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k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

Bod 38 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
550,65 m 2 v stavbe bez súpisného čísla, na 
pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese 
v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanej na LV 1, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 39 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
63,70 m 2 v stavbe súpis. č. 2173 na pozemkoch 
parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod40 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere  
259,77 m 2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku 
parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 41 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
458,04 m 2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku 
parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, 
k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže  
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Bod 42 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 

51,06 m 2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku 
parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, 
k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

Bod 43 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
64,26 m 2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku 
parc. č. 1426/587 na Hany Meli čkovej 11A 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 44 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
90,07 m 2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku 
parc. č. 1426/587 na Hany Meli čkovej 11A 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 45 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
28,30 m 2 v stavbe súpis. č. 102506 na pozemku 
parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 46 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmer e 
284,50 m 2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku 
parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže 

Bod 47 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo 
výmere  280,53 m 2 v stavbe súp. č. 3069 na 
pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 
v Bratislave k. ú. Petržalka, formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

Bod 48 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo 
výmere 396,20 m 2 v stavbe súpis. č. 3042 na 
pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže  
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Bod 45  Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 28,30 m2 v stavbe súpis. č. 
102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na 
Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže - 
hlasovanie ................................. 928  

Bod 46  Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 
3069 na pozemku parc. č. 2470 na 
Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže - hlasovanie ..... 930  
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Bod 47  Návrh na nájom nebytového priestoru č. 
903 vo výmere  280,53 m2 v stavbe súp. 
č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na 
Jasovskej 4 v Bratislave k. ú. 
Petržalka, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže - hlasovanie ..... 931  

Bod 48  Návrh na nájom nebytového priestoru č. 
902 vo výmere 396,20 m 2 v stavbe súpis. 
č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na 
Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže - hlasovanie ..... 932  

Bod 50  Informácia o vybavených interpeláciách 
poslancov Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 933  

Bod 51  Interpelácie ............................... 934  

Bod 52  Rôzne ...................................... 947  
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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA – 16. FEBRUÁRA 2017 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie 08.42 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

... zaháji ť rokovanie mestského zastupite ľstva. 

(poznámka:  čaká sa na usadenie poslancov na svoje 

miesta) 

... médií, aby, aby ostali vo dverách, lebo poslanc i 

niektorí cítia obavu otvori ť si osobné materiály, osobné e-

maily. 

 

Otváram zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestské ho 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Dámy a páni, dovo ľte mi predstavi ť vám Základnú 

umeleckú školu so sídlom na Vrbenského ulici v Ra či.  
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Vo výtvarných prácach žiakov výtvarného odboru názo v 

výstavy, ktorú môžete vidie ť v predsálí je krajina fantázie 

dva. Táto výstava nadväzuje na úspešnú výstavu usku to čnenú 

pri príležitosti 25. výro čia založenia školy a symbolizuje 

snahu mladých pedagógov. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, keby ste si posadali, priatelia, a dávali 

pozor. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A symbolizuje snahu mladých pedagógov rozvíja ť 

v prípade svojich žiakov obrazotvornos ť, predstavivos ť 

a využitie netradi čných postupov a techník na vykro čenie do 

sveta vlastných imaginárnych svetov.  

A žialem vám, želám vám príjemný zážitok estetický.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí požiadali 

poslanci pani Tvrdá a pani poslanky ňa Černá. A neskôr príde 

pán poslanec Uhler a pán poslanec Pilinský. 
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Za overovate ľov zápisnice z dnešného mestského 

zastupite ľstva odporú čam zvoli ť pani, pani doktorka 

Kramplová, kto? Overovatelia zápisnice? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, tu je. Pani poslanky ňa Feren čáková, pán poslanec 

Hanulík. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o overovate ľoch. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, venujte pozornos ť hlasovaniu, pretože musíme 

byť uznášaniaschopní a sme uznášaniaschopní, len musít e 

všetci hlasova ť.  

Čiže koniec, prerušujem hlasovanie. prerušujem 

hlasovanie. nefungovalo, poslanci sa s ťažujú, že 

nefungovalo hlasovacie zariadenie.  

Čiže, prosím, sadnite si všetci.  

(poznámka:  čaká sa na usadenie sa poslancov na svoje 

miesta) 
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Prosím, spustite ešte raz hlasovacie zariadenie.  

(gong) 

Nefunguje. 

Ešte raz skú. Skúška hlasovania. Prosím, skúste či 

funguje. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Ká čer má problém.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Už ide?  

Ani pani poslanky ňa Feren čáková. 

Prosím vás, skontrolujte. 

Prerušujem toto hlasovanie.  

(gong) 

(poznámka:  kontrola hlasovacieho zariadenia 

pracovníkmi oddelenia informa čných technológií) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak, dobre. Vý výmena staníc sa podarila.  

Čiže, skúsme ešte raz.  
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Tak prosím, hlasujte ešte raz o overovate ľoch  

zápisnice. Pani poslanky ňa Feren čáková, poslanec Hanulík , 

prosím. 

Hlasujte. Vyskúšame to. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nejde to, pán poslanec Ká čer? Ide?  

(poznámka:  po čuť „áno“) 

Dobre. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťjedna za. 

Čiže konštatujem, že máme overovate ľov zápisnice. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do návrhovej komisie navrhujem pani poslanky ňu Jégh, 

pani poslanky ňu Pätoprstú, pána poslanky ňu Kimerlingovú,  

pani poslanky ňu Hanulíkovú a pána poslanca Weinštuka.  

Má niekto iné návrhy?  
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Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Konštatujem, že máme návrhovú komisiu. 

A prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené  

miesta a priebežne spracúvavala návrhy uznesení mes tského 

zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni, pred tým než zasadneme, za čneme pracovné 

rokovanie, ešte nieko ľko poznámok technických.  

Poprosím opä ť zástupcov médií, aby rešpektovali aj 

súkromie a pracovný priestor poslancov  mestského 

zastupite ľstva.  

A po druhé, chcem poveda ť aj všetkým Bratislav čanom, 

ktorí prišli sa dnes pozrie ť na mestské zastupite ľstvo, že 

sme radi, že ste tu, ale prosím, rešpektujte tiež p racovný 

charakter tohto stretnutia a ak bude, ak sa poslanc i budú 

domnieva ť, že nemajú dobré podmienky pre prácu z h ľadiska 

hluku, výkrikov, alebo nie čoho, tak budeme musie ť, už som 
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dostal informáciu, že budú žiada ť, aby toto predsálie bolo  

uprázdnené a aby návštevníci boli v mezaníne. 

Čiže, prosím, nedosta ňme sa až tam a rešpektujte, 

rešpektujte pracovný charakter tohto stretnutia a d održujte 

a zachovávajte pokoj.  

A pred tým ešte než posledná milá vec. Dvaja naši 

kolegovia, dvaja vaši kolegovia, členovia poslaneckého 

zboru, majú okrúhle jubileá. 

Je to pani starostka Čahojová a pán poslanec Budaj. 

Chcem vám. Je to tak, čas beží, čas beží, čas beží 

neúprosne. Chcem vám popria ť ve ľa zdravia, úspechov, 

poďakova ť vám za vašu prácu pre Bratislavu a vyjadri ť 

presved čenie, že spolo čne sa nám bude dari ť zmeni ť, meni ť 

Bratislavu k lepšiemu, tak ako doteraz.  

Prajem vám ve ľa zdravia, š ťastia a spokojného 

rodinného života.  

Všetko najlepšie. 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  primátor osobne blahoželá pani poslanky ni 

a pánovi poslancovi a odovzdáva kytice kvetov) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak. Návrh programu rokovania ste obdržali na 

pozvánke. 

(poznámka:  

 
1. Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie 
uznesení bez termínu plnenia 

2. Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia 
herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

3. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva 
spolo čnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 15515/46, spolo čnosti Dexterity, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 15651/184 do vlastníctva Ing. 
Kataríne Kullovej 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 
4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.  

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, 
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spolo čnosti Slovenská sporite ľňa, a.s. so sídlom 
v Bratislave 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 
21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. 
č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, 
parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým  

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru 
v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na 
Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú  
časť Bratislava-Nové Mesto  

10. Návrh na prevod ako prípadu osobitného zrete ľa 
týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, 
prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1.p. v garážovom 
dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do 
vlastníctva Ing. Romanovi Ruži čkovi  

11. Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta k nehnute ľnostiam v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 
a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, 
Žabotova 1 Bratislava 

12. Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného  
práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 
113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve 
Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry  

13. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo d ňa 
31.5.2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky  
klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave 

14. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 
2016 
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15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

16. Protest prokurátora proti  § 1 ods. 1,2 všeobecne 
záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta   
Slovenskej republiky Bratislavy 

17. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9.9.1993 
o starostlivosti o verejnú zele ň na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy " 
(nezaradený bod do programu rokovania) 

18. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy , 
vo vz ťahu k implementácii požiadaviek mestských 
častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych  
investi čných zámerov (plnenie uznesenia MsZ č. 
406/2016 časť C) 

19. Plnenie uznesenia č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 
2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislav y 
v oblasti tepelnej energetiky 

20. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

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

22. Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného 
zámeru stavby predstani čný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

23. Informácia o plnení uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1798/2014 zo d ňa 23. 10. 2014 príspevkovou 
organizáciou Mestské lesy v Bratislave 
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24. Informácia  o aktuálnom stave zabezpe čenia výstavby 
náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 
260/2011 Z. z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. 
z. 

25. Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v 
podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

26. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CV Č 
v zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy za šk. r. 2015/2016 

27. Správa o zdravotnom stave obyvate ľov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 – 201 5 

28. Informa čná správa o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016 

29. Návrh dodatku č. 3 Zria ďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov jesene života 

30. Návrh dodatku č. 3 Zria ďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Lama č 

31. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej 
pohľadávky vo výške 325 223,07 Eur s príslušenstvom 
voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi 
spolo čnosti RIGHT STEP s.r.o.) 

32. Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo 
všetkých nájomných zmlúv v platnom znení 
uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - 
mládež, ob čianske združenie  a Športový hokejový 
klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa v zmysle  uznesenia MsZ č. 684/2016 

33. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. 
č. 3144/31, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, 
parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63 
a parc. č. 3144/65, do vlastníctva Martin Klíma – 
AUTO DAREX, so sídlom v Bratislave  
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34. Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská 
a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 
2510/1 a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

35. Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto v prospech 
spolo čnosti Západoslovenská distribu čná, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

36. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,7 8 
m2 v stavbe súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na 
Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

37. Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 
151,19 m2 v stavbe súpis. č. 242 na pozemku parc. č. 
315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

38. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,6 5 
m2 v stavbe bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 
3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, 
zapísanej na LV 1, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

39. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70  
m2 v stavbe súpis. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 
1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú . 
Dúbravka, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

40. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,7 7 
m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 
1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 
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41. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,0 4 
m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 
1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

42. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06  
m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 
1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

43. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26  
m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 
1426/587 na Hany Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

44. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07  
m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 
1426/587 na Hany Meli čkovej 11A v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

45. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30  
m2 v stavbe súpis. č. 102506 na pozemku parc. č. 
10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k.  
ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

46. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,5 0 
m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 
na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formo u 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej sú ťaže 

47. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere  
280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 
2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave k. ú. Petržalka,  
formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 
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podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

48. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 
396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. 
č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

49. Petícia: Za reguláciu po ľovníctva v lesoparku 
(materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie 
občanov po 16:30 h) 

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

51. Interpelácie 

52. Rôzne 

 
16.00 h vystúpenie ob čanov   
 
 

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

b)  Informácia o realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na zákla de 
splnomocnenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, uzn. č. 346/2015 zo d ňa 10.12.2015  

c)  Informa čný materiál o plnení opatrení k následnej 
finan čnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za 
ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 VZN 

d)  Informa čný materiál o plnení k následnej finan čnej 
kontrole č. 9/2015 – kontrola dodržiavania VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za 
užívanie verejného priestranstva  

e)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  
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f)  Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a 
dlhodobom nájme nehnute ľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2016  

g)  Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. 
štvr ťroka 2016  

h)  Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na náj om 
pozemkov, bytov a nebytových priestorov  

i)  Informácia o stave predložených inventarizácií 
nehnute ľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2016  

j)  Informácia ku kontrole plnenia uznesení Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy v tomto 
volebnom období na základe uznesenia č. 488/2016 časť 
C bod 1 zo d ňa 26.5.2016 

k)  Informácia o schválení projektového zámeru „Urban 
Manufacturing – Stimulating Innovation Through 
Collaborative Maker Spaces“/„Mestské dielne – 
Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych  
priestorov“  

l)  Informácia o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 na  
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy 
a v organizáciách zriadených Mestským zastupite ľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 

m) Informácia o po čte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 
zasadnutiach Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2016 

n)  Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlav né 
mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní 
v období od 01.1.2016 do 31.12.2016  

o)  Informa čný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
č. 716/2017, 719/2017 a 722/2017 zo d ňa 26.1.2017 

p)  Informácia o plnení protikorup čného minima pre 
Bratislavu za rok 2016 

q)  Informácia o dopadoch uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na 
rozpo čet hlavného mesta SR Bratislavy 
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r)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Centrum vo ľného času, Gessayova 6, Bratislava 

s)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Centrum vo ľného času , Pekníkova 2, Bratislava 

t)  Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontroló ra 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Centrum vo ľného času, Kulíškova 6, Bratislava  

u)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panensk á 
11, Bratislava 

v)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolór a 
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpo čtovej organizácii 
Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliboro vo 
nám.2, 851 01 Bratislava 

w)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou  mestského kontroló ra 
hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej 
organizácii Správa telovýchovných a rekrea čných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, Junácka 4, Bratislava 

x)  Vyhodnotenie schva ľovacích uznesení MsZ, ktorých 
plnitelia sú rozpo čtové a príspevkové organizácie hl. 
mesta SR Bratislavy – informa čný materiál 

y)  Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v d ňoch 
27.4.2016 až 13.5.2016 v ZOO Bratislava  

z)  Informácia o príprave nového územného plánu hlavnéh o 
mesta SR Bratislavy 

aa)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
november a december 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni, ale v novele rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva číslo 11. zo d ňa zo d ňa 27. 10. 

2016 v článku 3 odstavec 3 je taxatívne vymenované čo musí 

obsahova ť predkladaný materiál, aby mohol by ť prerokovaný 

mestským zastupite ľstvom. Ide o tieto náležitosti: 

názov materiálu, 

návrh uznesenia, 

dôvodovú správu,  

meno predkladate ľa, 

zodpovedného zamestnanca 

a spracovate ľa, 

stanovisko mestskej rady, 

stanovisko príslušných komisií  

a iných poradných orgánov, pri čom termín iný poradný 

orgán nie je špecifikovaný.  

Nakoľko ani jeden z materiálov predložených na dnešné 

rokovanie nemá stanovisko tohoto iného poradného or gánu, 

ktorý nebol vytvorený a bohužia ľ, primátor ho vytvori ť 

nevie, lebo ho musia vytvori ť predsedovia komisií, z toho 

vyplýva, že všetky materiály, ktoré máme v pozvánku , by sme 

mali hlasova ť o ich zaradení osobitne.  

Niektorým materiálom chýba aj to obvyklé stanovisko  

mestskej rady, alebo komisií, to sú materiály, jedn a, 

dvanás ť, sedemnás ť, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri, tridsa ťštyri 

a pä ťdesiat, o ktorých by sme normálne hlasovali osve, a le 
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teraz ke ďže nemáme názor toho poradného orgánu, teda toho 

iného orgánu, tak spo z rokovacieho poriadku vyplýv a, že by 

sme mali o všetkých pä ťdesiatich dvoch bodoch hlasova ť 

osve.  

Je ešte jedna iná možnos ť, ale tú máte vy v rukách, 

keby sa mestské zastupite ľstvo uznieslo, že bude hlasova ť 

o všetkom naraz, tak toto si môžete odhlasova ť, že budeme 

hlasova ť o všetkom naraz, ale je to za podmienky, že všetci  

s tým musia súhlasi ť, lebo viete, že ke ď niekto povie, že 

dajme hlasova ť samostatne, tak to proste automaticky sa 

dáva hlasova ť samostatne. 

Čiže, sa vás pýtam, či ideme hlasova ť o každom  bode 

pozvánky samostatne o pä ťdesiatich dvoch bodoch, alebo či  

je vaša vô ľa, v tom prípade vás žiadam teda o hlasovanie, 

aby sme hlasovali na o o komplexnom, o všetkých 

päťdesiatich dvoch naraz. Tu už samozrejme poslanecké 

návrhy, ktoré ešte prídu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Samostatne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Jeden povedal samostatne, sta čí jeden, ideme hlasova ť 

samostatne. 

Takže, prihlasujem na dnešné rokovanie materiál číslo 

jedna Informácia o plnení uznesení mestského zastup ite ľstva 

a tak ďalej.  
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Prosím, hlasujte o zaradení tohoto materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Materiál je zaradený. 

 

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu číslo dva Návrh vš 

vézeen o zákazu umiestnenia herní hlav na území hla vného 

mesta Bratislavy. 

Hlasujte o zaradení tohoto bodu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, poslanky ňa Šimon či čová máva rukou. 

