže, ja sa pýtam, vieme dokáza ť, že dochádza 

k porušovaniu verejného poriadku?  

Zasa sa vracam len k tomu. Ja len chcem vedie ť, ke ď 

mám zodpovedne posúdi ť (gong), tak chcem vedie ť či áno 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia, som ve ľmi rada, že verejná mienka sa 

v prípade zákazu hazardu v Bratislave tak zdvihla, že sa 

vyzbieralo stotridsa ťšes ťtisíc podpisov.  

Keď sme bojovali v Petržalke a v celom Zadunajsku 

proti megakasínu, ešte sme takú podporu necítili. A le po po 

pár rokoch už je takto verejná mienka pobúrená a ta k 

nesúhlasí s hazardom, že bola ochotná podpisova ť v takom 

obrovskom po čte túto petíciu.  
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To znamená, že ľudia majú jasne negatívne skúsenosti 

s týmto v úvodzovkách typom podnikania.  

A to ako sa pýta kolega, že či naozaj vieme dokáza ť, 

že dochádza k porušovaniu verejného poriadku? No ve ď 

verejný poriadok to nie sú len priestupky, alebo tr estné 

činy, to sú aj iné negatívne skúsenosti, ktoré majú 

gamblery, ich rodiny a všetci, ktorí prišli do styk u 

s hazardom a majú z toho negatívne skúsenosti.  

A tak ako mnohí hovoria, že po čuli a majú taký dojem, 

že nie čo nie je v súlade so zákonom, ja si myslím, že 

v tomto prípade aj na tom všeobecne záväznom nariad ení by 

mali pracova ť najmä právnici. To už poslanci akoko ľvek 

fundovaní neprávnici, nevieme poveda ť. Na tom musia naozaj 

pracova ť odborníci a musia si da ť záleža ť na tom, aby bolo 

bolo vézetenko spracované naozaj kvalitne, aby pria telia 

hazardu a právnici hazardu ho nemohli úspešne napad núť. 

Záleží nám na tom, aby sme vyhoveli tomu množstvu 

ľudí, ktorí podpísali petíciu a sú za zákaz hazardu.  Nie 

len za nejakú regu reguláciu, sú za zákaz hazardu.  

My musíme využi ť všetky možnosti, ktoré nám zákon 

umožňuje. Uvedomme si, že nie je toho tak ve ľa, čo nám 

zákon umož ňuje, a v rámci vézeten nemôžeme ís ť nad rámec 

zákona. Ale čo nám zákon umožní, to musíme využi ť. 

A v maximálnej možnej miere musíme ten hazard zakáz ať.  

A aj čo zostanú nejaké zvyšky hazardu, ktoré nemôžeme 

my obmedzi ť, predsa len by sme sa mali zasadi ť o to, aby 

v národnej rade bola taká legislatíva prijatá, aby boli 
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všetky druhy hazardu usmer ňované, regulované, aby bol nad 

nimi dozor, aby fungovali kamerové systémy, aby bol i 

registre naozaj tých osôb, ktoré sú vylú čené, lebo už sa 

o nich vie, že sú gambleri. Aby na zariadenia boli také 

regulátori, ktoré evidujú výšku prehratej sumy a ab y pri 

ur čitej výške naozaj zastavili zariadenie  a aby umožn ili 

ochranu toho gamblera, ke ď on už sám sa nevie ochráni ť.  

No, dúfam, že poslanci všetky svoje pochybnosti 

odložia bokom a budú hlasova ť za to, aby sme prijali 

vézetenko o zákaze hazardu v Bratislave.  

(poznámka: potlesk) 

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. 

Pani Kimerlingová, čo tí ostatní? Čo tí, ktorí sa 

nevyjadrili, nepovedali svoj názor, čo tí, ktorí tam 

pracujú, tých sa nebudeme pýta ť?  

Ja viem, máme tu problém, máme tu problém teraz, má me 

vyrieši ť zákaz hazardu. Ja hovorím, na základe toho textu 

nevieme, či môžme zakáza ť, alebo nemôžme. O miesiac nám to 

môže vráti ť prokurátor. 
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Dobre, teraz už sa nebudem, lebo vyzerám jak obhájc a 

hazardu.  

Ja, musím sa prizna ť ešte, mal som, mal som 

v minulosti prevádzku s automatmi, kde boli dva aut omatmi, 

dokonca som prevádzkoval iné pohostinstvá kde boli 

automaty, ja viem čo to s ľuďmi robí. Mne chodili manželky, 

matky, chodili mi búcha ť na dvere a vysvet ľovali, že musím 

zakáza ť im hra ť. Nedá sa zakáza ť niekomu hra ť ke ď má platný 

občiansky preukaz. To sa robí iná č.  

Ale pre čo teraz ke ď robili novelu zákona, nezakázali 

hra ť automaty na celom území (gong) Slovenskej republik y? 

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: 

Rado, dôvodová správa k zákonu je taká, úplne presn e 

citujem, a to je k tej petícii.  

Už podpísaním petície sa obyvatelia obce s ťažujú, že 

sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hr aním 

hazardných hier. Preto zákon nemôže vyžadova ť preukazovanie 

narúšania verejného poriadku.  

Vybavené. Toto píše ministerstvo financií v dôvodov ej 

správe k zákonu.  

Tým, že ob čan to podpísal, ni č netreba vyžadova ť. 

I napriek tomu mám informácie, že máme od mestskej polície 
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informácie, že dochádza k porušovaniu verejného por iadku. 

Vybavené.  

(poznámka: potlesk) 

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: 

((poznámka: potlesk pokra čuje) 

Rád by som sa vyjadril k tomu, čo povedala pani 

poslanky ňa Kimerlingová k tomu narúšaniu verejného 

poriadku, na čo sa pýtal aj pán poslanec Jen čík, a teda 

kolega Mrva tu citoval z dôvodovej správy, ja zacit ujem 

priamo zo zákona pod ľa ktorého, paragraf 10 odsek 6: 

Všeobecne záväzné nariadenie pod ľa odseku 5 môže obec 

vyda ť ak sa obyvatelia petície, ak sa obce petíciou 

sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvis losti 

s hraním hazardných hier.  

Čiže, zákon nehovorí o tom, že ak sa v obci narúša 

verejný poriadok, ale ak sa obyvatelia obce s ťažujú, že sa 

narúša verejný poriadok.  

A ak si pozriete tú petíciu, ja neviem, či ste ju 

pozerali, ja som si ju teda pozrel a tam nás podpís aní 

obyvatelia v potrebnom po čte žiadajú o tom, aby sme prijali 

všeobecne záväzné nariadenie a uvádzajú tam, že (go ng) tam 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá.  

(poznámka: potlesk) 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ešte doplním Ondra. 

Čo sa týka konfliktu záujmu, konflikt záujmov je 

vtedy, ke ď osobných alebo iných dôvodov môžete získa ť 

nejaký prospech.  

Aký, aký finan čný, alebo materiálny prospech by mali 

starostovia, alebo ľudia, ktorí dneska budú hlasova ť a sú 

členmi petície, ke ď túto petíciu príjmu? Žiaden.  

Čiže, tam neni konflikt záujmov žiaden. Skôr by bol 

opačný, keby mali z toho nejaký finan čný zisk. 

Čiže, ani konflikt záujmov tu nehrozí.  

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ja by som iba zareagovala na svojho kolegu Jen číka, 

ktorý má takú staros ť o tých, ktorí pracujú v kasínach, 

v herniach a o tých ostatných, ktorí nepodpísali pe tíciu. 

Každý z nich má peti čné právo, každý sa môže vyjadri ť. 

A teda, nevidela som, že by sa niekde podpisovala p etícia 

za hazard.  

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Posledným diskutujúcim je pán poslanec Kolek.  

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

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

Ja si prenechám do normálneho vystúpenia. 

Ďakujem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To už som ja?  Ja že.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pardon, ja som myslel, že som bol aj vo faktickej 

prihlásený. 

Pokia ľ by mi nesta čil čas, tak poprosím o pred ĺženie.  
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Ja som na toto zastupite ľstvo išiel v presved čení, že 

sa vrátim o hodinu a pol, samozrejme, s výsledkom, ktorý 

pre m ňa a pokladal som pre vä čšinu z nás tu zástupcov 

Bratislav čanov je žiadúce a o čakávané.  

Určite sa tu nájde skupina ľudí, nakoniec, to 

počujeme, vidíme, ktorí sa všemožným spôsobom snažia t úto 

deklarovanú jednotu tými sto tridsiatimi šiestimi t isícmi 

podpismi na  peti čných hárkoch naruši ť.  

Všetko toto úsilie vidím teda len v jednom, že im 

nevyhovuje, aby sa hazard zrušil.  

Hovori ť tu o tom, že zrušením existujúceho stavu ke ď 

hazard je povolený v tej forme v akej je, sa vytvor í 

priestor na to, aby sa obnovil, respektívne rozvinu l ďaleko 

prefíkanejšej forme a my budeme za to zodpovední, m y 

poslanci, tak to sa mi zdá naozaj scestné.  