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

Pán primátor, ke ď budete dáva ť hlasova ť o každom 

jednom bode, môžeme k tomu aj diskutova ť ku niektorému 

z bodov?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, to je hlasovanie, hlasovanie o zaradení. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ale, ale ke ď máme námietky vo či tomu bodu, tak necháte 

na hlasovanie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Keď máte námietky vo či bodu, tak si ho povieme 

v diskusii k tomu bodu. 

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

Nie, ja nesúhlasím s tým. ja chcem navrhnú ť program, 

aby sme vyradili niektoré body.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Keď chcete navrhnú ť vyradenie, tak nehlasujte za 

zaradenie, to je, to je. 

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

Ale to budem iba ja sama, ostatní kolegovia nevedia  

pre čo to ja o tom hovorím. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo najmä pri týchto bodoch kde nemáte stanovisko 

komisie. Sám ste povedali, ste vymenovali nieko ľko bodov 

kde nie je stanovisko komisie, kde sa porušuje  rok ovací 

poriadok a o týchto treba da ť aj diskusiu k tomu. 
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Napríklad bod sedemnás ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, diskusia je, na to ten materiál 

zara ďujeme, aby sme o ňom diskutovali. 

Teraz hlasujeme o pozvánke.  

Keď ho nechcete zaradi ť, tak za ňho nehlasujte. Ke ď ho 

zaradíme, tieto vaše výhrady zaznejú v diskusii a p otom ho 

môžete neschváli ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Prosím, umožnite poslancom, aby vysvetlili ak navrh ujú 

nejaký bod nezaradi ť. To predsa inak nie je možné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz sa musím opýta ť.  

Prosím vás, je, je, sme v bode, kde je možná diskus ia? 

To neni je moje rozhodnutie. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? Faktickej. Čiže faktickou poznámkou sa môžete 

vyjadri ť potom k jednotlivému bodu k zaradeniu, alebo 

nezaradeniu. 

Hlasujeme o zaradení bodu dva Návrh vézeten o zákaz e 

umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratis lavy. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Čiže, uznesenie je, návrh je zaradený. 

 

Hlasujte o bo zaradení bodu tri Návrh na predaj 

v Dúbravke spolo čnosti INVESTMENT GROUP. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťos tridsa ťpäť za. 

Bod je zaradený. 
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Hlasujte o zaradení bodu číslo štyri Návrh na predaj 

osobitný zrete ľ Nivy spolo čnosti Dexterity. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu číslo pä ť Predaj, osobitný 

zrete ľ v Ružinove pani Kulovej. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tri tridsa ťšes ť prítomných. 

tridsa ťpäť za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu číslo šes ť osobitný zrete ľ, 

nájom pozemok, Vinohrady, pánovi Rozinovi. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, faktickou.  

Niekto sa hlásil? Kto?  

Aha, pani sta, pani Čahojová, pá či. 

Prerušujem hlasovanie.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som vás poprosila, vážení kolegovia, aby ste 

nezahlasovali za zaradenie tohoto bodu do programu,  pretože 

tento materiál neprešiel mestskou radou a viacerí členovia 

rady žiadali stiahnutie tohoto materiálu ako nedost ato čne 

pripravova, pripraveného aj na rokovanie miestnej r ady. 

Takže, prosím vás, aby ste o tomto bode programu 

hlasova nehlasovali, nehlasovali za jeho zaradenie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, bod. 

Pán poslanec Bajan. 

Faktickou, nech sa pá či. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Áno.  

Ja by som naopak poprosil, aby sme o tom hlasovali,  

lebo mám pozme ňovací návrh, aby sme to išli verejnou 

súťažou. Nejak sa z toho musíme dosta ť z tohto problému. 

Čiže, ja odporú čam verejnú sú ťaž.  

Ak o tom vôbec rokova ť nebudeme, tak ten problém 

nespasíme zo sveta. 

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. 

Ako predseda nášho klubu by som tiež chcel poprosi ť 

o zaradenie, lebo my chceme všetcia podpori ť návrh pána 

poslanca Bajana o tom, aby za rovnakých podmienok a ko je 

táto zmluva napísaná  a bola vyhlásená verejná sú ťaž a tým 

pádom vieme takto tie vinohrady možno da ť niekomu, kto 

vyjde z transparentného nakladania s verejným 

priestranstvom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Už prechádzame do vecnej diskusie. 
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Ja som tiež za to, aby sme o tom diskutovali, lebo iba 

vy môžete rozhodnú ť o tom, čo s tým bude, nie ja. 

Keď to nevyriešime, iba to odložíme.  

Čiže, prosím, hlasujte o zaradení tohoto bodu číslo 

šes ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Dvadsa ťpäť za. 

Čiže, bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu číslo sedem, osobitný zrete ľ 

Staré Mesto, Slovenská spori ťovňa, sporite ľňa. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu číslo osem, osobitný zrete ľ 

Staré Mesto Ambasáda Spojených štátov amerických. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťsedemm za. 

Bod je zaradený. 

Hlasujeme o zaradení bodu číslo devä ť. Osobitný 

zrete ľ, Česká ulica, Nové Mesto. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o  bode číslo desa ť. Návod na prevod 

osobitný zrete ľ, garáž, Petržalka. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 
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Bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu jedenás ť. Uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva v Starom Meste. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o bode dvanás ť. Uplatnenie alebo 

neuplatnenie predkupného práva v Dúbravke. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže bod zaradený. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 41 

Hlasujeme o bode číslo trinás ť, zmena uznesenia 

mestského uznesenia, nájom pre Kolkársky klub Spoje . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujeme o bode číslo štrnás ť, Správa o kontrolnej 

činnosti mestského kontrolóra za rok 2016. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujeme o bode pätnás ť, o zaradení. Správa 

o výsledkoch kontrolóro, kontrol vykonaných útvarom  

kontrolóra. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu číslo šestnás ť, Protest 

prokurátora proti vézeten  o pyrotechnických výrobk och. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu sedemnás ť, Návrh na vyhone 

vyhovenie protestu prokurátora proti vézeten  o zel eni 

z roku devä ťdesiattri. 

Prosím, hlasujte. 

A ešte pán, pán poslanec Vetrák. Aj pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 
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Takže pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja aj k tomuto bodu a týka sa to aj ostatných, pán 

primátor, je to procesná záležitos ť. Tak to poviem, sná ď to 

stihnem v rámci tej minúty. 

Ten, tá novela rokovacieho poriadku platí od 1. 

decembra minulého roka.  

Čiže, my sme mali už minulé zastupite ľstvo kde tiež 

žiadny materiál nemal stanovisko toho poradného org ánu, je 

zaujímavé, že vtedy to tu nikto nepripomienkoval, n ezistil.  

Proste, tento zaujímavý výklad toho rokováku, ktorý  je 

nejednotný, teraz spôsobuje, že sa na ťahuje čas.  

Proste, ja nerozumiem tomuto prístupu, nie čo si o tom 

myslím, ale budem o tom viac hovori ť v bode Rôzne. 

Zárove ň nebolo zvolané ani grémium predsedov komisií 

v zmysle rokovacieho poriadku, čím ste vy porušili rokovací 

poriadok. A keby tak bolo, tak kopec týchto materiá lov má 

stanoviská komisií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák, prepá čte, ten rokovací poriadok 

ste napísali vy. Je tam jasne napísané, že grémium zvoláva 
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a vytvoria predsedovia komisií. Nie primátor. Je ta m jasne 

napísané, že vytvára, predsedovia komisií vytvoria grémium. 

Toto grémium ste nevytvorili, ja nemám čo zvola ť.  

Toto je vaša práca, pán doktor Vetrák. Vaša právnic ká 

práca. 

A ešte poprosím, pani Kramplová, prosím vás, vy ste  

krútili hlavou, nie čo ste chceli poveda ť?  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Na minulom zastupite ľstve sme tiež hlasovali o každom 

jednom bode osobitne, len bolo málo bodov v tom jan uári. 

Takže možno, že ste to nepostrehli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

V decembri sme nehlasovali, lebo nebol platný ten 

rokovací poriadok.  

Takže,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

To sa, to sa prelínalo, lebo materiály sa za čínali 

pripravova ť a pripravovali sa v podstate v novembri a išiel 

a zastupite ľstvo bolo hne ď v decembri na za čiatku. 
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Takže, to sa nedalo takýmto spôsobom. 

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: 

Á, ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán primátor, tento protest prokurátora neprešiel 

komisiou ú územného plánovania a životného prostred ia. 

Tak základný materiál ako legislatívny predpis 

o starostlivosti o verejnú zele ň ke ď neprejde komisiou 

životného prostredia, tak tu komisiu bu ď zrušte, alebo to 

potom akože ne nerozumiem tomu  ke ď nemôžme rokova ť o tejto 

veci.  

Ja, napríklad, nesúhlasím so všetkým čo prokurátor 

namieta, ale nemala som možnos ť to s kolegami v komisii 

prejs ť, preto vás prosím, aj kolegov, nehlasujte za to.  

A vás prosím, pán primátor, napíšte pani prokurátor ke, 

že o tom rokujeme.  

Lebo ten protest prokurátora sa niekde zdržal 

v útrobách magistrátu, 15. 11. došiel na magistrát a kom, 

a oddelenie životného prostredia to dostalo po Vian ociach, 

čiže to už nestihlo prís ť do našej komisie. 
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A a okrem toho ešte sa to zdržalo u vás v pravideln ej 

porade primátora, ktorá, ktorou to neprešlo a potom  sme 

nemohli o tom rokova ť na našej komisii.  

Takže vás prosím ne nerokujme teraz o tom, ale až 

potom ke ď to prerokujeme v našej komisii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Toto sú všetko veci, ktoré si povedzme pri tom bode . 

Tam si vyzbierame veci čo potrebujeme a ako budeme 

postupova ť.  

Prosím, hlasujte o bode sedemnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Deväť za. 

Čiže, bod sedemnás ť dneska nebudeme prerokováva ť.  

 

Hla hlasujeme o zaradení bodu osemnás ť, územný generel 

dopravy. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod osemnás ť je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu devätnás ť, plnenie uznesení 

Koncepcia rozvoja hlavného mesta. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť  prítomných. 

Štyridsa ť  za. 

Bod zaradený. 

 

Prosím, hlasujte o zaradení bodu dvadsa ť Informácia 

o stave realizácie Nosného systému MHD.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť  prítomných. 

Štyridsa ť  za. 

Bod zaradený. 
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Hlasujte o zaradení bodu dvadsa ť jedna, Informácia 

o stave príprav projektov dopravnej ištrakt infrašt ruktúry. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť  prítomných. 

Štyridsa ť  za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujete o zaradení bodu dvadsa ťdva, Informácia 

o vykonaných krokoch oh ľadne hlavnej stanice, teda 

Predstani čného priestoru. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je zaradené, teda bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu dvadsa ťtri, Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva Mestskými lesmi. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 
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Štyridsa ť za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  dvadsa ťštyri, o aktuálnom 

stave zabezpe čenia výstavby náhradných nájomných bytov. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  dvadsa ťpäť, dodatok číslo 

jedna k zásadám vybavovania petícií.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Uz bod zaradený. 
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Hlasujte o zaradení bodu dvadsa ťšes ť, správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach ZUŠ a CV Č. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  dvadsa ťsedem, správa 

o zdravotnom stave obyvate ľov hlavného mesta Slovenska 

Bratislavy. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Čiže, bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  dvadsa ťosem, Informa čná 

správa o podpore zdravia v roku 2016. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  dvadsa ťdevä ť, návrh dodatku 

číslo jedna zria ďovacej listiny senior seniorov v Domove 

jese ň života. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod dvadsa ťdevä ť zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ť, návrh dodatku číslo 

tri zria ďovacej listiny Domov seniorov Lama č. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod je zaradený.  
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Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťjedna, návrh na 

trvalé upustenie poh ľadávky vo či spolo čnosti JUVENUS. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem za, tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťdva, Návrh na 

zníženie nájomného pä ťdesiat percent pre HC Slovan a ŠK ŠHK 

KŠK Bratislava. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťštyri  za. 

Bod bol zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťtri, Návrh na predaj  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Prosím?  

Pán sta poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Keďže sa jedná o pozemok v Mestskej časti Bratislava-

Vraku ňa kde som starostom a súhlasné stanovisko som dával  

vlastne už pred rokom, medzitým sa zmenili nejaká s ituácia, 

ideme tam likvidova ť chemickú skládku, ja si potrebujem 

k tomuto ešte pozrie ť u m ňa na úrade či to nie je v nejakej 

kolízii, tak by som poprosil stiahnu ť materiál a predloži ť 

ho o mesiac na ďalšom zastupite ľstve. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, tomuto vyhovujeme.  

To znamená, bod číslo tridsa ťtri ide, nebudeme 

rokova ť.  

 

Hlasujte o návrhu na zaradenie na zverenie stavby 

v Bratislave v Starom Meste mestskej časti, to je tá škôlka 

Myjavská, bod tridsa ťštyri. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Čiže, bod je zaradený. 

 

Hlasujeme o zaradení bodu tridsa ťpäť, vecné bremeno 

pre Západoslovenskú distribu čnú v Starom Meste.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť  prítomných. 

Tridsa ťdevä ť  za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťšes ť. A to je Návrh 

na nájom nebytového priestoru, verejná obchodná sú ťaž 

v Starom Meste.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem  prítomných. 

Tridsa ťosem  za. 
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Bod je zaradený. 

 

Pán poslanec Budaj, vy ste sa ako predseda finan čnej 

komisie pýtali, že či tieto majetkové body sa opakujú, 

alebo či sú to viacnásobné sú ťaže, pretože by v minulosti 

sa znižovala kúpna cena.  

To sa týka ale predajov. Toto sú všetko nájmy, kde tá 

cena navrhovaná je  stále tá istá. 

Čiže tam tá otázka je zodpovedaná takto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neznižuje sa, je to stále tá istá, lebo to nie sú 

predaje, ale nájmy.  

 

Hlasujte o zaradení bod tridsa ťsedem. Nájom nebytové 

priestory na Panskej, podmienky verejnej obchodnej súťaže.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem  prítomných. 

Tridsa ťsedem  za. 

Bod zaradený. 
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Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťosem, Nájom 

nebytového priestoru Čierny les v Bratislave, verejná 

obchodná sú ťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem  prítomných. 

Tridsa ťosem  za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  tridsa ťdevä ť, Nájom 

nebytového priestoru na Cabanovej v Dúbravke, verej ná 

obchodná sú ťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem  prítomných. 

Tridsa ťsedem  za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ť, Nájom nebytového 

priestoru Jurighovo námestie, verejná obchodná sú ťaž. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Bod bol zarodený, štyridsa ť. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťjedna, nebytový 

priestor, nájom, Karlova Ves Pribišova, verejná obc hodná 

súťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Bod štyridsa ťjedna zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťdva, nájom 

nebytového priestoru Pribišova, verejná obchodná sú ťaž. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Bod zaradený. 
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Hlasujeme o bode štyridsa ťtri na nájom nebytového 

priestoru Hany Meli čkovej Karlova Ves ve verejná obchodná 

súťaž. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Bod bol zaradený.  

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťštyri, nájom 

nebytového priestoru Hany Meli čkovej Karlova Ves, verejná 

obchodná sú ťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Bod bol zaradený. 
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Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťpäť, nájom 

nebytového priestoru Odborárske námestie, verejná o bchodná 

súťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťšes ť, nájom 

v Petržalke na Jasovskej, verejná obchodná sú ťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťsedem, nájom 

nebytového priestoru, Jasovská Petržalka, verejná o bchodná 

súťaž. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 60 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  štyridsa ťosem, nebytový 

priestor Jasovská ulica, verejná obchodná sú ťaž. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu štyridsa ťdevä ť, Petícia za 

reguláciu po ľovníctva, ktorý bude po bode Vystúpenie 

občanov po pol piatej. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťdevä ť za. 
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Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu pä ťdesiat, Informácia 

o vybavených interpeláciách.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem  prítomných. 

Tridsa ťsedem  za. 

Bod je zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bod pä ťdesiatjedna Interpelácie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Hlasujte o zaradení bodu  pä ťdesiatdva, bod Rôzne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 
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Tridsa ťdevä ť za. 

Bod zaradený. 

 

Tak, a teraz, prosím, poslanecké návrhy.  

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som navrhovala ako bod nula zaradi ť Návrh na 

potvrdenie uznesenia mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy  číslo 716/2017 zo d ňa 26. januára 

2017, ktoré bolo pozastavené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Bod nula.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Bod je zaradený. 
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Ďalší návrh.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja navrhujem zaradi ť tiež nový bod do programu 

rokovania tohto zastupite ľstva.  

Ten bod má Názov petícia proti výstavbe náhradných 

nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchová 

a Mamateyova/Poloreckého.  

Navrhujeme to deviati poslanci tohto zastupite ľstva.  

A pokia ľ ide o zaradenie do bodu programu, tak to 

navrhujem zaradi ť ako druhý bod po Vystúpení ob čanov. Čiže, 

prvý tam budú tí po ľovníci a druhý bol tento bod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, hlasujte o návrhu pána poslanca. 

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

Číslo, číslo bodu asi 49B, aby (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

49A by asi bol, ale je to druhý bod po 

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

Asi bé čko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Čiže, 49B, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Čiže, bod je zaradený.  

 

Ďalší návrh.  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Takže, v prvom rade by som tiež chcel zaradi ť 

potvrdenie uznesenia číslo 722 z roku 2017 zo d ňa 26. 

januára 2017, ktoré nebolo podpísané primátorom.  

A bod 0A zastupite ľstva. 

Po druhé, by som rád upozornil na porušenie 

rokovacieho poriadku, pretože v zmysle rokovacieho poriadku 

sa poslanci môžu hlási ť jednu minútu, vy ste po tridsiatich 

sekundách dali hlasova ť, tým pádom sa ostatní nemohli po 

tridsiatich sekundách prihlási ť do rozpravy, pretože po 

tridsiatich sekundách sa spustilo hlasovanie a nedá  sa 

súčasne prihlási ť do rozpravy a hlasova ť so zariadením. 

Čiže, ke ď už teda sme si takýmto spôsobom nastavili 

rokovací poriadok, malo by ť poslancom umožnené, aby sa 

mohli celú minútu prihlási ť. 

Po ďalšie, šaškáre ň, ktorá je tu predvádzaná 

s individuálnym výkladom rokovacieho poriadku, ako 

primátorovi vyhovuje, je na smiech.  

Ja sa ospravedl ňujem ob čanom, ale bohužia ľ, takéhoto 

primátora sme si zvolili, ja osobne som tiež za ňho 

hlasoval, ve ľmi to ľutujem, ale keby chcel, mohol to 

vyrieši ť úplne jednoducho. Mohol otvori ť rozpravu, mohol 

necha ť poslancov, aby dali jednotlivé návrhy ako teraz, 

povyra ďovali body, ktoré chcú a až na konci mohol necha ť 

popotvrdzova ť tie zvyšné body a nemuselo vzniknú ť to, čo 

vzniklo a nikto by nemal problém s tým, aby sa o vš etkých 

ostatných bodoch hlasovalo spolo čne. 
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Ale samozrejme, ke ďže sa alibistickým spôsobom snaží 

dokáza ť, že tu bolo prijaté nejaké, nejaký, nejaký 

nezmyselné, nejaký nezmyselný bod rokovacieho poria dku, 

pri čom tých nezmyselných bodov je tam rad a viac, ktoré  

nedodržiava, respektíve dodržiava len v čase, kedy mu to 

vyhovuje, tak musel sa takýmto spôsobom preukáza ť, aby teda 

sa snažil ukáza ť, že toto mu nevyhovuje, a preto to bude 

potrebné zmeni ť.  

Grémium, ktoré tu existuje nebolo zvolané týmto 

zastupite ľstvom, pri čom ho primátor pravide ľne pred 

rokovaním zastupite ľstva zvoláva.  

V rovnakom zmysle je prijaté uznesenie o zvolaní 

týchto, to k bodom, ale to už zvola ť nevie.  

Čiže, ke ď mu to vyhovuje pre jeho potreby, tak grémium 

v zmysle rokovacieho poriadku, tak ako je definovan é zvolá, 

a ke ď mu to nevyhovuje, aby sa mohol alibisticky obráti ť na 

to, že treba o každom bode hlasova ť, tak mu to nechýba.  

Keď nemá stanovisko mestskej rady, tak neni potrebné, 

sta čí že to mestská rada, aj neprijatie stanoviska, leb o je 

je pod ľa, v minulosti sme tu chceli, aby sa osobitne 

zara ďovali body, ktoré neprešli mestskou radou, nebolo 

potrebné, že mali, že nemali súhlasné stanovisko, s ta čilo, 

že boli prerokované na mestskej rade, aj ke ď dostali 

záporné stanovisko. 

Je to fakt na grc. 
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Ja chápem, že v zmysle tej šikany, ktorá sa tu na 

úrade vedie, je tu ve ľké množstvo zamestnancov, ktorí sa 

boja o svoje miesto, ktorí nemajú záujem o šikanu a  radšej, 

s prepá čením za expresívne vyjadrenie, držia hubu a krok.  

Ale je to smutný obraz tohto zastupite ľstva, aký pán, 

taký krám. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Presne ako ste povedali, pán poslanec. 

Je to smutný obraz tohoto zastupite ľstva. 

Tá šaškáre ň, o ktorej hovoríte, je výsledkom vašej 

práce a pán pána doktora Vetráka, ktorý navrhol 

nerealizovate ľný rokovací poriadok a vy ste ho schválili 

slepo bez toho, aby ste nad tým rozmýš ľali čo teda vo vašom 

prípade, samozrejme, nie je ni č výnimo čné.  

Navrhli ste nerealizovate ľný poriadok. Komisiu, 

respektíve grémium môžu pod ľa tohoto rokovacieho poriadku 

vytvori ť iba predsedovia komisií. Ni č také sa nestalo. 

Žiadnu informáciu som o tom nedostal, nemal som čo zvola ť. 

Bohužia ľ, je to vaša šaškáre ň. 

A o tom, že sa rozhoduje samostatne ste si rozhodli  

dneska ráno tiež vy. Nie ja.  
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A teraz hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca bo d 

0A. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte fakticky k tomuto?  

Dobre, nech sa pá či. 

Ale o tom sa musí hne ď hlasova ť.  

Tak, 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, to isté sa stalo ke ď vystúpil pred 

chví ľou pán poslanec Vetrák. Faktickou bol prihlásený pá n 

starosta Bajan a vy ste dali hne ď hlasova ť a faktická pána 

Bajana zmizla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

On ju stiahol, on ju 

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

Ste mu neumožnili vystúpi ť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

On ju stiahol, (poznámka: nezrozumite ľné slovo), nie?  

On ju stiahol, pani poslanky ňa.  

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

Čože?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

On ju stiahol.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Dobre. Neviem o tom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel zareagova ť na kolegu Hr čku. 
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Asi by bolo vhodné, aby sme sa stránili osobným 

invektívam. Oso čova ť niekoho, to je to najjednoduchšie, čo 

ide, ale to si nechajte, možno, na tie sociálne sie te, nie 

do tohto zastupite ľstva. 

A nechcem v tom asi ani pokra čova ť. Ťažko sa mi to 

poslú po čúva, bez rozdielu na koho sa to jedná.  

Bez rozdielu teraz. 

Čo sa týka toho rokovacieho poriadku a veciam, ktoré  

tu zazneli.  

Pre čítam: Ak sa nikto do rozpravy po skon čení úvodného 

slova nehlási, môže predsedajúci ukon či ť rozpravu ihne ď.  

To je čo, to je odpove ď na to, to máte citát 

z rokovacieho poriadku a je to odpove ď na to, či 

predsedajúci musí čaka ť tri šes ťdesiat sekúnd, alebo 

nemusí.  

Citujem priamo z toho.  

Ja som sa pýtal organiza čného oddelenia, či rokovací 

poriadok ako taký, tak ako bol prijatý je priechodn ý, alebo 

či sa dá pod ľa neho pracova ť. A ur čite v bode Rôzne budeme 

mať možnos ť sa k tomu ešte vráti ť.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 71 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Áno, ja myslím, že v bode Rôzne si to poriadne 

rozdiskutujeme.  

Ja len poviem dve veci.  

Lebo ke ď pán Černý hovorí o invektívach, tak tu bola 

invektíva znova použitá zo strany primátora vo či mne.  

Ten poriadok, rokovací poriadok je naformulovaný vo  

vz ťahu ku grémiu predsedov komisií úplne rovnako ako v o 

vz ťahu ku grémiu predsedov poslaneckých klubov. úplne 

rovnako.  

Čiže, problém v rokovacom poriadku v tomto smere nie  

je. Možnože je problém niekde inde, možno pán primá tor, že 

vy by ste chceli ešte, aby bolo prijaté nejaké uzne senie 

o tom vytvorení, to neviem, to si môžme vysvetli ť v bode 

Rôzne, ale v rokováku problém nie je.  

Čiže, rokovák v tomto smere bol naformulovaný úplne 

rovnako ako už v inej veci. 

Ale, môžme sa kludne o tom v bode Rôzne porozpráva ť, 

nikto z vašich útvarov nevytýkal, že treba prija ť nejaké 

osobitné uznesenie po rokováku a vy ste to uzneseni e 

o rokováku podpísali bez námietok.  
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Takže, ale môžme sa o tom podrobnejšie v Rôznom, ak o 

pán Černý hovorí, už sa na to teším.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Možno keby ma pán prvý námestník lepšie po čúval, tak 

by pochopil, že ja som nijakým spôsobom nespochyb ňoval to, 

že pokia ľ sa nikto neprihlási do diskusie, môže by ť 

diskusia uzavretá. Spochyb ňoval som to, že do diskusie boli 

prihlásení viacerí poslanci, minúta bežala, avšak k vôli 

tomu, že sa dalo hlasova ť, tá minúta prestala beža ť, lebo 

počas hlasovania sa nebolo možné prihlási ť. A to je dôvod 

pre čo sa starosta Bajan nemohol prihlási ť, pre čo sa 

prihlásil faktickou, aby na to upozornil, ktorá mu nebola 

daná a pre čo teraz svieti na červeno, pretože mu bolo 

technicky znemožnené sa prihlási ť, lebo v čase  kedy bežala 

ešte len tridsiata sekunda, môžete si pozrie ť záznam, bolo 

prerušené možnos ť prihlasova ť sa do rozpravy z dôvodu 

hlasovania.  

Nie je možné sú časne hlasova ť, lebo sa vám to zmení na 

tom hlasovacom zariadení a hlási ť sa do rozpravy.  
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To je to, čo som kritizoval, kde som povedal, že bol 

porušený rokovací poriadok a kde nebolo umožnené po slancovi 

sa prihlási ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Uis ťujem vás, pán poslanec, že každý bude môc ť mať 

prihlási ť bod do programu. 

A pán poslanec Bajan stiahol svoju faktickú.  

Ešte raz to poviem. Skúste si otvori ť uši. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Teraz sa hlasuje o návrhu pána poslanca Hr čku. Bod 

nulaA. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

tridsa ťštyri za. 

Máme bod 0A. 

Ďalší diskutúci je pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Tiež by som sa chcela prida ť k poslancom, ktorí 

žiadajú potvrdenie uznesenia, ktoré výkon bol pozas tavený 

ako bod 0B.  

To je číslo uznesenia 719/2017 a týka sa zachovania 

útulku pre ma čky na Rebarborovej 17 vo Vrakuni, ktoré som 

predkladala s pánom starostom Vrakune. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Bod 0B. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťše štyri za. 

Čiže, máme bod 0B. 

 

Ďalší je pani poslanky ňa Štasselová.  

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

No, ďakujem pekne.  

Ja by som chcela predloži ť materiál ako bod štyri 

štyridsa ť, pardon. Štyridsa ť štyridsa ťdevä ť A, pretože na 

Vystúpení ob čanov, pravdepodobne, budeme ma ť nejaké 
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vystúpenie k petícii a sú časne je tam bod štyridsa ťdevä ť, 

ktorý prerokováva túto petíciu. 

My sme s pánom Borgu ľom pripravili materiál, ktorý 

nejakým spôsobom reguluje po ľovníctvo v mestských lesoch, 

takže by som navrhla 49A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, za petíciou, za bodom 49 bude druhý bod , 

nie petícia Petržalka, ale petícia a po ľovníctvo.  

Dobre, hlasujte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťtri za. 

Máme bod štyridsa ťdevä ť A. 

 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Vzhľadom na skuto čnos ť, že sú tu prítomní ve ľvyslanec 

Spojených štátov amerických, ako aj vedúci misie, t eda 

s úcty k ním, ako vyslancom cudzieho štátu, si dovo ľujem 
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dáva ť návrh na predradenie bodu číslo osem, ktorý sa týka 

nájmu pozemkov pre spojené, pre ambasádu Spojených štátov 

amerických, ako bod 0C. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na to, že absolútne netuším, či sa vôbec 

dostanem k slovu, na tejto v tejto mojej faktickej poznámke 

dávam návrh, aby po bode pani Štasselovej vznikol n ový bod 

Návrh na zriadenie komisie poslancov zastúpených z každého 

poslaneckého zboru. Téma príprava novely zákona 

o Bratislave. 

Ako bod po pani Štasselovej. 

Ďakujem. 

Ja si medzi časom, vzh ľadom k tomu, že pán primátor 

avizoval, že je to jeho priorita, myslím si, že ide  o tému, 

ktorá by mala zaujíma ť nás všetkých.  

Čiže, zástupcovia starostov, pán primátor a poslanci  

by vytvorili komisiu, ktorá by zbierala podnety. 
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Čiže za bod pani Štasselovej odporú čam tento bod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, že to bude bod štyridsa ťdevä ť AA. 

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

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, bé je petí petícia Petržalka. 

Iná č, hovorím,  to nie je  môj projekt, pán starosta, 

ja som sa opýtal aj vás, všetkých starostov  na váš  názor. 

Čiže, to nie je môj projekt toto. Len prosím, berme 

logicky, chcem do toho zatiahnu ť, zapoji ť všetkých.  

Čiže, štyridsa ťdevä ť AA. A nejak komisia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

Pardon. Aha, ešte. 

Ale pred tým hlasujeme ešte o návrhu pána poslanca 

Bajana, že bod osem sa predrádza a bude z neho 0C. 
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Hlasujete. Áno.  

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Borgu ľu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Máme bod 0C. 

 

A hlasujeme teraz o návrhu pána poslanca Bajana, bo d 

štyridsa ťdevä ť AA, komisia na prípravu zákona o Bratislave. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Čiže, máme bod 49AA. 

 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, ja mám takisto návrh na  

presun bodu dva Návrh všeobecne záväzného nariadeni a 

hlavného mesta Slovenskej republiu, republiky o zák aze 

umiestnenia herní na území slovenského hlavného mes ta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, ktorý teda v prog rame je 

zaradený ako bod dva, zaradi ť za 0C, čiže ako bod 0D. 

Je to len z úcty zase k obyvate ľom, ktorí sa tu 

v hojnom po čte zú častnili, aby nemuseli sme 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  potlesk) 

Čiže, predsúvame to len pred bod jedna. Čiže, ako bod 

nula dé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, vymie ňa sa, tak spravme to takto, vymie ňa sa bod 

dva a jedna. Hej. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bod jedna bude návrh vézeten. 

Takto to môžme spravi ť?  

A bod dva bude Informácia o plnení uznesení.  

Prosím hlasujte o tomto návrhu.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

tridsa ťšes ť za. 

Čiže, máme pred, bod dva je teraz bodom jedna a bod 

jedna čo bol jedna, je teraz bod dva.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To je posledný prihlásený.  

Prosím, hlasujte teraz o takto pozmenenej pozvánke 

a roko programu rokovania ako o celku. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, máme program rokovania.  

 

 

BOD 0 NÁVRH NA POTVRDENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 716/2017 ZO 

DŇA 26.01.2017, KTORÉ BOLO 

POZASTAVENÉ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A ja prechádzam do bodu číslo nula a slovo má pani 

poslanky ňa Za ťovi čová. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som len pre čítala dôvodovú sprá, teda návrh 

uznesenia.  
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Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

potvrdzuje uznesenie Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 716/2017 zo d ňa 26. 1. 2017, 

ktorého výkon bol pozastavený, v znení: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

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 , evidova ných 

v KN ako parcely registra „C“, zapísané na liste 

vlastníctva číslo 847, pod ľa článku 82 odsek 2 Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, za ú čelom 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 na zverenýc h 

pozemkoch realizoval výstavbu náhradných nájomných bytov. 

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

Bratislavy pod ľa § 12 zákona číslo 260/2011 Zbierky zákona 

o ukon čení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vz ťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej rady číslo 18 z roku 96 Zbierky zákonov o cenách 

v znení neskorších predpisov, poskytnú ť bytovú náhradu 

žiadate ľovi, ktorý je zapísaný v zozname žiadate ľov 
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o náhradný nájomný byt, zabezpe čil jedným zo spôsobov 

uvedených v § 3 odsek 1, písmeno c) až h) zákona číslo 

261/2011 Zbierky zákonov o poskytovaní dotácií na 

obstaranie náhradných nájomných bytov v znení nesko rších 

predpisov.  

Materiál dostali všetci poslanci na stôl v papierov ej 

podobe aj s dôvodovou správou. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nasleduje v diskusii pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mne to vypadlo, takže som sa vrátil iba spä ť.  

Potom vás poprosím, dajte mi prosím vás, potom ďalšie 

dve minúty.  

Priatelia, po ďme teda nejaké fakty si poveda ť o tomto 

projekte náhradná, výstavba náhradných nájomných by tov, 

respektíve, nájomných bytov v Dúbravke bola odsúhla sená už 

v roku 2014. 
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Prvé stavebné povolenie na nájomné byty je z január a 

2014. 

Druhé stavebné povolenie na náhradné nájomné byty b olo 

z januára 2016, ktoré podpísal pán starosta Za ťovi č.  

To znamená, že už od roku 2014 bolo jasné, že 

v lokalite Pri kríži sa bude stava ť a nikto s tým nemal 

žiadny problém.  