Ja sa dnes tu cítim svojim zaviazaním ako poslanca 

mesta Bratislavy hlasova ť za to, čo my obyvatelia 

Bratislavy svojimi podpismi dali na stôl. A nechcem  tu 

suplova ť verejnú správu štátu, políciu a colné úrady 

a neviem čo všetko, čo majú a nemajú súvislosti s tým čo sa 

udeje, ke ď my zakážeme hazard, vykonáva ť v rámci  svojich 

kompetencií.  

Uvedomujem  si len jedno, že všetko dobré sa rodí 

ťažko. Hej? A preto apelujem trocha, vážené kolegyne , 

kolegovia, na vás, zbavme sa toho filozofovania, ta kého 

toho, toho ne čestného filozofovania. Ve ď ja som za to, aby 

hazard bol, ale predsa len ešte vidím tu nie čo, čo môžem 
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vážení, vážené kolegyne, kolegovia, bu ďme otvorení k tomu, 

že raz navždy táto problematika sa môže z tohto org ánu so 

cťou odovzda ť do histórie. Hej?  

A som presved čený, ur čite som presved čený a ten čas dá 

nám, nám, tomuto presved čeniu za pravdu, že to bude dobré 

rozhodnutie, ke ď sa nám podarí túto petíciu naplni ť aj 

zákonným spôsobom vo forme všeobe, prijatia všeobec ne 

záväzného rozhodnutia tak, ako to pán primátor pred ložil 

dnes na  zastupite ľstvo. 

Určite sú tu ľudia, ktorí vedia, vidia v tom postupe 

možno, možno časové oneskorenie, že by nie čo mohlo zohra ť 

alebo nezohra ť, ale ja si myslím, že ten návrh, čo dal aj 

kolega Mrva a tu treba oceni ť jeho iniciatívu, teda spolu 

s nimi, ktorí sa zasadili za to, aby vôbec petícia sa 

rozbehla, bu ďme takí čestní aj k nemu. Že v tomto smere ten 

jeho návrh podporíme a nakoniec to čo sme na finan čnej 

komisii prejednávali dnes pred týmto zastupite ľstvom, 

necítil som problém ani zo strany predkladate ľa tohto 

materiálu, pána primátora (gong) alebo pána pána ve dúceho 

právneho oddelenia, že by s tým mal by ť právny, právny 

problém.  

K tomu čo tu odznelo, sa hovorí, že že ve ď my 

pracujeme v skupine a existuje pracovná skupina na prípravu 

všeobecne záväzného nariadenia. Aby neprišlo k neja kým 

problémom vo vysvet ľovaní, tak ja dávam návrh na zrušenie 

tejto pracovnej skupiny v znení, čiže bude to ako tretí 

pozmeňujúci, dopl ňujúci návrh k dnešnému uzneseniu: 

mestské zastupite ľstvo žiada zrušenie platnosti 

uznesenia číslo 598/216 v časti A bod 3 a v časti Bé, to 
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jest zrušenie poradnej pracovnej skupiny pre prípra vu 

vézeten o zákaze prevádzkovania hazardných miest 

v Bratislave. 

A, hier.  

Ten bol Bé hovorí o personálnom obsadení tejto skup i, 

tejto pracovnej skupiny.  

Prosím vás o jeho podporenie. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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 by som chcel poprosi ť, zazneli tu nejaké 

pozmeňovacie návrhy, my by sme chceli vidie ť vytla čené 

tieto pozme ňovacie návrhy, aby sa nám nestalo, že poveríme 

pracovnú skupinu nejakou prípravou vézetenka, potom  

zistíme, že pracovnú skupinu sme zrušili a potom ne bude 

nakoniec  ma ť to vézetenko kto pripravi ť.  

Čiže my by sme chceli, aby sme ke ď pred hlasovaním, 

aby sme videli o jakých pozme ňovacích návrhoch hlasujeme.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Len pripomínam, že pracovná skupina nepripravuje 

vézeten, vézeten pripravuje mesto.  

To je poradný orgán primátora, ktorý je (poznámka:  

nezrozumitelné slová) 

Príprava vézeten nie je úlohou skupiny.  

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tiež by som sa chcel prikloni ť k predre čníkovi, aby mi 

potom bolo vlastne jasné o čo ideme hlasova ť. 

My sme za to, teda ja konkrétne som za to, aby 

v Dúbravke herne žiadne neboli. Žiadne. Či porušujú, či 

neporušujú, proste, aby tam neboli. Hej?  

Ale zárove ň ke ď porušuje pohostinstvo v Dúbravke, tak 

my ho tam chceme. My chceme aj si vypi ť aj tak, hoci ja som 

abstinent, ale nebudeme predsa zakazova ť. Už teraz mi tu 

pripadá taká atmosféra, že v tomto momente by sme z akázali 

všetko, aj, aj, aj parkovanie na cestách.  

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 za slovo. 

Ja si osobne myslím, že zastupite ľstvo nemôže zruši ť 

tú pracovnú skupinu, lebo ju nevytvorilo, vytvoril ju 

primátor, on ju môže zruši ť. To sú asi irelevantné 

nariadenia.  

A zárove ň chcem poveda ť, že mne na tomto celom vadí 

jedna jediná vec. Lebo ja chápem čo sa chce dosiahnu ť, ja 

to kvitujem, len nerozumiem, pre čo v tomto chvate to 

robíme? Pre čo to proste musí by ť zo d ňa na de ň? Či mi to 

urobíme vo februári, alebo v marci, tak proste, tie  herne 

tu aj tak budú ešte dva roky, lebo majú pra pra pla tné 

licencie a bude to nejak fungova ť.  

My teraz to robíme tak, že že v čera sme dostali návrh 

vézetenka, dneska máme rozhodnú ť, zajtra sa má to vézetenko 

de fakto formálne pripravi ť, pozajtra má visie ť a za pár 

dní to máme, máme hlasova ť. 

Viete, už viackrát tu boli príklady, kedy pri PKO, 

kedy pri neviem čom, sa riešila v podstate dobrá vec, ale 

tá dobrá vec sa tak previedla, že nakoniec z toho b oli 

súdne spory, problémy. Však to sú Predstani čné námestia, to 

sú PKO, to je, to sú, to sú mnohé, mnohé veci, ktor é (gong) 

práve preto, že sa udialo  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 117 

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: 

Ignác, ďakujem za podporu. 

A pán Borgu ľa, ve ď my od marca dvetisícpätná šestnás ť, 

minulého roku vieme, že petícia bude úspešná. Vieme  to rok. 

A už bolo pe, jak som povedal ja v predchádzajúcej re či, 

v novembri, v decembri bolo pripravené vézetenko 

päťparagrafové, normálne na tej starý zákon keby náhod ou 

tento neprešiel, tá novela zákona, a teraz je 

dvojparagrafové. Tak ja neviem, čo chceme pripravova ť.  

Pripravené to je, sme na to pripravený a do 16. 2.,  

keď sa toto zverejní 1. februára, do 16. 2. môžeme 

vyštrnga ť či komisia, či nekomisia, čiže nejaké 

pozmeňovacie návrhy. Ale, nevieme čo chceme skúma ť.  

A čo chceme nájs ť. A čo dovtedy bude iné ako ako 

teraz. Nebude ni č iné, lebo nám ani ministerstvo financií, 

ani magistrát, ani finan čná správa nedajú vedie ť ko ľko je 

kde akých herní, lebo to nemajú.  

Bude chaos v tom, že aké stavby kde posudzova ť, lebo 

sa zasa, ako povedal Svetko zo Zastavme hazard (gon g) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Pätoprstá, poslanky ňa. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Poviem pre čo podporím to tvrdé riešenie, to znamená, 

definitívne všetko.  

Pretože je to normálna, prirodzená, ľudská reakcia na 

ten lobizmus, klientelizmus a uplácanie parlamentu 

a presadzovanie svojich zákonov bez toho, aby sa 

rešpektovala druhá strana.  

Samozrejme, že hazardné hry tu budú vždy, vždy tu a j 

boli. Ale ten tlak bol neprimeraný, ani ľudský. A toto je 

výsledok.  

(poznámka: potlesk) 

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: 

Upozor ňujem na to, že faktické poznámky by mali 

smerova ť k predre čníkovi, čiže k pánovi Kolekovi a k tomu 

sa ja chcem teda prida ť.  
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Pán Kolek navrhuje uznesením zruši ť pracovnú skupinu, 

čo na jednej strane, pod ľa môjho názoru, nie je možné, 

keďže sme ju nezriadili, ale každopádne, to je asi prv ýkrát 

za celé moje fungovanie v samospráve, ke ď by si 

zastupite ľstvo samo chcelo zníži ť svoju vlastnú 

rozhodovaciu právomoc, alebo svoj vlastný vplyv.  