V januári 2016 pán starosta Za ťovi č podpísal stavebné  

povolenie. Vo februári 2016 ešte písomne potvrdil, že 

lokalita je vhodná pre výstavbu. V júni 2016 okresn ý úrad 

potvrdil stavebné povolenie. 

Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie, v októbri 201 6, 

bolo ukon čené verejné obstarávanie a je jasný zhotovite ľ. 

Celú dobu prebiehala ve ľmi dobrá spolupráca s mestskou 

časťou, GIB-om, mestom, s ob čanmi. 

Bolo prijaté uznesenie mestského zastupite ľstva, 

ktorým sme rozšírili ešte ten projekt o dodato čné 

parkovacie miesta. Čiže tam pribudne ďalších devä ťdesiat 

parkovacích miest. dohromady ich bude stoosemdesiat . Pri 

pribudne par čík na ploche, ktorá je teraz vlastne iba taká 

zvyková a ľudia budú ma ť legálne parkovisko, normálne na 

asfalte. Je to všetko za šes ťstotisíc, ktoré sme dali do 

mestského rozpo čtu a vy ste ich schválili. 

Čiže, toto je oficiálny, toto je normálny 

chronologický výklad. 
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Potom prišiel január 2017 a nie čo sa stalo, proste 

svet sa obrátil hore nohami a z do z projektu, ktor ý ste tu 

dva roky mali na stole, všetci ho schva ľovali, dva roky 

mesiac, čo mesiac každý zdvihol ruku, že berie na to na 

vedomie, sa stal zrazu problém.  

Čo sa stalo neviem, v každom prípade, ak mesto by 

nepokra čovalo, prídeme nie o dvestotisíc, čo sme už 

zainvestovali, ale o štyri milióny euro, ktoré sú 

pripravené na tento projekt. Štyri milióny euro prí de 

Bratislav čania, Bratislava, Bratislav čania, šes ťdesiatosem 

bratislavských rodín príde o bývanie. Jedna bytovka , 

šes ťdesiatosem bratislavských rodín príde o bývanie, 

Petržal čania prídu o stoosemdesiat parkovacích miest, 

o par čík a to všetko len kvôli nie čomu, že sa nie čo stalo.  

Ja som nikdy nepovedal, že kúpa je iný spôsob, aleb o 

že nám bude nahradzova ť výstavbu. Sám pán poslanec Ká čer 

keď navrhoval materiál v novembri, tak to tam povedal,  že 

kúpa je ďalší možný spôsob. Ale ako bude vyzera ť, vôbec to 

nikto ešte nevie. Nie sú známe procedúry, právne, 

technické, legislatívne, kdežto tu je od roku 2014 jeden 

povolený projekt, s ktorým nikto nemal žiadny probl ém.  Dva 

roky.  

A my sme ho ešte rozšírili v rokovaní s mestskou 

časťou a ob čanmi o tie benefity pre Dúbrav čanov a pre 

Bratislav čanov. 

A sme teraz v januári, kde sa všetko zmenilo.  
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Tak a teraz si, priatelia, po ďme nalia ť trošku čistého 

vína, ke ď hovoríme o faktoch, lebo je tu jedna, samozrejme, 

paralelný príbeh, paralelná story, o ktorej možná n ikto 

nevie, ale stojí za to si ju poveda ť.  

V decembri 2015 prišla na magistrát žiados ť 

o odkúpenie pozemkov jedenás ťtisíc metrov, presne v dotyku 

majetku mesta kde mesto chce teraz stava ť projekt nájomného 

bývania. Súkromný investor si chcel tieto pozemky o dkúpi ť. 

Odkúpi ť za ú čelom výstavby. 

V septembri, pardon, v auguste 2016 podala spolo čnos ť 

žiados ť o vydanie stavebného, pardon, záväzného stanoviska . 

Práve na tento projekt v dotyku ved ľa mestských pozemkov 

chce spolo čnos ť postavi ť jedenás ťposchodový dom, 

devä ťdesiat bytov. 

V septembri 2016 spolo čnos ť prišla na magistrát 

predstavi ť svoj projekt, ale neprišla sama, prišiel s ňou 

pán starosta Za ťovi č. So súkromným investorom prišiel 

sondova ť možnos ť realizácie tohto projektu. (gong) 

rozprávalo sa 

Prosím o ďalšie. 

Rozprávalo sa o o zverení pozemkov mestskej časti, 

o benefitoch pre mesto, par čík a tak ďalej, ale, ale 

stretnutie skon čilo bez bez 

Prosím vás, dajte mi tam potom ďalší čas, lebo nebudem 

to vedie ť dokon či ť.  
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Skončilo bez výsledku. 

V septembri píše starosta Za ťovi č mestu žiados ť, aby 

vydalo záväzné  povolenie pre súkromný projekt, žia dam ako 

o vydanie záväzného stanoviska v rozsahu vašej pôso bnosti.  

Čiže, starosta žiada o vydanie súkromného poze, v te j 

lokalite, kde mesto má stava ť.  

V januári, potom sa to ešte zopakovalo, v januári 

mesto vydalo zamietavé stanovisko, lebo to je v roz pore 

s územným plánom a pár dní na to starosta Za ťovi č oznamuje, 

že mesto nesmie stava ť šes ťdesiatosem bytov pre 

Bratislav čanov. 

Tak sa pýtam, priatelia, kto tu hrá akú hru 

s Bratislav čanmi? Cynickú? Kto manipuluje s ľuďmi? Ke ď 

starosta podporuje súkromný projekt, ten je v poria dku, tam 

neni, tam sa nezahus ťuje, ale šes ťdesiatosem Bratislav čanov 

tam by ť nemôže, tam už je problém.  

Koho záujmy teda háji pán starosta ke ď Bratislav čania 

tam býva ť nemôžu, ale súkromný projektant môže by ť. 

S podporou starostu.  

Biznis áno, Bratislav čania nie.  

Toto je vec, o ktorej možná ste nevedeli, potrebuje m 

to (poznámka: nezrozumite ľné slovo) poveda ť, pretože takto 

robi ť politiku v Bratislave nemôžme. 
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V Petržalke sú desiatky súkrmných projektov, ktoré 

idú, jeden jediný šes ťdesiatosem bytový mestský projekt má 

obrovský problém. Súkromný projekt v tej lokalite m ôže ís ť.  

Toto považujem za pokrytectvo, s ktorým nesúhlasím.  

Mesto Bratislava postupuje striktne pod ľa zákona. Ja 

zastupujem záujmy všetkých Bratislav čanov a nechcem 

poškodi ť ani jedných, ani, ani druhých, ani tretích, ale 

rozhodne odmietam takéto praktiky, aby starosta lob oval za 

súkromný projekt v lokalite, kde zárove ň protestuje proti 

mestskému projektu.  

Toto som vám chcel poveda ť, priatelia, rozhodnite vy 

podľa svojho vedomia a svedomia.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude reagova ť pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, mali ste tam dva preklepy. Hovorili s te, 

že, že sa jedná o Petržalku. To znamená, jedná sa, aby sa 

ľudia nevydesili, že Petržal čania prídu o par čík, hovorilo 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej faktickou pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám dojem, že sa málo rozprávate s pánom starost om, 

lebo všetko sa dá vyrieši ť, len treba, treba asi viacej 

diskutova ť, h ľadať iné riešenia.  

Jedinú vec som chcel. Ma zarazila tá suma štyri 

milióny euro. To bolo ako myslené? To by som jediné  chcel 

zodpoveda ť.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na stole je pripravený materiál k tomu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ne nedá mi neoceni ť, pán primátor, že po dlhej dobe 

ste vystúpili bez toho, že by ste porušovali rokova cí 

poriadok. Čiže, presadli ste si z miesta a požiadali ste 
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o slovo a pokúsili ste sa odôvodni ť relatívne 

nekomplikovaný problém, lebo bývajú tu komplikovane jšie, 

v tom termíne, ktorý inak vyžadujete od poslancov.  

Nepodarilo sa vám to, ale ke ďže organiza čné oddelenie 

sa vás bojí, tak vás nikto, tak vás nikto nepre 

neprerušoval.  

Bolo po šiestich minútach.  

Nikto vás neprerušoval, ani nenapínal, ani nevypína l.  

Vidíme, no, ve ď ni č v zlom. Bolo to treba vysvetli ť, 

povedali ste si svoje argumenty.  

Skuto čne vrá ťme sa k tomu rokovaciemu poriadku, 

pozrite, do akých komplikácií sa dostáva rokovanie 

zastupite ľstva kvôli (gong) politicky ú čelo 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Ká čer.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som s pánom primátorom sedel nieko ľkokrát na túto, 

na túto tému, naposledy v čera asi hodinu. Ani raz z jeho 

úst nezaznele, nezazneli takéto podozrenia ako tu d neska 

teraz robí.  
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Bohužia ľ, to musím poveda ť, divadlo pred obyvate ľmi, 

pretože viete, čo je v dotyku. V dotyku je Dúbravka 

s Karlovkou, v dotyku je Karlovka s Novým Mestom, s o Starým 

Mestom. Čo to je pre vás, pán primátor, v dotyku? 

My žiadame od starostu, aby ke ď niekto má záujem robi ť 

akýko ľvek developerský projekt, aby sa to nedialo za 

zatvorenými dverami magistrátu, ale aby bol toho pr ítomný.  

Takže povedzme, hovorte prosím vás,  pán primátor, 

pravdu. Ja chápem, že ste v ťažkej komplikovanej situácii 

s tými náhradnými, s tým náhradným bývaním, ale nao zaj, 

zašli ste pri ďaleko, toto od vás neni vôbec pekné. 

Nehovoríte pravdu. Bohužia ľ.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán starosta 

Kuruc. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Faktickou teda dáme slovo pánovi Za ťovi čovi.  

Poprosím, zapnite pána Za ťovi ča. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Je to len faktická poznámka.  

Budem žiada ť ospravedlnenie pána primátora za to, čo 

dnes povedal a čo tvrdí všade v médiách. Klame, klame, 

zavádza.  

Jednoduchá vec. Dnes pán primátor dvakrát zopakoval , 

jednoduchú vec, že som podpísal stavebné povolenie.  Ja som 

žiadne stavebné povolenie nikdy k tomuto domu nepod písal, 

mám tu dôkaz. 

Pán primátor, klamete, zavádzate, poprosím vás, 

ospravedl ňte sa prvýkrát.  

Druhýkrát. Pán primátor, klamete opä ť. Súkromný 

investor bol na oficiálnej návšteve so mnou, áno. V y ste 

tam neboli. Bol tam pán riadite ľ Maruška, ktorý vä čšinou na 

zastupite ľstve chýba, mohol by poveda ť, kde prezentovali, 

že chcú v ich okolí park.  

Bol som vyslaný aj našou komisiou územného rozvoja,  že 

mám s vami komunikova ť. Čo som aj urobil. Bol som na 

oficiálnej návšteve a nie len s týmto (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), (gong) aj s ďalšími 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V riadnom príspevku potom dokon čí. 

Teraz bude naspä ť reagova ť pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Čiže, štyri milióny sú alokované na tento projekt 

ministerstvom. Ke ď nebude projekt, stratíme štyri milióny.  

V dotyku znamená ved ľa, pán poslanec Ká čer. Tesne 

ved ľa, tam čo chceli kúpi ť a tam to chceli postavi ť.  

A pán starosta, na všetko máme písomné podklady. Na  

všetko.  

Žiadam vás, aby ste vydali záväzné stanovisko 

v rozsahu vašej pôsobnosti na biznis projekt. Na bi znis 

projekt, ten ti nevadí, ale projekt Bratislavy  

šes ťdesiatosem bytov vadí. Na všetko máme písomné podkl ady.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán starosta 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Začnem trocha zo širšie.  

Pán primátor, ke ď bude po čúva ť bude fajn, ke ď nie tak 

je celkom zbyto čné. Bolo by dobré keby pán primátor 

počúval, vážil si svojich poslancov a starostov, čo asi 

v dnešnej dobe nie je. 

Ďakujem pekne. 

A prvá vec. 

Pán primátor, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) ste sem 

chronológiu ako to celé sa udialo, škoda, vy ste za budli na 

jeden podstatný, podstatnú vec, a to, že v októbri bolo 

prijaté uznesenie mestského zastupite ľstva, že nebudete 

stava ť skôr, než sa vyrieši problém s parkovaním 

a s parkom. To tu akosi chýba.  

Vy ste mi vaše riešenie predložili, že ste mi ukáza li 

náčrtok, nákres, situa čný výkres, ako by to kvázi mohlo 

niekedy vyzera ť. A čo je zaujímavé, nevadí vám, že tento 

materiál, ktorý som potom ukázal poslancom na našej  

komisii, povedali aha, ve ď to len prekreslený ten materiál, 

ktorý bol prednesený práve tým developerom, o ktoro m 

rozprávate.  

Ďalšia vec.  

Developer nestava tam, kde hovoríte vy. Stavá nižši e 

asi o dvesto, tristo metrov a bol vám predstavi ť len park 
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ako by mohol vyzera ť park, ktorý ste vy neboli schopný za 

dva roky ani naprojektova ť a nie ni č urobi ť. Ni č viac. 

My sme iba vyriešili, čo ste riešili vy za zatvorenými 

dverami, ja neviem. Ja som bol s nimi len predstavi ť kde by 

mohol by ť park, ni č viac.  

Ďalšia vec. 

Áno, je pravda, že mestská časť žiada o záväzné 

stanoviská, aby sme vedeli, lebo vy sa ku všetkému 

vyjadrujete a niekedy to trvá dva, tri roky na magi stráte 

a my nevieme ako máme ís ť ďalej, nevieme čo tam môžme 

robi ť, že čakáme na vaše vyjadrenie. 

Je pravda, že sme o to požiadali, vy sa vyjadrili, čo 

je na tom zlé? Nevidím dôvod. Prvá vec. 

Druhá vec, za nikoho nelobujem. A poprosím, opä ť, aby 

ste sa ospravedlnili, ja s týmto developerom nemám ni č 

a nikdy som nemal ni č spolo čné.  

Okrem toho som bol za vami aj s firmou ďalšou, kde 

riešime problém Harmincovej, ktorý váš magistrát ne vie 

vyrieši ť a preto dal tú ťarchu na súkromného investora, 

ktorý musí vykupova ť pozemky. A riešime to, to je súkromný 

developer, to vie vyrieši ť, (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) za čal vykupova ť a magistrát nie je schopný na sebe, 

alebo v rámci seba dva mesiace si podpísa ť zmluvu o výkupe 

pozemkov a tým pádom celá Harmincova môže padnú ť práve na 

tom, že vy, pán primátor, vy nie ste to možné schop ný 

urobi ť. U vás sú tie podpisy. 
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Chcel som by ť slušný, vy ma oso čujete. Všade 

oso čujete, nadávate, a tak ďalej, ja som k vám bol slušný, 

niesol som to bedro čo ste vy mali stava ť (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), komunikova ť s ob čanmi, ako to má 

vyzera ť, že to bude raz park, raz to bude parkovisko. Vy 

ste za dva roky dokázali urobi ť  jeden ná črtok. Jeden 

náčrtok. To je výsledok toho.  

A samozrejme, dôležité je to, že sa zmenilo zákon 

a môžete byty vykupova ť. Nevidím teprv dôvod, že zo šes ťsto 

bytov, ktoré majú vyrás ť v Bratislave, má by ť šes ťdesiat 

v Dúbravke, nikde viac. Však bu ďte ku všetkým 

Bratislav čanom rovnaký. Bu ďte rovnaký, aby to bolo, a aby 

všetci boli, naozaj, mali rovnaké práva. Či to je Ružinov, 

Petržalka, Čunovo, Jarovce, tak aj Dúbravka. Nie že 

Dúbravka, a (poznámka: nezrozumite ľné slovo).  

A to isté Staromeš ťania. Ako tí chudáci Staromeš ťania 

zrazu, kde bývali pä ťdesiat rokov, mali. ktorí šes ťdesiati? 

Pre čo práve oni? (poznámka: nezrozumite ľné slová, ostatní 

občania. 

A na záver, sa mi pá čilo, čo povedal pán viceprimátor 

Černý. Neoso čujme sa. Upozor ňoval na to a vy ste to hne ď za 

to za čali robi ť. Oso čujete ma. 

A zopakujem. Pán primátor, dokážte mi, ukážte mi, ž e 

som podpísal stavebné povolenie na tento dom. Ke ď nie, 

prosím, verejné ospravedlnenie, aj v televízii, nak oľko ste 

ma tam zneuctili a moje meno ste poškodili a klamet e.  
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Okrem toho zavádzate i tým, že ja som vám potvrdil 

listom dve lokality vhodné. Sme vám potvrdili, čo ste nás 

žiadali vy, či sú tie pozemky vhodné (gong) z h ľadiska 

územného 

Ešte po 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dajte, ešte umožnite, dve minúty, pánovi. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Ešte poprosím. 

Ste nás vy listom požiadali, aby sme povedali, či 

pozemky sú vhodné z h ľadiska územného plánu, plánovania. 

A my sme povedali, že áno. 

Čiže vy nás o nie čo žiadate a teraz nám to vy čítate.  

Čiže, pán primátor, poprosím vás, bolo to naozaj 

konštruktívne debaty, spolu sme riešili konštruktív ne dva 

roky, zmenila sa situácia, môžete byty vykupova ť, my 

nechceme ni č iné, len aby ste sa správali ku všetkým 

rovnakom a nepísali nezmyselné blogy, v ktorých kla mete 

a urážate, čo nie je, pod ľa mňa, vôbec vhodné primátorovho 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 98 

mena, aby urážal starostov vo svojich blogoch. Je t o 

naozaj, pod ľa mňa, smiešne a smutné.  

Ja sa k takému neponížim, aby som vás urážal a klam al 

a zavádzal.  

Čiže, poprosím, skúste mi poslednýkrát ukáza ť to 

stavebné povolenie, ktoré som podpísal.  

Ja tu mám presne to stavebné povolenie, kde je 

podpísaný pán inžinier Ján Sandtner. Ak si ma mýlit e, tak 

potom, prepá čte, nie som pán Sandner, volám sa Martin 

Zaťovi č a hájim zá, hájim vlastne záujmy Dúbrav čanov 

a Bratislav čanov. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk a piskot) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou naspä ť reaguje pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Pán starosta, podpísal si zmenu stavby, zmenu stavb y, 

to je právoplatný dokument. To je úplne jedno, to j e 

sloví čkarenie. 

My sme sa naposledy stretli v januári, ukázal som t i 

plán a odchádzal si spokojný. A pýtam sa, čo sa stalo, čo 
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sa stalo. A stalo sa to, že mesto poslalo súkromném u 

investorovi zamietavé stanovisko. O týžde ň bol problém. 

O týžde ň bol problém a mesto stava ť nesmie, lebo 

nesmie stava ť ani súkromný investor.  

Kde si ty sám písal, pán starosta, žiadaš o vydanie  

stanoviska. Jediný starosta žiada o súkromné biznis y a to 

si, pán starosta Dúbravky, ty.  

A čo sa týka oso čovania, nie ja som za čal písa ť, že 

staros, že primátor je zadubený, ale pán poslanec K áčer 

píše takéto veci na facebooku. Uráža ma. Vy ste to začali.  

Ja som neurážam, iba konštatujem fakty. Koho záujmy  

zastupuješ a aká je skuto čná pravda.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom  

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

Bratislavy: 

A chcem ešte poveda ť, že je tu teda aj pán inžinier 

Fridrichovský z Združenia majite ľov nehnu nehnute ľností, 

aby sme vedeli, kto všetko nás po čúva. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Za ťovi č má právo reagova ť na svoje  príspevok, 

alebo na príspevky predchádzajúcich. 

Umožnite pánovi Za ťovi čovi reagova ť. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Áno, boli sme (poznámka: nezrozumite ľné slovo) spolu, 

máte pravdu, pán primátor, kde ste mi ukázali ná črtok toho 

ako má vyzera ť a ja som vás požiadal, prekreslený, aby ste 

išli pred ob čanov a vysvetlili im ako to bude celé 

fungova ť. Ako to má ba ť, ke ďže nestíhate vy urobi ť ten 

projekt parkoviska skôr ako má stá ť dom, cho ďte pred 

občanov a vysvetlite im to.  

Medzitým sa stalo to, že sa zmenil aj zákon, môžete  

byty vykupova ť. 

A ďalšia vec.  

Pre vás znamená stretnutie s ob čanmi, že ste pozvali 

dvoch obyvate ľov Dúbravky, ktorým ste to ukázali. Dvom. Oni 

si tam zavolali svojich kamarátov. Dvoch obyvate ľov 

Dúbravky bez programu.  

Príde, ste ukázali, ste nie čo povedali, oni dokonca 

nesúhlasili s tým a vydali ste tla čovú správu, že s tým 

súhlasili. Máme to aj verejne napísané na našom 
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zastupite ľstve, kde jeden z ú častníkov povedal, že pán 

primátor klame, nehovorí pravdu, lebo tla čová správa sa 

nezakladá na pravde. S nikým sa nedohodli, odišli s mutní, 

sklamaní, ale vy ste vydali inú tla čovú správu.  

To je všetko. (gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom bude pokra čova ť pán 

poslanec Ká čer.  

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

Ďakujem za slovo. 

V úvode ma poprosila kolegy ňa Štasselová, že nefunguje 

prenos na internet, takže aby sa to nejakým spôsobo m 

vyriešilo. 

No, pán primátor, ono to vcelku nie je jedno. 

Bohužia ľ, som naozaj ve ľmi sklamaný, lebo  manipulujete 

tými sloví čkami, lebo zrazu stavebné povolenie a zmena 

stavby je, to je jedno, všetko je to jedno. No, nie  je to 

jedno. 

Takisto, ako ste zatajovali. Pre čo ste mi to na tých 

iks stretnutiach, ktoré sme mali k tejto téme nepov edali, 

že máte takéto podozrenie s nejakým investorom a s nejakými 

záväznými stanoviskami.  
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Všetko u nás, každá jedna výstavba ide do 

územnoplánovacej komisie, tam sa k nej vyjadrujeme,  a tam 

poverujeme starostu ako má kona ť, rokova ť a chodi ť s tými 

developermi, aby sa nestretávali za zavretými dvera mi na 

magistráte.  

Ale vrá ťme sa na za čiatok k tý k tým klamstvám.  

Rok 2014. V roku 2014 bol projekt na bývanie pre ml adé 

rodiny, nie na výstavbu náhradných bytov. Tu zavádz ate 

prvýkrát.  

A hovoríte, že bolo vynaložené na projekt náhradnéh o 

bývania dvestotisíc. Pýtam sa vás po piatykrát, vie te to 

už, prosím vás, niekedy zdokladova ť, pretože bolo 

vynaložené tieto prostriedky na projekt bývania pre  mladé 

rodiny, ktorý sa dá kedyko ľvek otvori ť, projekt sa dá 

posunú ť ďalej. Tam, kde hovoríte, že sú tie mestské 

pozemky, ktoré nepredáte developerovi. Čiže tento, o tento, 

o tieto peniaze vôbec neprichádzame.  

Ďalej ste hovorili, že schválený rozpo čet. 

Ja si pamätám, že dotáciu od ministerstva dopravy 

schva ľovalo zastupite ľstvo. Vždycky ste nám to dávali, že 

ho máme schváli ť.  

Takže, ak ste nás oklamali tým, že ste to zaradili do 

rozpo čtu, pán primátor, to naozaj nie je čestné. A ak zase 

ste len našli k ľučku, ako v tejto lokalite stava ť, žak vám 

gratulujem, ale oklamali ste nie Ká čera a Za ťovi ča, ani 

mestských poslancov, ale Dúbrav čanov, vašich voli čov. 
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Január 2017 je ve ľmi dôležitý, prelomový bod nie kvôli 

stanovisku developera, prosím vás, už povedzte aký to je 

developer, a kedy ste to negatívne stanovisko  vyda li. My 

to nevieme. My na tomto magistráte sa nedozvedávame  komu 

vy, komu vydávate záväzné stanoviská, aké stanovisk á vôbec 

máte, ktoré preberáte a nebodaj, niektoré dávate ne gatívne.  

Takže, január 2017 pre čo bolo prelomový nejakým 

termínom, o ktorom stále hovoríte? No preto, pán pr imátor, 

že ste si zorganizovali tla čovú konferenciu kde ste všetkým 

Bratislav čanom oznámili, že stava ť nebudete a budete byty 

nakupova ť. Nemali ste to robi ť, ak to nie je pravda. 

Pán primátor, kúpete sa zasa vo vlastnej lži. 

Ďalej ste povedali, Petržal čania, to už vás opravili. 

Neviem, čo by som k tomu viacej, čo by som k tomu 

viacej povedal. Spochybnili ste to v nieko ľkých bodoch 

pre čo to uznesenie nie je, je nezákonné, ani jeden ste 

nezdôvodnili. Ani raz ste nepovedali sumu, k akej, k akej 

škode reálne prichádza.  

Hovoríte tu o subven čných podvodoch. No, ak bol nejaký 

subven čný podvod spáchaný, pán primátor, tak v tomto 

prípade naozaj, bohužia ľ, jedine vami. Pretože tomuto 

zastupite ľstvu ste bez splnenia, bez toho, aby ste splnili 

uznesenie, k ktorému vás  v októbri 2016 zaviazalo,  a teda 

vyrieši ť, pre čitajte si to uznesenie, pán primátor. Pred 

tým, ako za čnete stava ť, vyrieši ť parkovanie a zele ň. Ak 

ste napriek tomuto uzneseniu, ktoré nebolo splnené žiadali 

od ministerstva peniaze, pán primátor, spáchali ste  

subven čný podvod.  
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Všetky tieto vaše klamstvá a polopravdy sa na konci  

dňa oto čia vo či vám. Lebo pamätajte, pán primátor, pravda 

vždycky vyjde na povrch. Vždycky.  

A ja si želám iba jednu vec. aby ste sa stali naoza j 

tým Ivom Nesrovnalom, ktorého som poznal pred tým, ako ste 

sa stali primátorom. Čiže v tom roku 2014 a predtým. Ja 

verím, že sa nie čo deje, čomu možno ja nerozumiem a čo sa, 

čo sa zmení a vy sa opä ť stanete tým človekom, ktorého som 

ja poznal v roku 2014. 

Ďakujem pekne. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Priatelia, to číte to, ale nevy, ale nedostanete sa 

z toho.  

Odpoveď mesta investorovi, samozrejme, išla na mestskú 

časť, na vedomie mestská časť Dúbravka. 

Priatelia, nevykrútite sa z toho. zastupujete bizni s, 

ten na vás tla čí a ke ďže biznis tam ís ť nemôže, tak chcete 

vráti ť to mestské, ten mestský projekt. To je úplne 

jednoduché.  
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Toto sloví čkárenie, stavebné povolenie, zmena stavby, 

to je úplne jedno. Projekt je dva roky schválený s vašim 

vedomím, rozšírili sme ho. Ke ď sme zakázali súkromníkovi, 

tak idete zatrhnú ť mesto.  

Mesto bolo vždy k Dúbravke úplne ústretové. Ke ď ste 

chceli dom kultúry, dostali ste. Harmincova sa, Har mincova 

sa robí, Schneidera Trnavského sa robí, podchody sa  budú 

robi ť, tam je to všetko v poriadku. Ke ď zrazu mesto nie čo 

potrebuje a neni to súkromný biznis, tak koniec. Bo hužia ľ. 

Všetko je zdokumentované. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na predchádzajúci príspevok reaguje naspä ť diskutujúci 

pán Ká čer.  

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

Pán primátor, na všetko ste odpovedali, čo vám 

vyhovuje, lebo tak to vä čšinou zvyknete v poslednej dobe 

robi ť, že odpovedáte len na to, čo vám vyhovuje.  

Prosím vás, odpovedzte pre čo ste to pri tých piatich 

stretnutiach, ktoré som s vami mal, naposledy v čera 

hodinové, ste to nespomenuli, aby sme mohli tento p roblém 

vyrieši ť, alebo sa na neho reálne pozrie ť. Pre čo ste to 

zatajovali do poslednej chvíle?  

To mal by ť váš tromf, aby ste ten, aby ste tú bytovku 

postavili? Pán primátor, konáte proti Dúbrav čanom.  
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Prosím vás, odpovedali ste na všetko čo vám 

vyhovovalo, pre čo ste to predo mnou zatajili? Na v čerajšom 

stretnutí. Pre čo?  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pe ve ľmi pekne, vážený pán primátor, 

vážení kolegovia.  

Viete, možno to znie hrozne, ako sa vyvíja táto 

debata, ale výsledok je asi, každý chce približne r ovnaký. 

Chceme, aby tí ob čania boli spokojní.  

Samozrejme, tým že my sme z tej Dúbravky, chceme, a by 

tí Dúbrav čania boli troška viac spokojní.  

A ja si myslím, že aj z poh ľadu pána primátora, tí 

Dúbrav čania sú troška viac ako tí ostatní. Proste, sme tak á 

elita tej Bratislavy, a preto si myslíme, že by sa malo by ť 

postupované ve ľmi podobne.  

My sme tu asi pred polrokom mali takýto prípad 

v Ružinove, kde naozaj, poslednú zelenú plochu na 

Astronomickej/Ružinovskej sme išli zastava ť, postavili sa 

za to všetky poslanci, že nie len oni to nechcú, al e nechcú 

to  ani tí reštituenti, ktorí sa zo stredu mesta mu sia 

ods ťahova ť niekde na kone čnú elektri čky osem na Ostredky 
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a bol to jeden z dôvodov, pre čo sa potom uvažovalo o tom, 

že tam tá výstavba nebude správna.  

Ja si myslím, že ke ď niekoho tu pres ťahujete, alebo 

pres ťahujeme z centra mesta do Dúbravky, kde aj 

poveternostné podmienky, kde si bude musie ť aj teplý kabát 

kúpi ť, lebo tu ke ď je dva stupne, u nás je mínus dva 

stupne. Myslím, že ten človek to ve ľmi ťažko bude znáša ť.  

To je naozaj, ako že sme černocha pres ťahovali na 

severný pól.  

A teraz tie podmienky dané, ktoré sú dané pri tej 

výstavbe. 

Na tom mieste kedysi bol bitúnok, kde bolo utratený ch, 

bola to takzvaná tá tá kde spa ľovali tie, tie zbytky po 

dobytku, ktoré boli nekvalitne spa ľované a hádzané. Je 

proste, stále to tam kvasí.  

Jak sa to volá? Kafile. Kafiléria. Kde stále ke ď. Ke ď 

kedysi za čala tá výstaba Pri kríži, ešte za čias 

socializmu, bytové družstvo, kde som ja pracoval, t ak to 

smrdelo pol roka v tej Dúbravke, ke ď sa vykopala tam tá 

jama.  

Teraz sa tam stali tie nájomné byty, po tridsiatich  

rokov a situácia bola podobná.  

Na tom mieste, okrem tých tých zbytov tých, toho 

dobytka, sa skladali panely, ktoré zostali z celej výstavby 

Dúbravky, sa tam hádzali do jamy, lebo nebolo ich k am da ť. 

Čiže, ke ď sa tie činžiaky postavili, bolo tam ve ľmi ve ľa 
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statických problémov. Tam viackrát musela ís ť betónová 

injektáž. Tam proste boli ve ľké problémy a tie, aby tie 

domy, lebo tým ľuďom praskali okná, panely, a tak ďalej.  

Čiže tá, ur čité riziko tej výstavby tam je.  

Sťač. Ešte. Áno.  

Čiže, ja si myslím, že náš záujem má by ť o to, aby 

boli všetci spokojní. A tu nie sú nik nikto spokojn í.  

Dokonca, bolo  tu, že ako to rieši ť? Hej? Viackrát sme 

tu spomenuli sú to Bratislav čania zo Starého Mesta 

reštituenti, máme ich tiež radi, ale nie až tak, ak o 

Dúbrav čanov,  a napríklad nám ostal objekt po Bazovej, po 

bývalom OLE, ktoré je v centre mesta.  

My si vieme predstavi ť, a to sme si povedali aj 

v minulosti, že tam by sa takáto náhradná výstavba mohla 

začať. 

Potom. Oslovil ma tu jeden pán, ktorý povedal, že 

ponúka nejaké Slne čnice v Petržalke. Komer, už majú 

postavené byty. Majú postavené byty. Že pre čo mesto sa 

nedohodne s takýmto investorom, že zoberie všetky čo im, čo 

momentálne všade inzerujú, že nemajú dos ť kupujúcich, 

s nejakou z ľavou. Možnože tá celková cena bytu vyjde 

lacnejšie, ako ke ď takto síce budeme sami stava ť, ale samý 

problém, hento-tamto, cena narastá, dátum uteká, vš etci sú 

nespokojní.  
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A potom mám ešte jednu vec, ktorá m ňa tak osobne 

napadla.  

Ja som v dozornej rade, dozornej rade KSP. KSP je 

sedemdesiattritisíc metrov štvorcových  úplne katas trofálne 

vyzerajúceho areálu, ktorý kedysi za socializmu, aj  vtedy 

už bol zastaralý, slúžil na všelijaké sklady, na vš elijaké 

po výrobné haly a tak, ktorý je skoro v centre mest a, je 

z troch strán prístupný, je tam hotová infraštruktú ra. Je 

tam elektri čka, autobus. Je tam všetko. Myslím si, že úplne 

nadšení, tí čo tam pôjdu býva ť, nadšení tí Dúbrav čania, že 

sa, že sa, tí budú býva ť tam a všetci budú spokojní.  

Ja si myslím, že nám ide o celkovú spokojnos ť, a potom 

z toho vyznieva takéto, že každý si háji tie svoje veci, to 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) nespokojnos ť.  

Viete, kedysi (gong)  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa teda ozval.  

Pán poslanec, kolega Hanulík, ako sused Dúbravky, 

Lamačania sú susedia, takže tiež sme z toho istého cesta  by 

som povedal, a verím, že skuto čne obhajujete záujmy tých 

obyvate ľov a skuto čne môžem potvrdi ť to čo hovoril pán 
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poslanec Hanulík, že tie poveternostné podmienky sú  u nás 

iné, takže plne podporím to, čo hovorí pán poslanec. 