Práveže opa čne by to malo by ť. My by sme sa mali 

snaži ť o to, aby čo najviac poslancov, aby sme čo najviac 

nápadov a návrhov vedeli vies ť do prípravy toho vézeten 

a nie opa čne.  

Čiže, nevzdávajme sa svojich vlastných právomocí 

a vecí, ktorými vieme ovplyv ňova ť veci verejné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne.  

Ešte pred tým než pán Kolek bude reagova ť, chcem 

poprosi ť poslancov, ktorí sú vonku, aby sa vrátili do sály,  

pretože sa blíži hlasovanie a vidím, že sú tu prázd ne 

miesta.  

Pán poslanec Jen čík, Chren.  

Aha, takže ešte bude. Dobre. dobre. 

Takže, pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si teda dovolím pre číta ť uznesenie číslo 598/2016 

v časti A žiada bod 3: 

Žiada o ustanovenie poradnej pracovnej skupiny pre 

prípravu všeobecne záväzného nariadenia hlavného me sta SR 

Bratislavy o zákaze, či obmedzení prevádzkových hier na 

území Bratislavy a tak ďalej. 

Čiže, pokia ľ sa tu hovorí, že táto skupina vznikla le ń 

z iniciatívy pána primátora, nie je to tak, toto uz nesenie 

je zverejnené a pod ľa mňa je platné.  

A v tej časti Bé hovorí o členoch dozor tejto skupiny, 

a teda je tam pani Augustini č, Drozd a tak ďalej. 

To je jedna vec.  

Potom druhá vec čo tu odznela bolo, že teda pre čo 

takto ad hoc. No preto, lebo som to povedal na za čiatku. 

Mňa ani v sne nenapadlo, že bude takýto problém s pri jatím 

toho  predloženého materiálu, ktorý nám pán primáto r dal na 

toto mimoriadne zastupite ľstvo a práve preto, že mám snahu,  

aby bolo prijaté čo najskôr. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Bola tu požiadavka na krátku prestávku. Pripája sa 

ešte jeden predseda klubu, aby sme mali dvoch?  

Dobre.  

Čiže, vyhlasujem, vyhlasujem teraz pä ťminútovú 

prestávku.  

A potom budeme hlasova ť. 

(prestávka od 16.58 do 17.08 hod.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

By sme mohli pokra čova ť. 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby zauj ali 

svoje miesta. Budeme pokra čova ť. 

... prosím? Otvorený klub.  

Pani poslanky ňa August, Ká čer, Augustini č, je to, 

môžme hlasova ť?  

Môžme pokra čova ť, už máte jasno? Alebo ešte.  
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Dobre.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedovia klubov, prosím, máte svojich poslancov?   

Dobre.  

Takže, vraciame sa spä ť do bodu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrhy uznesení. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Boli vy čerpané všetky v tom, v tom bode. 

Takže, návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu materiálu sme dostali tri návrhy.  

Poviem, že ten tretí návrh v poradí, ktorý bol poda ný 

pánom poslancom Kolekom, on ten návrh s ťahuje, nako ľko ten 

bod, ktorý on predložil stiahnu ť, vlastne zruši ť, nebol 

podpísaný primátorom, takže s ťahuje si svoj návrh. 

Ostávajú nám dva návrhy a to k pôvodnému uzneseniu do 

časti Bé a v časti Bé k bodu dva dal prvý pozme ňujúci návrh 

pán poslanec Drozd, Jen čík, Augustini č dohromady a text 

tohto bodu znie:  

mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

v bode dva, aby v spolupráci s pracovnou skupoinou na 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 123 

reguláciu hazardu pripravil návrh všeobecného záväz ného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bra tislavy 

o zákaze umiestnenia herní v zmysle záko ňa zákona číslo 171 

z roku 2005 Zbierka zákonov o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov 

a predložil ho na rokovanie mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 30. 3. 2017.  

Ale on dal sem aj písomne termín ihne ď. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To je zmena tohto . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

Pán poslanec Bulla ešte faktickou. Teda procesný, 

procesný návrh ešte máte. Hlasuj.  

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

Ja sa chcem spýta ť, že či hlasujeme najskôr, že prvý 

pozmeňovák, druhý pozme ňovák a potom o celom uznesení, 

alebo že či ke ď po prvom pozme ňováku, ke ď už bude dos ť 

poslancov, či už je to celé vybavené, ale že keby sme toto 

mali objasnené, lebo teraz tomu nerozumiem. 
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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 Bulla, od odjakživa hlasujeme tak, že pod ľa poradí 

ako sa pozme ňováky dávajú. Prvý bol pán Drozd, druhý bol 

pán Mrva, a potom ke ď uznesenie obsahuje ďalšie časti, tak 

sa bude hlasova ť v ďalších kolách o zostatku a potom 

o celku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujeme o tom, čo pre čítala návrhová komisia.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

Za osemnás ť. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o druhom návrhu uznesenia, takisto 

v časti Bé v bode 2 návrh na zmenu: 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby zverejnil 

ná do 31. 1. 2017 návrh všeobecného záväzného naria denia, 

ktoré bude úplne zakazova ť umiestnenie herní vo všetkých 

budovách uvedených v paragrafe 38 odsek 4 zákona o hracích, 

či hazardných hrách, tak ako bolo pripravené na roko vanie 

pracovnou komisiou a predložil na febrárové mestské  

zastupite ľstvo. Teda, 16. februára.  

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. 

 

(poznámka: obrovský potlesk a piskot) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz nám ostala ešte časť z pôvodného uznesenia 

v časti A mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

v časti A berie na vedomie predloženú petíciu obyvate ľov 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy pod  názvom 

Petícia za Bratislavu bez hazardných hier zo d ňa 29. 6. 

2016, ktorou obyvatelia hlavného mesta Slovenskej r epubliky  

Bratislavy žiadajú mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, aby prijalo všeob ecne 

záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že haza rdné hry 

podľa paragrafu 3 odsek 2 písmeno bé, dé, é a í zákona 

číslo 171 z roku 2005 Zbierka zákonov o hazardných h rách 

v znení neskôr neskorších predpisov, nie je možné 

prevádzkova ť na území hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy.  

V časti bé žiada v bode jeden, ktorý nám ešte ostal, 

žiada primátora, aby vyhovel požiadavkám obsiahnutý ch 

v predloženej petícii pod názvom Petícia bez hazard ných 

hier zo d ňa 29. 6. 2016. 

A to tu je termín uvedený do 6. 2. 2017. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o celom návrhu pozmenenom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdevä ť prítomných, 

Tridsa ťdevä ť za. 

Čiže, jednomyse ľne. 

Veľmi pekne ďakujem za tento silný mandát. Budeme 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) postupova ť.  

(poznámka: obrovský potlesk) 

 

Vyhlasujem  pä ťminútovú prestávku.  

(poznámka: obrovský potlesk a piskot) 

 

(prestávka od 17.20 do 17.59 hod.) 
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BOD 2 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: .  

(po prestávke) 

Informácia o vybavených interpeláciách. 

Otváram tento bod.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím?  

Aha, prepá čte. Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ja som vás interpelovala čo sa týka 

dodržiavania niektorých zákonov a to bol hlavne pam iatkový 

zákon a zákon o slobodnom prístupe k informáciám.  

Odpovedali ste mi, k tomu pamiatkovému zákonu popro sím 

prerokujeme túto vašu odpove ď na komisii kultúry a ochrany 
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historických pamiatok a potom vám dám správu z k čomu sme 

dospeli na komisii kultúry.  

Ale k tej, k tomu druhému, druhej časti mojej druhej 

interpelácii, (poznámka:  nezrozumitelné slovo) dru hému 

bodu prvej interpelácie čo sa týka dodržiavania 

zverej ňovania predaja nehnute ľností na webe mesta, tak 

vôbec nemôžem by ť spokojná s odpove ďou. Toto je povinnos ť 

mesta od 1. januára 2006. Máme január 2017. jedenás ť rokov 

od vtedy uplynulo a mesto si jedenás ť rokov neplní túto 

povinnos ť.  

Ja som vám, ak sa pamätáte, na prvom, pred prvým 

zastupite ľstvom´, to znamená pred dvoma rokmi v januári, 

písala o tomto, o tejto povinnosti. To je paragraf 5 zákona 

211 z roku 2000, 5A povinné zverej ňovanie, povinné, no 

proste, nie. 5 odsek 6. Paragraf 5 odsek 6. 

Takže, vy ste mi vtedy odpísali, že neviete o tom, že 

sa na to pozriete. Čakala som dva roky, vôbec sa ni č 

neudialo, už sme nieko ľko vecí predali. 

Ono sa to má síce pod ľa zákona zverej ňova ť iba tie 

nehnute ľnosti, kde je cena vyššia ako dvadsa ťnásobok 

minimálnej mzdy, ale ja by som prijala, keby ste zv erejnili 

aj predaj PKO, ktoré sme sí, kolegovia síce predali  za 

päťdesiat centov, ale jeho hodnota bola nieko ľko miliónov 

eur. Takže aj to by sa patrilo tam zverejni ť.  