Ďakujem pekne. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Nemá cenu predlžova ť túto diskusiu, len chcem poveda ť, 

že vy viete, že situácia v Ružinove  bola úplne iná , tam 

nie je stavebné povolenie, ani územné rozhodnutie, tam sa 

iba uvažovalo kde by sa mohlo. 

Takisto v Petržalke. Kde sa iba uvažovalo a to boli  

úvahy.  

Tu je stavebné povolenie, s ktorým dva roky nebol 

problém. problém nastal vtedy, ke ď mesto zatrhlo súkromnú 

investíciu na ved ľajšom pozemku. Vtedy nastal problém, 

bohužia ľ. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Naspäť reaguje ešte pán poslanec Hanulík. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďa ďakujem ve ľmi pekne. 

Viete, to bolo to, že tá Dúbravka v danom momente, keď 

nebolo iného riešenia, vedela sa postavi ť za to mesto 

a vedela mu pomôc ť. Ale potom sa vyvíjalo to, že zákon 

umožnil, že sa dá vyplati ť, proste zmenili sa troška 

podmienky.  

A tým vlastne, že bola tá Dúbravka najústretovejšia , 

tak vlastne na to doplatila. 

Viete, ono kedysi bolo v Rakúsko-Uhorsku bola taká 

možnosť, že ke ď sa človek nevedel dohodnú ť na súde, tak 

šiel pred cisára Franz Jozefa. A ve ľmi  to ľudia 

nevyužívali. Ale raz to dvaja vinári, ktorí sa neve deli 

dlho dohodnú ť o svojich pozemkoch využili, prišli pred 

Franz Jozefa a ten prvý porozprával tú svoju verziu . 

A Franz Jozef na to povedal, máte pravdu. A ten dru hý 

porozprával zase tú svoju verziu a on povedal, vy t akisto 

máte pravdu. A vtom sa ten jeden advokát toho prvéh o vinára 

hovorí, prosím vás, obidvaja nemôžu ma ť pravdu. To je 

zaujíma, aj vy máte pravdu.  A tým bol spor ukon čený a už 

nikdy viac ho akože.  

Tak aby toto nebolo nie čo, že všetci máme pravdu, ale 

vlastne sa nedopracujeme k tomu výsledku.  

A verím tomu, že Dúbravka (gong) stojí za to. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem či ste to niekedy zažili, že vás pozvú niekam 

na návštevu, tam prídete, sedí tam muž, žena a tera z tá 

návšteva ako nejak sa rozbieha, prebieha a potom zr azu sa 

ten muž so ženou za čnú háda ť, že kto vysy kto vysype smeti. 

A vy tam sedíte, zrazu tam nechcete by ť v tej miestnosti, 

lebo jednoducho, vás sa to netýka. Čo toto má znamena ť?  

To ja si dneska pripadám ve ľmi podobne na mestskom 

zastupite ľstve, kde teda primátor a spolu s Dúbravskými 

poslancami a starostom Dúbravky tu verejne perú špi navé 

prádlo. Jeden jedného obvi ňuje, že tu chce silou mocou 

stava ť, bohviepre čo? Druhý obvi ňuje, druhých, že vidíte, 

kazím vám kšefty, tým že chcem stava ť, proste, bytovku 

ved ľa bytovky, ktorú vy chcete stava ť s nejakým vašim 

známym, alebo kto už to je.  

A viete, m ňa toto v zásade až tak moc netrápi, lebo tú 

pravdu naozaj sa dozvedie ť sa asi nedá tu a neni to úplne 

jednoduché. 

Čo ma však trápi je to, že sú postihnutí vä čšinou 

Staromeš ťania. Lebo mnoho Staromeš ťanov žije v tak 

katastrofálnych podmienok, podmienkach, je to, toti žto 

medzi tými nájomníkmi, ktorí do týchto bytových dom ov sa 
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majú s ťahova ť sú hlavne Staromeš ťania, lebo tam boli hlavne 

tie domy, v ktorých oni žijú, reštituované.  

Keďže majitelia tých budov tých ľudí v týchto bytových 

domoch nechcú ma ť, tak im vypínajú elektriky, 

nerekonštruujú domy, nekúria im v tých domoch, majú  

porozbíjané okná, te čúce strechy. Proste, to sú podmienky 

doslova pod psa. A však sta čí sa prejs ť pár metrov na 

Hviezdoslavovo námestie a pozrie ť si tam tie byty ako, ako, 

ako vyzerajú.  

Ja na jednej strane chápem tých majite ľov, že nechcú 

do toho investova ť, ke ď ni č z toho nemajú, na druhej strane 

plne rozumiem už aj mnohých ľudí, že  oni už z tých 

bytoviek, to už je jedno kam, ale už proste chcú ís ť pre č. 

Boli preverení tí ľudia, že nemajú na to, aby si 

kúpili nové byty a bol pridelená ten súhlas, alebo teda ten 

prís ľub, že tie byty dostanú od mesta. Bola na to vytvor ená 

legislatíva. 

Už kone čne ke ď sa má nie čo dia ť, tak zrazu tu vytiahnu 

špinavé prádlo primátor a a poslanci dúbravskí a za čnú to 

tu pred nami, pred nami prepiera ť.  

Mňa to mrzí, že tak to dopadlo a neviem, ja, ja 

vlastne neviem čo na to, čo na to viacej poveda ť. Možno by 

mali tí ľudia, mali by ste sa tým ľuďom, ktorých to tou, 

ktorým to vyriešenie tej situácie zdrža zdržiavate,  tak tým 

by ste sa mali obaja pozrie ť do o čí a im poveda ť, že pre čo.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude reagova ť pán starosta Za ťovi č.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Pán Borgu ľa má pravdu. Naozaj špinavé prádlo sa 

prepiera. Som z toho neš ťastný aj ja.  No je pravda, že pán 

primátor klame, zbyto čne zavádza. 

Naozaj, opakujem. Nemôže da ť dohromady veci, nejaké 

(poznámka: nezrozumite ľné slová), ktoré má magistrát 

pravidelne, s týmto. Ja s tým naozaj nemám ni č spolo čné. Tu 

prisahám a pôjdem kludne aj na detektor lži. Môže a j pán 

primátor ís ť a uvidíme, jak to dopadne.  

Naozaj, pán primátor, my máme stavebné oddelenie, 

stavebný úrad, kde máme raz za týžde ň schôdze, alebo máme, 

sa stretávame a tam mi oznámia čo príde. Ja naozaj neviem, 

zistím, či prišlo (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

stanovisko. Zapracoval to stavebný úrad, nie ja. St avebný 

úrad, ja len na záver podpisujem, ke ď sa všetko splní.  

Čiže, aj vy ste dali nejaké negatívne stanovisko, sa  

ur čite zapracuje a uvidíme, aký bude výsledok. Vy nemô žte 

vedie ť v polke pol času, aký je výsledok. 
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Čiže naozaj, poprosím skúste sa nad tým zamyslie ť 

a vaši radcovia nech vám radia lepšie. 

Ďakujem pekne. 

(gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán starosta Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Chcem na pána Borgu ľu, ktorý hovorí, že vyzerá to, že 

nás to netýka, ale ja osobne, si myslím, že sa nás to 

všetkých mestských poslancov aj z iných mestských častí 

týka.  

Ja, aj na mojom úrade robia pracovníci z iných 

mestských častí a ja sa ich pýtam, aj ke ď sú z iných 

mestských častí, ke ďže som mestským poslancom, čo ich trápi 

v meste. Nech mi to povedia.  Ja neriešim len probl émy 

Vajnor. Ja riešim problémy celého mesta. 

No a pán primátor, si sa pýtal, že čo sa zmenilo 

vlastne odvtedy čo pán starosta od teba spokojný odchádzal. 

No zmenila sa zásadná vec. Sme sa do čítali, že sa 

s ministerstvom dohodlo, že budú môc ť kupova ť náhradné 

byty. A to zmenilo situáciu takým spôsobom, ako to 

prezentuje pán Za ťovi č pre m ňa.  
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Čiže, pre čo sa nemôžu kupova ť byty aj v Dúbravke, ke ď 

sa môžu butova ť, kupova ť náhradné byty pre iných.  

Takže, toto sa zmenilo, a ja to úplne chápem. A mys lím 

že je možné zmeni ť plány.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nezmenilo sa to, na ďalej je priorita stava ť. To je 

priorita ministerstva. Otvorila sa iba diskusia o t ejto 

možnosti, ale nie je vôbec ni č jasné, nevieme ako sa bude 

kupova ť, kedy sa bude kupova ť, kto to bude kupova ť, 

Ministerstvo musí vyda ť metodický   pokyn. Čiže toto je 

všetko ďaleká budúcnos ť a nie realita.  

Ale ďakujem, pán poslanec, že ste upozornili na to, to 

je problém Staromeš ťanov. Mne píšu tiež ľudia, ktorí sa 

boja o svoju existenciu. To sú všetko Bratislav čania. Ja 

som primátorom všetkých Bratislav čanov a riešim problémy 

tak Staromeš ťanov, Dúbrav čanov, tak majite ľov 

nehnute ľností, lenže ja som si toto nevybral.  

Ja tu nechcem o tom rozpráva ť, ale musím to poveda ť, 

ale ja som to nerozhodol, že sa tu budeme o tom roz práva ť. 
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Ja chcem čo najrýchlejšie vy da ť Dúbrav čanom stoosemdesiat 

parkovacích miest, par čík, Staromeš ťanom to vyrieši ť. Ja 

som si tento problém nevybral.  

Problém je ten, že pán starosta podpísal list a žia da, 

aby som vyhovel žiadosti súkromného investora. Ke ď sme 

nevyhoveli, vznikol problém. (gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani starostka Čahojová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Časť toho, čo som chcela poveda ť, povedal pán 

primátor. Naozaj poveda ť nie čo také v tomto zastupite ľstve, 

že Dúbrav čania sú viac ako ostatní Bratislav čania, 

považujem za ve ľmi nedôstojné tohoto miesta a postavenia 

poslanca hlavného mesta.  

Musím sa vyjadri ť aj k tomu, čo povedal pán kolega 

Borgu ľa, že totiž ľudia čakajú kedy budú pres ťahovaní. Ja 

mám presne opa čné skúsenosti, že tí ľudia sa boja toho 

okamihu kedy budú pres ťahovaní, kedy sa budú musie ť 

ods ťahova ť. Najmä starí ľudia z miest kde ku ktorým ich 

viažu spomienky, ktoré dôverne poznajú a s rastúcim  vekom 

sú na ne, na tieto skúsenosti čoraz viac odkázaní.  
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Takže toto musím pána kolegu zásadným spôsobom 

poopravi ť.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje napä ť na predchádzajúce 

príspevky.  

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

Ďakujem. 

Po rade.  

Pán Za ťovi č, je to nekorektné do istej miery čo 

hovoríte, lebo je to preukázané, že ste podpísali z menu 

stavby pred dokon čením tomu súkromnému investorovi. 

Predpokladám, že bez toho podpisu zmeny stavby by t am 

stava ť, nestaval. To je asi ako fakt. 

Nasledoval pán Mrva.  

Pán Mrva, vaša re č bola ve ľmi pekná, len už presta ňte 

hovori ť, že záujmy Bratislav čanov. Chcete kandidova ť na 

župana, tak rozprávajte už o záujmy celej župy. Iná č to 

bola pekná volebná re č.  

A konštruktívny príspevok, ktorý bol, mala pani 

starostka Čahojová.  
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Pani Čahojová, naozaj, možno je to tak, že ľudia vo 

vysokom veku majú  z toho presídlenia a presídlenia  obavu 

a strach. Ale môžme kludne po čas dnešnej obednej prestávky, 

je to tuto kúsok, ja vás prevediem pár takými bytmi , že tí 

ľudia budú š ťastní ke ď sa dostanú aj do Šamorína, hlavne 

aby im netieklo na hlavu, hlavne aby im svietila el ektrika, 

aby sa im kúrilo, aby mali vstupné dvere do toho by tu a nie 

nejakú deku. 

Jednoducho, sú tu ľudia v Starom Meste a neni ich 

málo, ktorí, ktorí už hockam pôjdu, len nech dostan ú 

kultúrne, kultúrne bývanie.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Chápem, pán primátor, že musíte rieši ť ľudí 

z reštituovaných bytoch. Že musíte naplni ť literu zákona. 

Ale samozrejme, chápem aj poslancov za Dúbravku, že  ke ď sa 

podarilo zastavi ť výstavbu v Ružinove náhradných nájomných 

bytov, ozýva sa Petržalka, tam tiež to vyzerá, že s a tá 

výstavba neposunie ďalej, tak chápem a a aj Dúbrav čanov, že 

tla čia na to, že sa zmenil zákon a je možné byty aj 

nakúpi ť, že tla čia na túto možnos ť. Aby aj Dúbravka 

postupovala tak, ako aj ostatné mestské časti. 
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Čo druhé.  

Ja si myslím, že mesto dostato čne nevyužíva nástroj, 

ktorý má a to je zmena územného plánu, alebo nový ú zemný 

plán. Nie je možné, aby sme na novom územnom pláne robili 

šes ť rokov a neposunuli sa vôbec ďalej. Aby sme zmenu 

územného plánu robili teraz už piaty, alebo dokonca  šiesty 

rok, takisto.  

My musíme dokon či ť, alebo zhodi ť zo stola,  tak ako to 

navrhoval kolega Borgu ľa, Zmeny a doplnky 04, aby sme sa 

dostali do zmien územného plánu, ktorý vyžaduje sú časná 

situácia v meste.  

Veď Bratislava má ve ľa plôch, ktoré môže využi ť na 

zmenu územného plánu a na budovanie náhradných nájo mných 

bytov, ale aj nájomných bytov normálnych, ktoré bud ú pre 

mladé rodiny a ľudí, ktorí v podstate nechcú ís ť a nechcú 

zainvestova ť do svojho vlastného bývania, lebo je to pre 

nich drahé. Ja to chápem.  

Čiže, po ďme sa bavi ť o tomto. 

Tá lokalita, ktorá bola vybratá, je vhodná aj pre 

Staromeš ťanov, aj pre Ružinov čanov, len potrebuje zmenu 

územného plánu. Len týmto tempom sa k tomu nedostan eme ani 

za ďalšie volebné obdobie.  

Takže, apelujem na vás, pán primátor, využívajme ti e 

nástroje, ktoré má mesto a snažme sa aj inými spôso bmi 

dopracova ť k tomu istému cie ľu. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje a reaguje pán starosta Za ťovi č.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním pána Drozda a všetkých naokolo, že 

stavebný proces, stavebné povolenie je ur čitý proces, na 

konci ktorého je vždy podpis starostu.  

Ak niekto splní všetky zákonom dané veci, starosta to 

podpísa ť musí. Čiže, neexistuje možnos ť, že nepodpíšem. 

Čiže dáva ť mi do (poznámka: nezrozumite ľné slovo), že 

som nie čo podpísal, je naozaj trošku scestné. Neviem ktorý 

starosta to urobí, asi žiadny. Ak si to urobí niekd e, je mi 

to ľúto, ke ď niekto splní všetky zákonné príle, všetky 

zákonné veci, a nepodpíše to, sa to niekde asi robí , ale 

v Dúbravke a v iných mestských častiach Bratislavy  nie.  

Ďakujem pekne. 

Čiže, poprosím  a tomuto, aby pochopili ľudia, že to 

podpísa ť musím.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou ďalej bude pokra čova ť pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 

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

Ďakujem pekne, pán viceprimátor. 

Ja nadviažem na na pána Drozda, aj aj na pána 

Hanulíka, ktorý pripomenul, že, neviem či to hovoril pred 

rokom, alebo možno menej, ale už dávnejšie. Bolo to  tu 

v zastupite ľstve, re č o tom, že to je budovy, pozemky po 

bývalom OLO na Bazovej ulici  zmenou územného plánu  zmeni ť 

na stavebné, kde by mohli by ť tie náhradné stavebné, 

vlastne náhradné nájomné byty. 

A keby sa pán poslanec Mrva, starosta pýtal, ko ľko by 

trvala takáto zmena územného plánu a pán Černík tuším 

povedal nieko ľko rokov, neviem či povedal desa ť alebo ko ľko 

by trvala zmena jedného pozemku.  

Je zaujímavé, že ak investor požiada o zmenu územné ho 

plánu, tak tam investor vie reagova ť rýchlo, ale tuto ke ď 

je verejný záujem, už sme mohli ma ť rozbehnutú zmenu 

územného plánu na Bazovej, je to naozaj verejný záu jem a je 

to v širšom centre (gong) mesta.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude reagova ť pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Ja ve ľmi súhlasím s tým, pán poslanec  Drozd, čo si 

povedal s tým územným plánom. My by sme ve ľmi radi 

pokra čovali v zmenách, bohužia ľ, predchádzajúce vedenie 

pripravilo ten proces Zmien a doplniek 04 tak, že s a ťahá 

už tretí rok.  

Je to ve ľmi zlé, negatívne pre rozvoj mesta, lebo 

všetko stojí. Aj tá Bazová, všetko stojí práve kvôl i 

tomuto. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová, nedá sa ís ť s Bazovou 

dopredu, kým nevyriešime 04. bohužia ľ, takto to pán Ftá čnik 

naformátoval a my na to doplácame a doplácajú na to  aj 

Bratislav čania.  