Lebo napríklad, taký Dolný Kubín zverej ňuje úplne 

každý jeden predaj. Každý iný predaj. Tak Bratislav a ako 
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hlavné mesto, si myslím, že by to mala postupova ť podobne. 

A plni ť si povinnosti zo zákona. Je to naozaj.  

A tá odpove ď, ktorá tu bola, ak si pre čítajú 

kolegovia, že treba a to ma zaujala tá odpove ď, že aby sa 

predišlo k chybám v písaní a prípadným nezrovnalost iam 

ohľadom výmery pozemkov, ich hodnote, bonite, využitia , 

prichádza v sú činnosti s okresným úradom katastrálnym 

úradom k vzájomnej kontrole údajov.  

Chce chcete mi poveda ť, pán primátor, lebo vy ste tu 

podpísaný, že je možné, že my tu napríklad schválim e predaj 

päťsto metrov štvorcových a do katastra sa náhodou dos tane 

šes ťsto metrov štvorcových? Preto musí mesto vzájomne 

spätne kontrolova ť, že či naozaj sa do katastra zapísalo 

to, čo sme predali?  

A to, to je ve ľmi vážna informácia. Lebo to proste, to 

nemáme ako možnos ť my kontrolova ť. Stávalo, stalo sa takéto 

voľačo, že by došlo k takýmto rozdielnym údajom a a ro 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) hodnote a spôsobe  

využitia? To, to som ve ľmi prekvapená, že takéto nie čo.  

A ke ď mi odpovedáte, že potom niekedy raz to bude 

zverejnené, tak preto opakujem, že už dva roky na t o 

upozor ňujem a teraz som musela ís ť otvorene von a by som 

prosila, keby sa to čo najskôr napravilo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Minule som mala tri interpelácie. Tak medzitým, jak  

som sa s ťažovala na chýbajúce smetné nádoby pri Kauflande, 

tak medzi tými dvomi interpeláciami v novembri 

a v decembri, už v decembri to osadili, takže to vy bavili. 

Sedemdesiatku som ne čakala ani inú odpove ď od od 

dopravného podniku, on vždy vysvetlí ako sa čo nedá urobi ť. 

A do tretice, tie prístrešky, píše sa tu, že osloví  

ako magistrát dopravný podnik oh ľadne týchto prístreškov, 

tak tridsa ť dní už uplynulo, tak po čkám do konca februára, 

dúfam, že budem ma ť od nich relevantnú odpove ď či sa tam 

osadia, alebo kedy sa osadia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím bod rô, tento bod a prechádzame do ďalšieho 

bodu, to je interpelácie.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa.  
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Aha, musíme hlasova ť o tomto? Aha.  

Tak ešte hlas, hlas, návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Berieme na vedomie, teda mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu  berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách poslancov.  

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 3 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do ďalšieho bodu a to sú Interpelácie. 

Nech sa pá či, otváram. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, chcela by som vás interpelova ť vo veci 

územného plánovania.  

Podľa stavebného zákona územné plány obce, alebo 

územné plány zón sa majú každé štyri roky preveri ť 

a v prípade, že nastali nejaké zmeny, tak ich treba  

aktualizova ť.  

Mesto je obstarávate ľom viacerých územných plánov zón, 

napríklad zóna A šes ťka je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, prepá čte, ale povedzte interpeláciu 

a nemusíte vysvet ľova ť.  
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Hradný kopec, hradný kopec. 

Ja by som, chcem vás požiada ť, aby mesto preverilo 

územné plány zón, ktoré obstaralo, lebo nieko ľko krát štyri 

roky uplynuly odvtedy a to znamená, že nedodržiava stavebný 

zákon.  

Všetky územné plány zón, ktoré obstaralo mesto, aby  

preverilo a v prípade, že sa tam nejaké zmeny nasta li, aby 

začalo aktualizova ť.  

Máme. Dobre, takže toto je.  

Preveri ť územné plány zón ob obstarávaných mes hlavným 

mestom. 

Vysvetlím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nemusíte vysvet ľova ť, pani poslanky ňa.  

To je interpelácia, odpovieme vám na ňu. 

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

Máme, máme napríklad zónu A 6, štyri krát štyri rok y 

uplynuli odvtedy.  

A ve ľmi sa to tam zmenilo  a nemáme to tam urobené.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja ostanem asi pri svojom koní čku, pri emhádé. 

Prišla požiadavka od obyvate ľov mestskej časti, 

konkrétne od sídliskovej časti.  

Pýtajú sa na možnos ť obnovenia víkendových spojov 

sedemdesiatpä ť, sedemdesiatosem, alebo jedného spoja z nich 

a s ťažovali sa na ne čistotu šes ťdesiatsedmi čky a takisto aj 

sedemdesiatdeviatky. A ja takisto tam nie je strieš ka na 

zastávke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, pre číta ť interpeláciu, pani poslanky ňa. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prosím?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, pre čítaj interpeláciu. 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No však interpelujem ťa v tejto veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha, lebo to čítaš s ťažnos ť obyvate ľov. Ja chcem 

vedie ť, že čo má mesto 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale interpelujem ťa v tejto veci, aby si sa obrátil na 

emhádé 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, tak, tak, tak, 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

vo veci nápravy. 

A ja by som bola ve ľmi rada, keby sa emhádé, alebo  

podniku povedalo, aby kúrili tie autobusy. Lebo sú tak 

studené, že chladni čka oproti tomu sa môže skry ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, interpelujem vás vo veci 

zábradlia, ktoré požadujú ob čania v Dúbravke medzi novým 

kostolom a Lidlom. Je to taká, taký úsek, kde, ke ď kon čí 

omša, alebo ke ď kon čí, všetci ľudia krížom cez tú cestu 

prejdú do Lidla a nejdú po prechode. Ak by sa tam 

vybudovalo také zábradlie, ktoré by zabránilo tomu,  aby tí 

ľudia, jak sa hovorí, skákali autám, je toto rizikov á 

oblas ť.  

Ďakujem vám pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne za informáciu.  

Vyriešilo by sa to asi keby bol zákaz nede ľného 

predaja, že ľudia z kostola by nemuseli ís ť do Lídla. 

Myslím si, že to by bolo moje riešenie.  

Ale odpovieme na to ako sa patrí.  

Končím bod Interpelácie 
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BOD 4 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A otváram bod Rôzne.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som vás poprosi ť o podporu uznesenia, ktoré 

dávame spolu so starostom mestskej časti Bratislava-Vraku ňa 

pánom Martinom Kurucom. 

Jedná sa o doriešenie útulku pre ma čky, ktorý už dva 

roky nemôže fungova ť. Vzh ľadom na predchádzajúce hlasovanie 

sme sa zhodli na tom, že spravíme spolo čné uznesenie, aby 

bolo všetkým jasné, že je to aj v súlade so záujmom  

mestskej časti Bratislava-Vraku ňa 

Ja vám pre čítam to uznesenie, aby som potom mohla to 

rozvies ť.  

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta  Bratislavy o prípravu náj omnej 

zmluvy osobitným zrete ľom na pozemky a objekt na 

Rebarborovej číslo 17 s novým vedením Asociáciou ochrancov 

zvierat s podmienkou, že ú čelom nájmu bude výhradne útulok 

pre ma čky a do jedného roka od podpísania zmluvy o nájme 

zabezpe čí nájomca pridelenie registra čného čísla útulku. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 139 

Dôvodom pre takéto uznesenie je už dvojro čná patová 

situácia, kedy nebolo robené ani výberové konanie, ani 

nebola možnos ť vys ťahova ť tento útulok vzh ľadom na to, že 

sú tu zvieratá a pravdepodobne by boli ve ľmi stresované, 

čomu sa bránila aj verejnos ť, aj asociácia. 

Ja som sa pokúsila oslovi ť aj nejakých záujemcov 

potenciálnych, ktorí by prevzali ten útulok, ale ži aľ, 

nebola nejaká ochota so žiadnej strany.  

Samozrejme, útulok to nie je žiadna zábava, tam é 

chodi ť teraz v zime kúri ť, tam treba k ŕmiť tie ma čky, treba 

sa o to stara ť. 

Ja  celkom rada, že nové vedenie sa nám predstavilo , 

keď bolo predstavovanie verejnosti, alebo teda príspev ky 

verejnosti, 

keby som pred ĺžila, prosím o pred ĺženie, 

pani Baková je, pod ľa mňa, ve ľmi zodpovedná osoba 

a hlavne, čo je dôležité, bola ve ľmi kritická vo či 

pôvodnému vedeniu z h ľadiska adopcií. Práve kvôli tým 

adopciám bol aj v rozpor s verejnos ťou. Pani Baková bude 

ur čite zárukou toho, že adopcie sa budú realizova ť. 