Ja urobím všetko preto, aby sme to urýchlili, bude 

stretnutie na komisii územného plánovania, prídeme 

vysvetli ť procesy, aby ste aj vy poslanci rozumeli aká, aká 

tá komplikovaná tá situácia je. Ale mesto robí všet ko pre 

to, aby sme sa pohli dopredu, lebo nás to brzdí.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Naspäť na predre čníkov reaguje aj pán poslanec Drozd.  
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ja iba po ďakujem pánovi primátorovi za toto 

ubezpe čenie.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak.  

Vážené poslankyne, poslanci, do diskusie sa hlási e šte 

občan. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha, ďakujem za upozornenie.  

Pán Kuruc bude pokra čova ť.  

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

Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. 

Ja by som tiež pár postrehov svojich k tejto téme 

povedal.  

Samozrejme, chápem na jednej strane vedenie mesta, že 

problém s náhradným ubytovaním treba rieši ť, na druhej 

strane chápem Dúbrav čanov, presne v takejto polohe sme boli 

aj my vo Vrakuni.  
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Staromeš ťania do Dúbravky nechcú ís ť, Dúbrav čania 

nechcú, aby tam išli Staromeš ťania.  

Čiže, naozaj, tuto by asi trebalo krá ľa Šalamúna, aby 

to nejako rozlúskol. Škoda že ho tu teda nemáme. Al e na 

druhej strane, malo by prís ť asi k dohode, ako tuto viacerí 

povedali, medzi starostom a primátorom, na čo vás teda 

obidvoch vyzývam.  

Ja samozrejme, budem hlasova ť za to, aby sme aj ten 

pozemok zverili mestskej časti, aby naozaj, tí ľudia tam 

netrpeli tou výstavbou. A pevne dúfam, že mestská časť vie 

ako sa postará o ten pozemok a vystavá tak nie čo čo bude aj 

promté, promtné, a bude prospešné pre všetkých ob čanov, 

ktorí sa tam nachádzajú a ktorí sú proti výstavbe t ých 

nájomných náhradných bytov.  

Ja by som ešte chcel k tej štvormiliónovej, 

štvormiliónovej sume. Áno, dvestotisíc asi GIB minu l, ale 

je to z minula z minulých rozpo čtov. Tento rok nás to asi 

neza ťaží. 

A čo sa týka tých tri celé osem, tej dotácie zo štátu,  

sú to imaginárne peniaze, ktoré sú na ceste a ja pe vne 

dúfam, že sa budú da ť využi ť aj na nie čo iné.  

Len mi je dos ť také z môjho poh ľadu by to bolo ve ľmi, 

veľmi neš ťastné, ak máme takýchto reštituentov šes ťsto a my 

vyriešime len šes ťdesiat zo Starého Mesta. A ktorých 

šes ťdesiat? Alebo teda šes ťdesiatosem.  
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Kto to bude vybera ť? Ako to bude? Tí ostatní sa budú 

teši ť, že ostanú, budú im kúpené iné byty, alebo dostanú  

nejakú finan čnú náhradu.  

Naozaj si myslím, že na tej Bazovej, ak by sa tak d lho 

nestálo, tak mohli už by ť zmeny a doplnky územného plánu 

zmenené a mohli sme tam stava ť náhradné ubytovanie pre nich 

a ur čite by do Ružinova, ktorý je na hranici zo Starým 

Mestom išli radšej. 

Čo sa týka toho vyhovárania na pána Ftá čnika. Áno, 

samozrejme, spôsobil to pravdepodobne on pred štyrm i, alebo 

piatimi rokmi, tak ako nastavil tie nula štvorky, a le jak 

si pamätám, pred troma mesiacmi sme schválili ukon čenie 

nula štvoriek, ale pán primátor, ty si to nepodpísa l to 

uznesenie. Takže, kludne sme mohli už by ť dneska v príprave 

na nula šestky.  

Takže, ja som rád, že si pris ľúbil, že sa to pohne 

ďalej a pevne dúfam, že sa vyrieši aj tento problém 

s náhradným ubytovaním.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

No. Diskusný príspevok vyvolal ve ľa faktických 

poznámok.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Myslím si, že toto riešenie takéhoto spôsobu 

havarijných, havarijnej situácie, ako hovoril pán B orgu ľa, 

že budeme meni ť meni ť územný plán a možno niekedy nie čo za 

nieko ľko rokov, tuto sú ľudia, ktorí akútne potrebujú 

pomoc.  

Čiže, oddelenie sociálnych vecí na magistráte by 

okamžite malo zisti ť aký je po čet tých ľudí, ktorí sú 

v takomto katastrofálnom stave a takto žijú a nájs ť im 

náhradné bývanie.  

Župa, napríklad, teraz poskytla Petržalke pre u čite ľov 

a pre opatrovate ľky možnos ť býva ť na ich internátoch. Ak je 

to len nieko ľko rodín alebo nieko ľko ľudí, ktorí bývajú 

v takýchto podmienkach, že nemajú vodu, alebo majú vypnutú 

elektrinu, tak by sa to dalo rieši ť. Nemôžu títo ľudia 

čaka ť na zmenu územného plánu.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán primátor Nesrovnal. 

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

Bratislavy: 

Tie, tú dotáciu, ktorú, ktorá je alokovaná na tento  

projekt, nedostaneme. Mesto o tie peniaze príde.  
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Mesto o ne príde, pán starosta, ty ve ľmi dobre vieš, 

že Bazova sa nemôže dokon či ť kým nie je dokon čené nula 

štvorky. Neviem pre čo rozprávaš takúto demagógiu. Ne, vieš 

to.  

A za tretie.  

Dobre som po čul, že mesto to má zveri ť mestskej časti, 

aby tam ona nie čo postavila? To mestská časť môže stava ť 

a mesto nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. tam je biznis projekt na ved ľajšom pozemku. Ktorý 

mestská časť podporuje, ale mestská časť je proti projektu 

mesta na našom pozemku. To je tá absurdita.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje aj pán poslanec Ká čer. 

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

Ja som chcel teda v prvom rade po ďakova ť pánovi 

Kurucovi za korektný prístup a samozrejme, všetci, ktorí 

chceme po čúva ť, tak po čujeme, že postaví parkovisko a park. 

To čo ste, pán primátor, s ľúbili Dúbrav čanom a nesplnili.  

Pán primátor, ke ď je tam ten developer, ako stále 

tvrdíte, kde chcete stava ť ten park a to parkovisko? Lebo 

tam hovoríme o štyritisíc metrov štvorcových. A ak 
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hovoríte, že tam je developer, tak asi ho  potom vô bec 

nemáte kde postavi ť.  

Preto hovorím, pán primátor, zavádzate a klamete. 

Žiadny developerský projekt tam. Snaha tam by ť môže, môžete 

tu ukazova ť papier, pán primátor, my v Dúbravke vieme.  

Ale nás ste už raz totižto dobehli. Ke ď ste hovorili, 

že ste zorganizovali stretnutie s obyvate ľmi a že 

obyvatelia súhlasia s touto výstavbou. Tak, pán pri mátor, 

keby ste si pozreli čo i len reportáž na JOJ-ke by ste 

zistili, keby ste si našli tých pä ť minút času a prišli na 

jedno z tých iks stretnutí s tými Dúbrav čanmi, že 

Dúbrav čania nikdy výstavbu v tejto lokalite nechceli.  

Škoda, že to nie je na tabuli, (gong) aby vedeli 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Viete, reštituenti ukazujú na to, že tu je ur čitá 

nespravodlivos ť. Že oni dostali pridelené byty ako v tom 

čase hocikto, ale bohužia ľ, tieto mali vlastníkov, ktorým 

to zobrali, zobral socializmus. 
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A aby sa nestalo to isté za nespravodlivos ť, že my 

síce vy vyriešime šes ťdesiatosem ľudí, ale ostatní dostanú 

iné podmienky. Možno výhodnejšie, možno menej.  

Neviem si predstavi ť, čo to medzi tými ľuďmi narobí, 

aké nepokoje, ke ď každý bude riešený nejak iná č. Ja, ja si 

myslím, že toto je riešenie, všetci rovnako.  

Ja neviem, proste akéko ľvek iné nájdeme, narobíme si 

len nepriate ľov v našej mestskej časti, medzi tými 

reštituentami a všade.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len chcel upresni ť, že pravidelne po čúvam od 

súčasného primátora, že to je v kompetencii poslancov.  To 

je ni č, ja nemôžem.  

A zmeny a doplnky nula štyri ako boli schva ľované, 

schva ľovalo predchádzajúce zastupite ľstvo a poslanci, ale 

keďže on bol poslanec, ktorý, pod ľa toho čo som si ja teraz 

pozrel, hlasoval za tak navrhnuté Zmeny a doplnky 0 4 tak, 

ako ako ich teraz kritizuje, tak to už neni problém  tých 
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poslancov, ktorí za to zahlasovali, ale je to probl ém toho 

predchádzajúceho primátora, ktorý to tak navrhol. 

Prosím, aspo ň jednotný meter. Ak je to chyba 

primátora, bola to pred tým chyba primátora, aj dne s je to 

chyba primátora. Ak to je chyba poslancov, bola to pred tým 

chyba poslancov, aj dneska je to, sú to poslanci.  

Ale ten dvojitý meter. Tam som bol poslanec, bola t o 

chyba primátora, dnes som primátor, to ja nie, to t íto 

poslanci.  

Prosím, ako, nie som žiadny fanúšik ani jedného, an i 

druhého primátora, ale aspo ň rovnaký meter by sa tu patrilo  

mať a nie si to takto stále vytrháva ť, jak aj ten rokovací 

poriadok.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude nasledova ť pán poslanec Borgu ľa. 

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

Tak toto mi pán Hr čka celkom nahral, lebo v minulom 

volebnom období, pán primátor, aj vašim hlasom na n ávrh 

Svena Šov číka sme prijali uznesenie, že mal sa za čať 

obstaráva ť nový územný plán. Fungl nový. V akom je to 

štádiu? Pre čo ešte nemáme na stole? Pre čo, je na nejakom 

kole čku? To je prvá vec. možno sme dávno mohli ma ť zmenené 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 132 

tie pozemky na tej ulici tam pri Pä ťsto bytoch, na na toto 

náhradné bývanie.  

A zárove ň aj my sme tu žiadali, že  o zastavenie Zmien 

a doplniek štyriek. On aj prešiel cez zastupite ľstvo, 

zastupite ľstvo povedalo áno a vy ste, pán primátor, 

nepodpísali to uznesenie a povedali, že Zmeny a dop lnky 

štyrky podporu, po robme ďalej. Už sme mohli robi ť ďalšie 

zmeny a doplnky. Mo možno práve na takéto pozemky, ktoré 

vyslovene mesto potrebuje.  

Teraz, žia ľ, stále čakáme na Zmeny a doplnky štvorky, 

ktoré aj tak neschválime, ke ď sem prídu.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán poslanec Kaliský.  

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že debata o zmenách a doplnkoch patrí  

úplne do iného bodu ako do tohto o nájomných bytoch , lebo 

bohužia ľ, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) sa toto vôbec 

netýka.  

Ja len chcem da ť informáciu, že máme bohužia ľ, alebo 

bohudík, aj v rodine ľudí, ktorí dostali naspä ť tie 
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reštituované byty niektoré a sú z toho neš ťastní čo dostali 

naspä ť.  

A s tými, s ktorými som rozprával, všetci by boli 

ochotní mestu okamžite preda ť tie byty, nie za cenu tisíc 

euro, ale možno za pä ťsto, za štyristo, lebo tie byty sú 

v katastrofálnom stave.  

A možnos ť toho výsledku ak sa to dá vyrokova ť na 

ministerstve, sa dajú tie byty opravi ť do lepšieho stavu 

a bolo by to asi to najjednoduchšie a najnormálnejš ie 

riešenie.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len pripomínam, pán primátor, že ak a to ste zre jme 

vy za to hlasovali ako poslanec, v minulom období, a mohli 

sme presko či ť na zmeny a doplnky nula pä ť, hoci nula 

štvorka ešte stále nie je schválená, lebo dia ľnice, akože 

verejný záujem, ja si myslím, že toto, tento verejn ý 

záujem, aby ľudia mali kde býva ť, je mi nám pre m ňa aspo ň 

ove ľa vä čší verejný záujem, ak sa dá porovnáva ť verejný 
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záujem ako dia ľnice. Dia ľnice to je pre istú skupinu, ale 

nie je to taká nutnos ť ako ma ť strechu nad hlavou.  

Takže, môžme aj presko či ť na nula šestky kvôli tejto 

Bazovej. A okrem toho na našej komisii, to vám s ľubujem, 

komisii územného plánovania, prijmeme také uzneseni e, teda 

dúfam, že prijmeme, že za čne sa obstaráva ť práve tieto 

zmeny  a doplnky len na tej Bazovej kvôli verejnému  záujmu.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja budem na všetkých faktickú reagova ť, ja teda pevne 

verím a dúfam, že splní komisia územného plánu svoj  s ľub 

a za čne na tom pracova ť a dúfam sa čo najrýchlejšie 

dostaneme do tých zmien a doplnkov.  

A čo sa týka toho bud, tej budúcnosti toho pozemku, 

tak ja naozaj dúfam, že tam vznikne park alebo park ovisko 

a nie teda nejaká bytovka, ktorú tam Dúbrav čania nechcú.  

A čo sa týka tých pe ňazí zo štátu, tak samozrejme, to 

je, to, to, to mi je ľúto, ak o ne prídeme, ale ja si 

myslím, že ak sú niekde alokované na štáte a prišli  by sme 
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s iným projektom niekde, kde s tým problém neni, ta k ur čite 

by sa dala, dali tie finan čné prostriedky zmeni ť na iný 

projekt.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Závere čné slovo predklate ľa.  

Pani Za ťovi čová.  

Aha, pardon. Pardon.  

Máme tu ešte žiados ť o vystúpenie z diskusie z radov 

občanov. 

Pán Marián Fridrichovský. Zdvihnite ruku v prípade,  že 

súhlasíte, aby vystúpil.  

(Hlasovanie.)  

Evidujeme nadpolovi čnú vä čšinu, takže poprosíme pána 

Mariána Fridrichovského, aby vystúpil.  

Pán Marián Fridrichovský.  

Občan   Marián   F r i d r i c h o v s k ý :  

Ďakujem vám.  

Ďakujem za slovo.  
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Asi mám jednu minútu, že?  Takže iba tak. Tri, aha.   

Je to, samozrejme, pekné, že sa takto páni poslanci  

staráte o záujem ob čanov v Dúbravke, ale sná ď by ste mohli 

prejavi ť aj trochu solidarity s tými, ktorí, ktorí sú teraz  

z tej v tejto núdzovej situácii.  

Ja v podstate nezastupujem ich, lebo my sme ob čianske 

združenie vlastníkov nehnute ľností s regulovaným nájomným. 

A o týchto ľuďoch tu vôbec nie je re č. To sú ľudia, ktorí 

dvadsa ťpäť rokov suplujú štát, platia peniaze, vlastné 

peniaze na to, aby mohli býva ť iní ľudia, ktorých de fakto 

nepoznajú a nedostávajú za to ni č, ani len nemajú výhody na 

dani z nehnute ľností, absolútne ni č.  

A títo ľudia, ktorí uviazli v týchto nehnute ľnostiach, 

teraz sa musia niekam podie ť. A je síce fajn, že v obci, 

ktorá je v náru čí lesov by bolo milé ma ť ďalší park, tak 

tých ľudí treba, treba niekam da ť a treba túto situáciu 

zrejme vyrieši ť tým spôsobom, aby, aby nezostalo to v tomto 

mŕtvom bode. 

Mesto nedopláca momentálne na vyrovnávanie nájmov 

a stav pokra čuje. Nehnute ľností chátrajú a ľudia si to 

nebudú môc ť dovoli ť plati ť donekone čna. Donekone čna 

subvencova ť sociálnu úlohu štátu.  

Lebo čítame  všade, že aký je štát sociálny. Tak 

v tomto prípade je to na úkor súkromných osôb.  

Nazdávam sa, že je iluzórne, ke ďže každý asi čítame 

dennú tla č, sa nazdáva ť, že sa tam urobí nie čo, čo nebude 
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také, ako to býva inde. Že sa nepostavia nejaké nev kusné 

hrôzy a ke ď mesto tam bude robi ť nejakú kultivovanú 

a regulovanú a kontrolovanú výstavbu, tak postaví t am, 

neviem, pä ť poschodí, alebo sedem a nie pätnás ť. Ako sa to 

dosiahne zmenou stavby pred dokon čením, alebo nejakou, 

nejakým iným nástrojom. 

Čiže, bolo by asi namieste prejavi ť solidaritu 

s týmito ob čanmi a s tými ob čanmi, ktorí potrebujú niekam 

ís ť a s tými ob čanmi, ktorým, ktorí majú tento svoj majetok 

takto, takto za ťažený.  