A zárove ň je nekonfliktnou osobou, ktorá pod ľa mňa vytvorí 

spolo čnú spoluprácu aj s inými ob čianskymi združeniami 

a iniciatívami. 

Ja som si osobne vypýtala aj po, respektíve písomnú , 

písomné potvrdenie, ke ďže spracovali si, teda urobili si 

spolo čnú zmluvu o spolupráci práve pri vedení tohto útulk u 
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a jeho rekonštrukcii, takže bol mi,  bolo mi zaslan é 

potvrdenie, že s novým vedením podpísali aj zmluvu 

o spolupráci. 

Ak sú  niejaké otázky, tak vám v ďačne odpoviem. 

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 a 

poslanky ňa MsZ: 

Mňa ve ľmi mrzí, že opä ť tu máme na stole takýmto 

spôsobom návrh nejakého uznesenia, pri čom o tej veci sme už 

dvakrát rozhodovali, ak si pamätáte. 

My sme vás informovali, že sme v súdnom spore s tým  

združením, ktoré tam nechce sa vys ťahova ť a odovzda ť ten 

objekt. Ak by sa tak stalo, už dávno by sme vypísal i 

výberové konanie, kde viem si predstavi ť, že aj pani 

Pätoprstá, aj pán starosta Vrakune, aj kto by chcel , bol by 

vo výberovej komisii, pretože dneska v Bratislave o d roku 

2000 vzniklo množstvo združení, ktorí sa venujú tak ejto 

činnosti, majú na to licencie, sú oprávení, majú odb orne 

spôsobilé osoby a na meste máme žiados ť takisto od jedného 

záujemcu, ktorý by chcel tento útulok prevádzkova ť.  

Zdá sa mi najvä čší, najviac fér vypísa ť výberové 

konanie. Nemôžeme tak urobi ť, pretože dnešné, dnešné to 

zariadenie je okupované nezákonne, tým že nechce od ís ť. 
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Ja poprosím, aby sme naozaj zamietli tento návrh 

a urobili to, čo sme minule sa dohodli.  

Plus, ja chápem, že je nedostatok takýchto zariaden í. 

Hľadajme aj nové v spolupráci s mestskými časťami, ktoré 

môžu tiež zria ďova ť útulky, lebo je ich naozaj v meste 

nedostatok.  

Ale nezdá sa mi fér, takto vlastne tu zase dáva ť na 

zastupite ľstvo návrh na ve ľmi dôležité uznesenie, ktoré má 

aj finan čné dopady inak, pretože vlastne tam je príspevok, 

ktorý potom máme mesa čne dáva ť na k ŕmenie tých ma čiek.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Pôvodne som chcel vystúpi ť s tým, že podporujem tento 

návrh, ale chcel som taký aj dodatok, že sa mi to z dá ve ľmi 

nevhodné, že je mimoriadne zastupite ľstvo a robíme z toho 

normálne zastupite ľstvo. 

Ale teraz čo pani námestní čka povedala, ma troška tak 

zmiatlo, lebo vidím tú peknú myšlienku, útulok, a z razu sú 

v súdnom spore, asi to nie je úplne košér, asi by s a mal 

ten spor vyrieši ť.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 142 

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: 

Vďaka. 

Pani námestní čka to povedala jasne. Má sa urobi ť 

nejaká sú ťaž, ktorá vyberie toho prevádzkovate ľa. 

Neviem pre čo najskôr tu pol roka kopeme za nejaký 

útulok, ktorý nefunguje, tak po ďme tou sú ťažou, po ďme 

vybra ť normálneho prevádzkovate ľa a už to nejakým spôsobom 

urýchlime. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán po poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len nadviazal na predkladate ľku, lebo sme 

spolo ční predkladatelia.  

Ja v podstate som mal v minulosti problém s tým, že  

organizoval, alebo riadil to tam niekto, s ktorým s om nebol 

úplne spokojný. Tento problém sa vyriešil.  
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Takisto som mal problém kvôli susedom s tým, že tam  

bol útulok aj pre psov, ktorí v noci zavýjali a bol  tam 

strašný brechot. Aj to sa vyriešilo, lebo je to pre  mačky.  

Takže z poh ľadu mestskej časti Vraku ňa to vítam. Či to 

bude osobitným zrete ľom takto, alebo to bude sú ťažou, mne 

to je v podstate jedno, ale hlavne aby tie, tá zver  tam 

nebola, tie zvieratká neboli stresované a aby sme t o čo 

najskôr vyriešili teda k spokojnosti všetkých. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Ideme hlasova ť o návrhu pani poslankyne. 

Návrh treba pre číta ť, alebo bol pre čítaný?  

Návrhová komisia? 

Pre čítate, pani poslanky ňa? Pre čítajte návrh 

uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Materiál bol odovzdaný, takže každý mohol to číta ť. 
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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 ešte vyjadri ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja chápem pani námestní čku, že by chcela tam urobi ť 

verejné obstarávanie. Ja som to pôvodne tiež chcela , lenže 

už dva roky sa nevieme pohnú ť z miesta, ke ďže sú tam 

fyzicky zvieratá. To znamená, celý ten problém je v  tom, že 

sa to na ťahuje kvôli tomu, že nechceme nikto vys ťahováva ť 

tie zvieratá, ktoré by sa stresovali a je tu možnos ť 

plynulo pokra čova ť v tom útulku a da ť im šancu urobi ť do 

jedného roka normálny registrovaný útulok s tým, že  je tu 

aj.  

Veď tak jak hovorila pani Baková, je tu záujemca, 

ktorý bude, teda, zo strany žurnalistu, ktorý  bude  robi ť 

facebookovú stránku, pani Baková bude dodržiava ť a má tam 

aj  

Teraz došlo k zho zhoda s pánom starostom (gong) bu dem 

rada ke ď to podporíte. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďa ďakujem pekne. 

Hlasujeme o návrhu, ktorý máte distribuovaný. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalším prihláseným v diskusii bol pán poslanec Hr čka. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som mal nieko ľko návrhov na uznesenia.  

Vysvetlím v rýchlosti aj pre čo, nechcem zdržiava ť.  

Prvý návrh sa týka osvetlenie. 

Jedná sa o to, že na v čerajšom grémiu nám bolo 

sľúbené, že nám bude daná podrobná analýza čo mesto urobilo 

vzh ľadom k tomu, že že sú nejaké rôzne obvinenia 
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a dezinformácie oh ľadom toho, že pre čo sa bez sú ťaže zadalo 

verejné osvetlenie spolo čnosti Siemens na jeden plus jeden 

rok, s opciou teda na ďalší rok na dva milióny eur. A mala 

nám by ť daná nejaká správa. 

Ja som si to vysvetlenie, alebo zdôvodnenie pre čítal, 

bohužia ľ, som v ňom nenašiel absolútne žiadne konkrétne 

veci. Preto by som chcel, aby bolo prijaté uzneseni e, 

pre čítam: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada primátora, aby do najbližšieho zastupite ľstva 

pripravil detailný chronologický zoznam krokov, úko nov 

a iných činností, ktoré magistrát hlavného mesta vykonal od 

1. 12. 2014 do 31. 12. 2016 oh ľadom zabezpe čenia verejného 

osvetlenia na území Bratislavy od 1. 1. 2017. 

Čiže, zaujímalo by ma čo všetko magistrát urobil, 

vykonal a aké kroky po podnikol za tie dva roky, ab y sa 

nestala situácia, ktorá sa stala, to znamená že sa pod 

časovým stresom a v danej situácii musela prija ť takáto, 

takáto zmluva. 

Druhú, druhé uznesenie, ktoré navrhujem vzh ľadom 

k tomu, je to pravidelne opakované, analýza firmy D eloite 

k parkovacej politike z verejných prostriedkov v ho dnote 

cirka stotisíc eur, je verejnosti neprístupná, cez 

infozákon sa nesprístup ňuje. Preto chcem da ť návrh 

uznesenia, aby mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR 

Bratislava žiada primátora, aby do najbližšieho 

zastupite ľstva predložil mestskému zastupite ľstvu analýzu 

parkovacej politiky od firmy Deloit, ktorá bola obs taraná 

z verejných prostriedkov. 
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Myslím si, že ak bolo nie čo obstarané z verejných 

prostriedkov, nemôže to osta ť takýmto spôsobom utajované 

verejnosti.  

Takže to je vlastne druhá, alebo teda ďalší, ďalší môj 

návrh. 

A posledný. 

Vzhľadom k tomu, že sme pri prijatí všeobecne 

záväzného nariadenia prijali uznesenie, že parkovac ia 

politika sa má rieši ť, alebo teda ten systém parkovania sa 

má rieši ť v spolupráci s firmo, teda s i s Iniciatívou 

Slovensko digital. Ja som ich oslovil. Bolo mi pove dané, že 

do.  Pár dní, štyri dni dozadu som s nimi hovoril, že do do 

tých štyri dni dozadu ich nikto z magistrátu neoslo vil 

a nejakým spôsobom ich nekontaktoval, ani sa nesnaž il teda 

začať nejakú spoluprácu. Neviem v akom štádiu to je.  

A preto by som chcel prija ť uznesenie, kde mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava žiada 

primátora, aby pred vyhlásením obchodnej verejnej s úťaže 

prerokoval na miestsnom zastupite ľstve sú ťažné podklady 

obstarania parkovacieho systému a takisto stanovisk o 

k tomuto návrhu od spolo čnosti Slovensko digital, pretože 

je to prijaté ako sú časť uznesenia.  

A myslím si, že sa jedná o celomestský parkovací 

systém, kde by sme teda naozaj tie podmienky. 

Lebo ke ď už niekto vyhlási sú ťaž a tie podmienky 

nebudú dopredu odkonzultované, to už ako keby ste u r čili 
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pravidlá hry a potom už nemáte na to dosah, že čo sa bude 

ďalej dia ť, kto to vyhrá a ako to ďalej pôjde. 

To sú moje tri návrhy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Len krátke stanovisko.  

K tomu Siemensu, ja som nepovedal, že dostanete 

detailný preh ľad, ja som povedal, že dostanete stanovisko 

mesta k lživým obvineniam, ktoré sa objavujú v tla či, kto 

si niekto robí propagandu na kandidát na župana si vytvára 

takéto tím témy a klame 

Čiže, to stanovisko máte, ale samozrejme, nemáme 

problém o tom informova ť ďalej. 

Pri parkovacej politike sa môžem iba zasmia ť, lebo tam 

sa dobývaš, pán poslanec, do otvorených dverí, pret o vy 

všetci máte právo sa na ten materiál pozrie ť. Bolo aspo ň 

desa ť verejných prezentácii k te tejto, tohto pracovného  

materiálu. On bol pracovný až do decembra a odteraz  až 

vtedy sme ho prevzali ako kone čný.  

Vôbec neni problém s nejakým zverejnením, akurát 

musíme ešte v spolupráci s právnikmi zisti ť či tam náhodou 
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fakt nie sú informácie, ktoré by poškodili mesto pr i 

nejakej sú ťaži, ale iná č žiadny problém s tým neni. 

Vy všetci sa môžte do ňho pozrie ť. A niektorí to z vás 

aj urobili.  

Čiže,  čiže, sa dobývate do otvorených dverí.  

A tú poslednú vec, kludne, samozrejme, nech sa pá či. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K parkovacej politike a na pána poslanca. 

Ja som sa do čílal v článku pä ť dní dozadu od pani 

Aufrichtovej, že tu existuje nejaká smernica, ktorá , 

interná smernica, ktorá zakazuje zamestnancom komun ikova ť 

s poslancami a s primátorom.  

Takže, či to je pravda?  

A potom som sa dozvedel z toho článku, že tu je nejaký 

etický kancelár mesta. neviem kto to je.  

Okrem iného, že teda, uvádza teda pani, že tu vládn u 

také pomery, aké vládnu. Že na ňu nakri čal nejaký pán 

poradca.  

Ale tieto dve veci ma zaujímajú, že či takéto smernice 

a takéhoto pána tu na meste máme a kto to je? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

K tomu článku poviem iba, že je plný klamstiev, ni č 

také, samozrejme, neexistuje. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa pýtam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My budeme žiada ť, respektíve žiadame denník 

o o ospravedlnenie, respektíve o opravu v rozsahu v  akom da 

dali tento lživý článok. Pretože, to je absolútne 

novinárske dno, toto ni č také nie je. ola to lož. Od 

začiatku, do konca.  

Pán poslanec Dostál. 

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

Chcel by som podpori ť všetky tri návrhy pána poslanca 

Hrčku. 

Napriek tomu, čo povedal pán primátor, som presved čený 

na základe skúsenosti a opakovanej skúsenosti, že n iektoré 

dvere sú na tomto magistráte otvorené takým spôsobo m, že sa 

do nich treba dobíja ť a ani ke ď sa do nich dobíjate, tak 

cez tie otvorené dvere nedokážete prejs ť.  
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Napríklad audit, analýza, čoko ľvek čo bolo obstarané 

za verejné prostriedky, nemalo by ť utajované. 

To, že ten materiál nie je hotový, ťažko môže by ť, 

ťažko môže by ť dôvodom pre to, aby sa nesprístupnil, ke ď 

niekto o jeho sprístupnenie požiada. Maximálne sa m ôžu 

nesprístupni ť tie informácie, ktoré zákon zakazuje 

sprístupni ť. 

Len to potom je pre m ňa dos ť ve ľká záhada ako mohlo 

zastupite ľstvo schváli ť parkovaciu politiku na základe 

materiálu, ktorý nebol hotový. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mikulec. 

(gong) 

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

Ja by som chcel len za zareagova ť k parkovacej 

politike.  

My tú parkovaciu politiku ke ď ju budeme robi ť takto, 

jak ju robíme a bude to to ľko trva ť a tu ešte sa budú 

stáva ť také veci, že odvolacie orgány ke ď mestská časť 

rozhodne o tom, že teda nepovolí nejakú výstavbu by tov, 

alebo zmenu ú čelu využitia bez toho, aby stavebník 

vydokladoval parkovacie miesta a tie odvolacie orgá ny mu 

dajú to povolenie na základe toho, že si prenajme n ejaké 

parkovacie miesta, alebo respektíve len nejaké ploc hy, kde 
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parkuje dneska nieko ľko desiatok áut, povedzme rovno 

osemdesiat a tieto autá nikdy nebudú parkova ť tam kde sa 

tento prenájom má uskuto čni ť, tak táto parkovacia politika, 

to bude len taký blud, kde budeme rozpráva ť ľuďom, že tu 

nie čo pre nich robíme, ale toto sú schopné odvolacie or gány 

dať aj proti tomu, že je proti tomu starosta, aj posla nci, 

povolenie stava ť. Tak ja neviem si predstavi ť, že čo 

v tejto republike je ešte možné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ideme hlasova ť o návrhoch pána poslanca Hr čku. 

(gong) 

Návrh, návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme tri návrhy od pána Hr čku, návrhy na 

uznesenie.  

Čítam:  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada primátora, aby do najbližšieho zastupite ľstva 

pripravil detailný chronologický zoznam krokov, úko nov 

a iných činností, ktoré magistrát hlavného mesta vykonal od 
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1. 12. 2014 do 31. 12. 2016 oh ľadom zabezpe čenia verejného 

osvetlenia na území Bratislavy od 1. 1. 2017. 

To je jedno uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh tiež od pána poslanca Hr čku. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada primátora, aby do najbližšieho zastupite ľstva 

predložil mestskému zastupite ľstvu analýzu parkovacej 

politiky od firmy Deloit, ktorá bola obstaraná z ve rejných 

prostriedkov. 
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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.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí návrh. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava, 

žiada primátora, aby pred vyhlásením obchodnej vere jnej 

súťaže prerokoval na mestskom zastupite ľstve sú ťažné 

doklady alebo podklady na odstránenie parkovacieho,  na 

obstarania parkovacieho systému hlavného mesta SR 

Bratislavy a stanovisko iniécii, a stanovisko Inici atívy 

Slovensko digital k týmto podkladom. 
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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.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Dvadsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vraciame sa do diskusie. 

Ďalším prihláseným bol, bola pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja nemám návrh uznesenia, ja by som len chcela 

informova ť, vy pán primátor, o tom viete, ale aj ostatných 

kolegov poslancov by som chcela informova ť o zúfalom stave 

depozitov, ktoré patria, napríklad, do Galérie mest a 

Bratislavy, obrazy. 

Tým, že sú v depozite, ktorý je zo všetkých stán 

plechový, tak ja som na to upozor ňovala, že možno v tých 
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horú čavách farby stekajú po tých obrazoch, ale stalo sa to, 

že obrazy splesneli. Všetky obrazy splesneli. 

A teraz dnes som hovorila s pánom riadite ľom galérie, 

ktorý odhaduje hodnotu tých obrazov, tých šes ťtisíc zhruba, 

od tisíc eur po ja neviem pä ťdesiattisíc, na takých 

stopä ťdesiat miliónov eur. 

Ja len upozor ňujem na to, že my ako poslanci mestského 

zastupite ľstva sme zodpovední aj za hospodárne narábanie 

s majetkom mesta a toto nie je hospodárne narábanie . 

Tých stopä ťdesiat miliónov, možno aj viacej, pretože 

galéria si, samozrejme, nedala robi ť znalecké posudky, lebo 

podľa toho, od toho by sa odvíjala aj, aj poistenie mož no 

obrazov a na to už ur čite by nemala peniaze. 

Keď sme sa to dozvedeli na našej komisii kultúry 

a ochrany historických pamiatok, že obrazy splesnel i, tak 

sme navrhovali, že mohol by ich, napríklad, pán pri mátor 

rozdáva ť na viano čných trhoch a tak by sa zachovali 

a a možno by sa nepokazili úplne. Alebo keby sa pre najali 

niekomu a ľudia by si ich zobrali ako na lízing a mali by 

ich doma a doma by ich spravovali, ke ďže mesto nemá peniaze 

na riadny depozitár. 

Horko ťažko bude ma ť peniaze len na projektovú 

dokumentáciu, ani na to im tých pä ťdesiattisíc eur, čo sme 

schválili minulý rok, nebude sta či ť, vraj. Bude potrebova ť 

raz to ľko. 
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Ja len na to upozor ňujem, že to je ve ľmi vážna vec, je 

to naozaj velikánsky majetok. A ke ď.  

Teraz je dohodnuté to, že tie obrazy splesneté, sa  

majú previez ť do Zvolena, kde sa majú da ť do plynu 

v úvodzovkách, teda nejakou plynovou metódou sa maj ú skúsi ť 

zachráni ť, alebo sanova ť nejakým spôsobom. 

Možnože niektoré sú už po smrti, tým to nepomôže, a le, 

ale dúfame, že vä čšina sa bude da ť zachráni ť. 

Ale, sa to už nesmú vráti ť spä ť do toho plechu, ale 

vyprázdni sa Pálfyho palác a tam potom už nebudú ex pozície 

v Pálfyho paláci, ale bude slúži ť ako depozitár, pretože 

ten je kúrený a vetraný a klimatizovaný. 

Takže, ak chceme pripravi ť Bratislav čanov aj 

o výstavné priestory. 

A potom neviem na ko ľko rokov, možnože prídu ďalšie 

požiadavky múzea, ktoré má takisto v takých nevhodn ých 

priestoroch svoje exponáty. Tie takisto nábytky, ne viem si 

predstavi ť jak vyzerajú v takomto po časí, ke ď je, sú 

teploty hlboko pod mínus desa ť stup ňov už nieko ľko týžd ňov, 

tak tam tiež sú možno zni čené.  

Je možné, že sa potom dajú zase do Mirbachovho palá ca. 

Takže nebudeme ma ť ani výstavné priestory, pretože bude 

potrebné zachra ňova ť zbierky, ktoré raz ke ď sa nadobro 

zni čia, tak tak je po nich. A to by som bola ve ľmi nerada . 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 158 

A preto by bolo ve ľmi vhodné keby aj poslanci vedeli, 

ako sa narába s majetkom, za ktorý sme vlastne my, 

poslanci, zodpovední za hospodárne narábania s maje tkom 

mesta. 

Preto by som chcela poprosi ť, aby ste pán primátor, čo 

najskôr vybudovanie depozitára nového. Čo najskôr.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ magistrátu. 

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

Ja skúsim len kratu čko. Informácie možno k tomu 

nemáte. 

Bolo prijaté uznesenie ešte minulý rok a bol zaviaz aný 

pán riadite ľ galérie, aby predložil materiál dal (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) formy riešenia uvedeného prob lému.  

Okrem tých pä ťdesiatich tisícov bol mu dala, bola mu 

daná úloha, aby pripravil materiál, kde navrhne alt ernatívy 

riešenia tohto depozitu.  

Tento materiál je už prepracovaný a v priebehu 

februára bude predmetom rokovania porady primátora,  kde sa 

o ňom budeme rozpráva ť a budeme rieši ť a navrhova ť ďalší 

postup, akým spôsobom zasanova ť dielo s možnos ťou 
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vybudovania, alebo akýmko ľvek spôsobom riešenia depozitára 

nového.  

Čiže, riešime to, pani poslanky ňa. 

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: 

Hej, ja zase k tej téme čo som povedal. A (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) by som sa vás spýtal, pán pri mátor, 

že či by ste sa nechceli ís ť na to pozrie ť? 

Jak je možné do 500 metrov si prenaja ť parkovacie 

miesta k existujúcej budove, ktorá sa má meni ť na byty a že 

toto je v poriadku? Nechce sa vám to ís ť pozrie ť? Trošku. 

Pomôcť tým ľuďom? Lebo tí ľudia tam majú problém.  

Ste primátor mesta, toto by vás mohlo zaujíma ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Som myslel, že máte faktickú na (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) 

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

No, ja mám faktickú poznámku k tomu, že ľuďom sa tu 

robí zle.  
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Takže, či máte záujem sa ís ť na to pozrie ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Mám záujem sa pozrie ť a (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo) 

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

To som rád, takže by som vás poprosil. 

A potom poprosím aj každých poslancov, ktorí majú 

záujem sa poz pozrie ť na to, že čo sa tu dá v tej v tomto 

meste vyrieši ť a akým spôsobom, že sa na plné parkovacie, 

na plne obsadené parkovacie miesta vydá normálne st avebné 

povolenie. 

Do pä ťsto metrov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Stavebné povolenie, pán poslanec, vydáva mestská časť. 

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

Mestská časť ho nevydala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A kto ho vydal?  
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ministerstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha. 

Tak treba zavola ť pána ministra. 

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

Viete čo, ale bolo by dobré, keby ste sa (gong) aj vy 

na to došli pozrie ť. 

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 a 

poslanky ňa MsZ: 

Chcem reagova ť na pani poslanky ňu Šimon či čovú. 

Naozaj, od decembra sa tejto téme venujeme. Priadit eľ 

má zabezpe či ť ošetrenie tých obrazov, ktoré sú chytené 

ples ňou. Áno, robí sa to špeciálnym plynom vo Zvolene. 

Vlastne robí to Národná galéria.  

Následne majú by ť tie obrazy umiestnené v priestoroch 

kde by už nedošlo k ďalšiemu ich poškodeniu. Toto je 

takzvané krátkodobé riešenie.  
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A pán riadite ľ vlastne teraz vo februári nám predloží 

návrh, že okrem toho Paláca Pálfyho kde by ešte moh li by ť 

uložené tie obrazy. 

Čo sa týka dlhodobého riešenia, chceme tento rok 

urobi ť projektovú dokumentáciu na ten depozitár v Ra či. 

Máme eminentný záujem čím skôr to urobi ť.  

A ak sa budú da ť nájs ť zdroje tento rok  aj na 

výstavbu, tak vás ja sama prosi ť o to, aby sme tie finan čné 

prostriedky, (gong) ak budú, našli.  

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 za dobré správy aj za pozitívny prístu p 

k tomuto problému, lebo naozaj, nemuselo to k tomu dôjs ť, 

keby sme boli už pred rokom schválili tých navrhova ných 

stotisíc na vypracovanie projektovej dokumentácie. Už sme 

mohli by ť o rok ďalej. 

Ale, je, viem že je potrebné ešte zohna ť nejaké 

peniaze na prevoz, lebo riadite ľ galérie dohodol vo 

Zvolene, že mu to sanujú zadarmo. Nebudú od neho ch cie ť 

peniaze. Potrebuje len nejakých pä ť, šes ť tisíc na to, aby 

sa to odviezlo a priviezlo. Ja dúfam, že sa tie pen iaze na 

to nájdu a že to bude možné čo najskôr urobi ť.  
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Lebo viete, pán primátor, ke ď sa kupujú také somariny, 

pardon za výraz, že som taká vulgárna, také tomogra fy za 

trinás ťtisíc eur, ktoré vôbec nie sú potrebné a na to, na 

čo treba peniaze, na to nie sú, tak ob čas ma to trošku 

nahnevá, aby som pre prezentovala svoj nahnevaný tó n. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Asi pán poslanec Mrva má slovo. 

Lebo neviem či v bode Rôzne tiež platí ten, ten limit?  

Platí to tiež v bode Rôzne?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, hej.  

Čiže, bol prihlásený po po časovom tomto. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže ďakujem p. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Vybavené. Ďakujem. 
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Končím bod Rôzne. 

 

 

BOD 5 POSÚDENIE MOŽNOSTI FINANCOVANIA 

PROJEKTU CYKLOTRASY SIHOŤ - POD 

ZÁHRADAMI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

a prechádzame do ďalšieho bodu a to je cyklotrasa 

Siho 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: 

Keby bolo treba, prosím o pred ĺženie. 

Chcela by som vás poprosi ť o podporu materiálu, 

ktorého výsledkom bude predloženie informácie nám p oslancom 

o možnosti financovania projektu cyklotrasy Siho ť/Pod 

záhradami.   

Takže najprv pre čítam to uznesenie. 

Mestské zastupite ľstvo po žiada primátora hlavného 

mesta o predloženie informácie o možnosti financova nia 

projektu Cyklotrasy Siho ť/Pod záhradami v súlade 
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s požiadavkami na cyklotrasu zo strany Bratislavske j 

vodárenskej spolo čnosti. 

Ak dovolíte, tak to rozvediem. 

Toto uznesenie prijala aj komisia dopravy na posled nom 

zasadnutí a dôvodom je, že už od roku asi 2016 stál e nie je 

vyriešený časť úseku Eurovelo 13 v úseku Siho ť/Pod 

záhradami. 

V sú časnosti sa robí projekt na rekonštrukciu 

Devínskej ce cesty vrátane cyklotrasy, čo je vynikajúca 

správa, avšak práve tá tento úsek, táto časť, technicky nie 

je možné ju realizova ť.  

A ke ďže sa jedná o rekonštrukciu Devínskej cesty, tak 

sa táto časť cyklotrasy ani nerealizovala.  

Z dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

máme uznesenie, kde sme odporu čili štúdiu, ktorú robila 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť práve na tento  úsek, 

ktorý nám chýba. 

Čiže, máme dva projekty. Jeden na rekonštrukciu 

Devínskej cesty a druhé štúdiu bratislavskej vodáre nskej na 

tento úsek cyklotrasy. 

Bolo by ideálne, ke ďže teraz už robí cyklotrasu aj 

projekt Devínskej cesty Gib, aby sa tieto dva proje kty bu ď 

spojili, alebo samostatne riešili, ale aby sa aj na šlo 

financovanie na riešenie projektu cyklotrasy. Aby s a 

kone čne po to ľkých rokoch urobila plynulá a spojitá trasa 

cyklotrasy. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 166 

Ak máte nejaké otázky, ve ľmi rada odpoviem.   

Po, samozrejme, poslanci podporili všetkými hlasmi 

toto uznesenie na, na komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja len mali čký dodatok k tomu čo tu odznelo.  

Naozaj, tá rekonštrukcia, alebo teda respektíve, 

odstránenie havarijného stavu Devínskej cesty je ak tívne 

spracovávaný v rámci projektovej dokumentácie. To čo tu 

bolo povedané, že cyklotrasa je riešená po ten úsek , tak 

ako je zakreslený až po Siho ť. 

A osobne ke ď sme boli aj s pani starostkou z Devína 

v GIB-e o tomto probléme nejakým spôsobom sa inform ova ť jak 

sa to spracuváva, tak taká informácia z GIB-u bola,  že by 

bolo najlepšie riešenie, aby už do tejto štúdie sa zahrnula 

aj ten, sa zahrnul aj tento úsek cyklotrasy, ale s tým, že 

teda nebolo to tak jasne zadefinované ako, hej, ten to 

materiál z vodární tento problém rieši. 
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Ale v tomto štádiu ke ď sa jedná len o získanie 

prostriedkov na projektovú dokumentáciu, ur čite poprosím aj 

ja, aby sme tento schválili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia od pani Pätoprstej. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta  

SR Bratislavy o predloženie informácie o možnosti 

financovania projektu Cyklotrasy Siho ť/Pod záhradami 

v súlade s požiadavkami na cyklotrasu zo strany 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Termín: marec 2017. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 
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Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 6 ZÁMER A FINAN ČNÝ ODHAD PRE ZAVEDENIE 

EKOLOGICKÉHO POSYPU, KTORÝ 

NEPOŠKODZUJE VEREJNÚ ZELEŇ NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame týmto do posledného bodu a to je 

ekologický posyp. 

Pani poslanky ňa, nech sa pá či, máte slovo. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Jedná sa o podobný materiál, výsledkom ktorého bude  

informácia o zámere a finan čnom odhade pre zavedenie 

ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zel eň na 

území hlavného mesta Bratislavy. 

Ja pre čítam najprv uznesenie a potom to rozvediem. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislava po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mest a, aby 
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v spolupráci s dodávate ľom technických služieb spolo čnos ťou 

A.R.K. predložil poslancom mestského zastupite ľstva zámer 

a finan čný odhad  pre zavedenie ekologického posypu, ktorý 

nepoškodzuje verejnú zele ň na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky. 

Termín: marec 2017. 

Takisto tento materiál schválila komisia územného 

plánu a životného prostredia v tomto znení. Myslím si, že 

to bolo všetkými hlasmi. 

Chcem sa zárove ň po ďakova ť pánovi Maruškovi, že urobil 

na komisii ve ľmi výživné stretnutie so spolo čnos ťou A.R.K. 

k tejto téme a výsledkom bola dohoda, že sa takýto zámer 

a finan čný odhad urobí.  

Tak vás prosím o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Tak vyzerá, že tam je zhoda. 

Otváram 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. 
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No na na tej komisii, ktorú spomínala kolegy ňa 

Pätoprstá, sme hovorili o tom, že  tá ekologická so ľ sa 

používa na málo miestach pretože z dôvodu šetrenia 

finan čnými prostriedkami. A to sú iba mosty a lesopark 

a Primaciálne námestie, nie, Hlavné a Františkánske , ani 

nie Primaciálne. Hlavne Františkánske a okolie vodn ých 

zdrojov.  

Ono by bolo, sme navrhovali, že všade tam, kde na 

chodníkoch rastú stromy, by sa nemala používa ť normálna 

soľ, lebo tá bu ď ste čie, alebo sa sneh nahrnie na na stromy 

a ten sneh je posolený a ten ve ľmi ni čí stromy. 

Takže, tie, je potrebné urobi ť teda čo je drahšie. Či 

výrub stromov a výsadba nových a dvadsa ť rokov ešte čaka ť 

kedy vyrastú, alebo soli ť šetrne, alebo zakáza ť vôbec soli ť 

tých, na tých chodníkoch, kde stromy rastú, lebo ta kto 

prichádzame o o stromoradia a najmä tie dôležité na  

najhlavnejšie, proste popri komunikáciách prvej, dr uhej 

triedy.  

Len by som chcela upozorni ť, že v Paríži naozaj 

napríklad, napríkad majú takýto predpis, že  na cho dníkoch 

minimálne pä ť metrov od stromov sa nesmie používa ť so ľ, ale 

tam kde majú sklon taký, že sa zvažuje ku stromom, tak aj 

keby desa ť metrov má ten chodník, tak sa nesmie použi ť.  

A zaujímavé, že sa používajú rôzne iné materiály, 

ktoré im neupchávajú kanalizáciu. Možno majú nejaký  iný 

systém kanaliza čný, ale, ale beží to a a funguje. 
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Takže by som prosila aj tuto u nás, lebo aj keby bo li 

veľmi opatrní tí tí pracovníci spolo čnosti A.R.K., 

napríklad, ale takisto sa to týka aj mestských častí, tak 

vždy sa im tá so ľ tam dostane, aj keby solili, povedzme, 

meter od stromu, že iba chodník. Ona sa tam dostane . 

Takže, poprosila by som, keby sa bu ď vôbec nesolilo, 

alebo miestami tam kde treba a nedá sa inak kvôli 

kanalizácii, tak sa použila práve tá ekologická so ľ. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som ešte raz chcel pripomenú ť pani kolegyne, že 

sa mi zdá ve ľmi nekoretné takýto materiál dáva ť na 

mimoriadne zastupite ľstvo. 

Po prvé, mi  chýba finan čná analýza, čo to znamená? Je 

to ekologické, sme všetci za. Ale možno kvôli tomu budeme, 

ja neviem, zvyšova ť dane?  

Ďakujem.  
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Chcem vedie ť nie čo o tom viac ako tu a zdá sa mi to tu 

veľmi nevhodné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú ko.  

Aha. Dobre. Návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musím opravi ť, toto nie je materiál, ale ústne podaná 

nejaká požiadavka, ktorá vyús ťovala do návrhu uznesenia od 

pani Pätoprstej. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada primátora hlavného mesta Bratislavy. 

Rada by som pokra čovala, kolegovia. Ak nepo čúvate, tak 

potom nebudete vedie ť o čom hlasova ť.  

Poprosím o klud.  

Žiada primátora hlavného mesta Bratislavy, aby 

v spolupráci s dodávate ľom technických služieb spolo čnos ťou 

A.R.K., technické služby s. r. o., predložil poslan com 

mestského zastupite ľstva zámer a finan čný odhad pre 
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zavedenie oko ekologického posypu, ktorý nepoškodzu je 

verejnú zele ň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

s termínom marec 2017. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej.  

My to spravíme aj bez une uznesenia, ale ke ď už sa to 

pre čítalo, tak hlasujte.  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

Tým sme skon čili posledný bod dnešného zastupite ľstva. 

A ja vám chcem po ďakova ť za konštruktívnu spoluprácu 

a významné hlasovanie podstatné dneska, ktorým ste mi dali 

mandát na prípravu dôležitého nariadenia, konštrukt ívnu. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 26. januára 2017  

 174 

Ďakujem ešte raz. 

Prajem vám príjemný ve čer a vidíme sa na ďalšom 

zastupite ľstve. 

 

 

Dovidenia. 

(Ukon čenie o 18.45 hod.) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riadite ľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marian Greksa Mgr. Zdenka Za ťovi čová 
poslanec poslanky ňa 

Mestského zastupite ľstva Mestského zastupite ľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
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