Znie to tak ve ľmi teoreticky, ale predstavte si, že 

získate dedením, napríklad, od starej, starých rodi čov byt, 

ro čne vás je (gong) zdevastovaný, a okej. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, teraz závere čné slovo predkladate ľa.  

Poprosím pani poslanky ňu Za ťovi čovú. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

V prvom rade by som chcela poveda ť, že som vôbec 

nemala umožnené sa prihlási ť do diskusie i ke ď som žiadny 

diskutujúci riadny príspevok nemala, čo je tiež zarážajúce, 

že mám možnos ť vystúpi ť iba ako závere čné slovo. 
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Ďalej by som len tak v stru čnosti by som. Neviem už či 

vôbec mám reagova ť na tie klamstvá, ktoré tu vychádzali 

z úst pána primátora, už by som len v stru čnosti, že ako 

vyštudovaný právnik by mohol vedie ť aký je rozdiel medzi 

stavebným povolením a zmenou pre stavby pred dokon čením, to 

vieme aj my, čo nemáme právne vzdelanie. 

A ďalej, pán primátor, celá Dúbravka dnes vie, aká 

fraška vznikla tým vašim vyjadrením váš stretnutím 

s ob čanmi, kde ste pozvali naozaj len dvoch ob čanov 

z petície, z peti čiarov. Jeden z nich bol dokonca náš 

miestny poslanec, ktorý na miestnom zastupite ľstve na 

kamery verejne povedal, že ste sa na ni čom nedohodli, 

akurát že vaša tla čová správa vyšla, že akí odchádzali 

spokojní a jak ste sa dohodli.  

Je naozaj smutné to celé vaše klamstvo, výmysel. Bo lo 

to potvrdené aj tými ľuďmi, ktorých ste pozvali. Tých 

dvoch, ktorých nazývate, že ste sa stretli s ob čanmi 

Dúbravky.  

A ďalšie, už naozaj, nemá význam sa tu k tomu vraca ť, 

lebo tento bod je celý vlastne len potvrdenie uznes enia 

a nie že sa tu prepiera prádlo špinavé, ako tu už b olo 

nieko ľkokrát povedané. 

Čiže, chcela by som sa v prvom rade všetkým po ďakova ť 

za podnetné návrhy, názory, ktoré tu odzneli a ďakujem už 

vopred tým všetkým, ktorí nám za toto zahlasujú a p otvrdia 

uznesenie.  
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A už len na záver budem citova ť. Pán, pán primátor vá 

váš, vás budem citova ť. 

25. janurára 2017:  My nie sme developer, nechceme 

stava ť. Tento zlý zákon nám túto povinnos ť uložil. Dnes sa 

však podarila prelomová zhoda.   

Toto hovorí za všetko. Ale zrazu stava ť chcete.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Procedurálna, pani Čahojová.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, pán viceprimátor, 

máme signály od ob čanov, že nefunguje online 

vysielanie tohoto prenos, tohoto zasadania.   

Ja si myslím, že je ve ľký záujem medzi Bratislav čanmi 

a možno aj medzi mimobratislav čanmi o vážne body nášho 

dnešného rokovania, tak by som poprosila zariadi ť, aby ten 

prenos fungoval a pokia ľ nebude spustený, aby bolo 

prerušenie, aby bolo prerušené rokovanie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To ma nezaujíma.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskusia je u konca.  

Pán primátor, dáme ti slovo ešte na záver.  

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

Bratislavy: 

Faktickou reagujem na to, iba to chcem poveda ť pani 

poslanky ňa, ja som sa stretol so zástupcami dvoch peti čných 

výborov, ktorí sa prihlásili.  

To sú peti čné výbory, ktorí pripravujú petíciu 

a s tými som sa stretol. Oni zastupujú tých Dúbrav čanov. 

S nimi som sa stretol.  

Bol tam aj pán poslanec. Normálne sme sa rozprávali  

a odchádzali, myslím že, uspokojení v tom, že tá vý stavba 

sa podarila rozšíri ť o benefity. 

Opakovane hovorím, problém je to, že tam chce stava ť 

mesto a nemôže tam stava ť to isté súkromný investor.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová, procedurálny. 

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

Ďakujem pán viceprimátor. Ja som požiadala 

o prerušenie rokovania pokia ľ nebude obnovený prenos, živý 

prenos tohoto zasadnutia.  

Tak by som poprosila, aby ste minimálne dali o ňom 

hlasova ť, ak si to už neželáte.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujeme o procedurálnom návrhu o prerušení 

rokovania.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, avšak pod ľa vyjadrenia 

právneho oddelenia, ako  budeme verifikova ť to, že 

prerušenie, alebo teda že online prenos je umožnený , alebo 

neni umožnený. Že kto to má poveda ť. Kto bude ten, ktorý 

povie, že online prenos funguje, alebo nefunguje?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja by som poprosil pána Katriaka, aby ozrejmil svoj e, 

svoje tvrdenie.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Rado Štev čík teraz prišiel. Pán starosta povedal, že 

to funguje, že asi by som možno sa zaoberal  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aha. Takže pod ľa všetkého máme asi pre ťaženú sie ť 

v tejto miestnosti, avšak neznamená to, že vonkajší  svet  

nevidí a nezdie ľa vaše vystúpenia.  

Poprosím, pán Katriak.  

Overíme.  

Takže, prosím vás, neodchádzajte, zosta ňte na svojich 

miestach, preveríme situáciu. 

(poznámka:  preveruje sa či vysielanie naživo beží, 

alebo nie) 

Pani starostka. 

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

Ďakujem pekne, pán viceprimátor.  

Ja len, že je to také úsmevné, že dnes ni č nefunguje. 

Keď som prišla na dnešné rokovanie, tak som sa nedosta la 

ani do garáže napriek tomu, že bol o čakávaný ve ľký nával 

návštevníkov aj z radov verejnosti, tak dnes boli g aráže 

pre nás uzavreté z dôvodu náhlej opravy nepredvídan ej. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím vás zosta ť v rokovacej sále. Pod ľa 

informácií, pod ľa informácií od našich technikov, za jednu 

minútu to pres to presmeruje na facebook. Tak aby b olo 

zabezpe čené, zabezpe čené zdie ľanie aj cez externé médiá 

smerom von.  

Dobre?  

Takže, po čkajme minútu.  

Po hlasovaní o tomto bode si môžme da ť na návrh 

predsedov klubov prestávku. Dobre? Ale ukon čime aspo ň jeden 

bod. 

Vyjadrí sa pán Katriak. 

Mgr. Martin   K a t r i a k , riadite ľ sekcie právnych 

činností: 

Ďakujem pekne. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže áno, online prenos nefungoval asi minútu a po l, 

s tým že technik to teraz presmeruje na bratislavsk ý 

facebook a bude to trva ť asi minútu, alebo minútu a pol. 

Čiže.  

Samozrejme, treba to oznámi ť, napíše sa to na 

facebook, že to takto funguje.  
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Nevie, nevidím, nevidím ako dôvod prerušenia 

zastupite ľstva pretože proste nefunguje online prenos. 

Takže, takže ako, nehovorí o tom rokovák. Rozumiete , 

preruši ť, preruši ť, ale preruši ť zastupite ľstvo, že proste 

nefunguje online dokedy a ako?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som odporú čal, aby sme po čkali na potvrdenie od 

technikov, že prenos už funguje. Nemalo by to trva ť viacej 

ako jednu minútu. Následne si môžme da ť krátku prestávku 

hygienickú.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, po hlasovaní, po hlasovaní, súhlasíme s týmto,  

všeobecná zhoda k tomu je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa oznámenie, že online vysielanie 

funguje) 

Vážené poslankyne a poslanci, informácia od technik ov 

je, že prenos je funk čný. 

Je tak?  

Okej. 
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Facebok. Na facebooku Bratislava to je, takže budem e 

pokra čova ť v rokovaní.  

Poprosím,  zaujmite miesta, odhlsujeme a následne a k 

považujete za potrebné, môžeme spravi ť krátku prestávku.  

Ale aj poprosím vás, zaujmite miesta a budeme 

hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vážené poslankyne, poslanci, 

poprosím klud v rokovacej sále. Zaujmite miesta. 

Budeme hlasova ť. Online prenos už funguje, takže ni č nám 

nebráni k tomu, aby sme pokra čovali v rokovaní. 

Slovo v tomto prípade má návrhová komisia, ktorá 

pre číta návrh uznesenia.  

Poprosím klud v rokovacej sále.  

Návrhová komisia, poprosím. Áno.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Potvrdenie návrhu uznesenia mestského zastupite ľstva 

716/2017 zo d ňa 26. 1. 2017, ktorého výkon bol pozastavený. 

Pán Budaj, môžem pokra čova ť?  

V znení mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Bratislavy  v časti A schva ľuje zverenie pozemkov 
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v katastrálnom území Dúbravka, parcela  číslo 3449/45 – 

ostatné plochy vo výmere 3 107 štvorcového metra, p arcelné 

3449/120 – ostatné plochy vo výmere 2 757 štvorcové ho 

metra, evidovaných v KN ako parcely registra „C“, z apísané 

na liste vlastníctva číslo 847, pod ľa článku 82 odstavec 2 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mest skej 

časti Bratislava-Dúbravka, za ú čelom 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 na zverenýc h 

pozemkoch realizoval výstavbu náhradných nájomných bytov. 

v časti  B, žiada primátora, aby povinnos ť hlavného 

mesta SR Bratislavy podra pod ľa § 12 zákona 260 z 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 1996 

Zbierka zákonov o cenách v znení neskorších predpis ov, 

poskytnú ť bytovú náhradu žiadate ľovi, ktorý je zapísaný 

v zozname žiadate ľov o náhradný nájomný byt, zabezpe čil 

jedným zo spôsobov uvedených v § 3 odstavec  1, pís meno c) 

až h) zákona číslo 261  z roku 2011 Zbierka zákonov 

o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájo mných 

bytov v znení neskorších predpisov.  
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Toľko návrh uznesenia, ktorý sa má potvrdi ť 

s trojpätinovou vä čšinou všetkých.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Prítomných trida ťpäť, 

Za tridsa ťštyri. 

(poznámka:  ve ľký potlesk a výkriky) 

 

Poprosí, oznamujem teda, tak ako bola avizované od 

predsedov klubov, jedenás ť tridsa ť prestávka.  

Dvadsa ť minút. Krátka.  

(prestávka od 11.00 do 11.30 h) 
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BOD 0A NÁVRH NA POTVRDENIE POZASTAVENÉHO 

UZNESENIA MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY Č. 

722/2017 Z 26. 1. 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

...zastupite ľstva, prosím zaujmite svoje miesta.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov) 

Dámy a páni, zaujmite svoje miesta, pokra čujeme 

v rokovaní mestského zastupite ľstva.  

Slovo má, pokra čujeme ďalším bodom, to je bod nula A. 

Prosím, posadajte si. 

Pani Kiczegová, sme uznášaniaschopní? Môžme rokova ť? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prechádzame do bodu nula A a slovo má pán poslanec 

Hrčka.  

Nech sa pá či. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Rovnako ako v predchádzajúcom bode, chcel by som 

požiada ť o potvrdenie uznesenia číslo 722 z roku 2017 zo 

dňa 26. 1.  

Pre čítam ho. Návrh na znenie uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

potvrdzuje uznesenie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 722/2017 zo d ňa 26. januára 2017, 

ktorého výkon bol pozastavený v znení:  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislava žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby pred vy hlásením 

obchodnej verejnej sú ťaže prerokoval na zasadnutí Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú ťažné 

podklady na obstaranie parkovacieho systému hlavnéh o mesta 

SR Bratislava aj so stanoviskom iniciatívy 

Slovensko.Digital k týmto podkladom.  

Uznesenie bolo pozastavené z dôvodu, že by vraj úda jne 

znevýhod ňovalo niektorých potenciálnych záujemcov. Po čul 

som všeli čo, ale ke ďže zastupite ľstvo je verejné a má sa za 

to, že každý má k nemu rovnaký prístup, neviem si 

predstavi ť, že by čoko ľvek, čo odznie na zastupite ľstve 

diskriminovalo kohoko ľvek pred kýmko ľvek iným.  

Čiže, tento argument považujem, ako kopu iných, za 

účelový a nezmyselný, preto žiadam o potvrdenie tohto , 

tohto uznesenia.  
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A dúfam, že k tomu teda nebude taká dlhá diskusia a ko 

predchádzajúca, aby sme sa naozaj dostali k tým 

podstatnejším bodom ako je hazard. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu a poprosím pána doktora Franka, ab y 

vysvetlil v čom je nezákonnos ť tohto uznesenia a v čom je 

problém.  

JUDr. Tomáš   F r a n k o , legislatívno-právne oddelenie : 

Môžem?  

Dobrý de ň páni poslanci,  

toto uznesenia vo vz ťahu k Slovensku.digital je 

nezákonné z toho poh ľadu, že v prípade, ak by 

Slovensko.digital prerokoval s verejným obstarávate ľom, 

ktoré je hlavné mesto Slovenskej republiky, tieto v erejné 

podklady, mohlo by dôjs ť k úniku podstatných  náležitostí 

tohto  verejného obstarávania a tým znevýhodnenia 

niektorých potenciálnych uchádza čov a tým aj 

k diskriminácii týchto uchádza čov z poh ľadu ich rovnosti vo 

vz ťahu k verejnému obstarávaniu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Čiže, problém nie je stretnú ť sa so Slovenskom.digital 

a diskutova ť o ňom, ale problém je evidentne prerokováva ť 

súťažné podklady, ktoré majú by ť zverejnené s jedným 

z možných ´ú častníkov trhu pred sú ťažou.  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Neviem teda, že by Slovensko.digital bolo jeden jed ným 

zo záujemcov, alebo potenciálnych uchádza čov.  

A na druhej strane, nevidím v tom absolútne žiadne 

diskrimina čné podmienky, pretože ešte raz, to je prerokova ť 

pred tým než to príde na zastupite ľstvo. A pod ľa mňa, 

akéko ľvek rokovania mimo ob, ako, ten zákon sa vykladá 

spôsobom, aby ste niekoho znevý, nezvýhodnili  tým,  že mu 

dáte finálne podklady pred tým než iným uchádza čom a tým 

pádom je nerovnos ť pred zákonom. Ale nie, že o nich 

rokujete a finálne prejdú tu na zastupite ľstve.  

Tak je, pod ľa mňa, absolútna rovnos ť pred zákonom 

u všetkých, pretože všetky pracovné verzie, o ktorý ch sa 

pred tým rokovalo, sú pod ľa mňa, absolútne irelevantné a je 

jedno, kto mal k nim akom spôsobe prístup. 

Ale dobre. Považujem to za za absolútne scestné 

a samozrejme, záleží na každom ako sa rozhodne. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja mám procesný návrh, nesúvisí s týmto bodom.  

Predradi ť za bod nula bé, to je za ten zverinec, pred 

americkú ambasádu, bod číslo dva.  

Tuto stoja ľudia už od rána od ôsmej, to je jedno či 

sú modrí alebo bieli a je to neúctivé k tomu najvä čšiemu 

bodu programu, na ktorý sa tuná čakalo a to je Petícia 

proti hazardu.  

Takže ke ď rýchlo prejdeme jeden bod, druhý bod, tak  

(poznámka:  potlesk) 

Môj návrh je, aby bod dva bol predradený pred bod 0 C. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja s vami súhlasím, pán poslanec, že je to neúctivé  

voči tým,  aj som sa čudoval, pre čo dávame všetky tieto 
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body pred ten hlavný bod. Ale tak ste rozhodli. Tak  ste 

schválili program.  

A ja sa teraz pýtam, že či je možné teraz meni ť 

pozvánku? Môžme?  

Či dáme hlasova ť o tom, o tomto procedurálnom návrhu 

teraz?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, ja viem, že je diskusia prihlásená, ale pán 

poslanec dal procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuj e teraz?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, bod, vézeten, to čo navrhuje poslanec, máme už 

ako bod jedna, to chcel poveda ť, ale on ho chce ešte 

predradi ť o dva body dopredu.  

To znamená, pred Informáciu o plnení uznesení a pre d 

Spojené štáty. A za ten útulok za Rebarborovu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O tomto návrhu musíme hlasova ť asi o procesnom teraz. 

Takže, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Mrvu , 

aby návrh vézeten bol bod nula cé. Pred americkou. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Čiže je tridsa ťtri prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Meníme poradie a bod vézeten bude nula C. 

(poznámka:  potlesk) 

 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem pekne. 

Trošku mi to pripadá, že sme sa už na nejakých 

pravidlách dohodli, máme tu zástupcu americkej amba sády, 

a zrazu to zmeníme tie pravidlá.  

To môžeme o každom bode, nemyslím v zlom. Samozrejm e, 

za každým bodom niekto stojí a aby sme to každú chv í ľu 

menili, ten chaos ktorý vznikne, asi nie je dobrý. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Á, ďakujem. 

Pán primátor, mne je v podstate úplne sedem, že ked y 

budeme rozpráva ť o tom hazarde, lebo aj ke ď o jeho 

predradení sme hlasovali, ja som bol za.  

My sme si odhlasovali nejaký program.  

Ja sa len chcem pre istotu s plnou vážnos ťou pre 

budúcnos ť opýta ť: Pri akomko ľvek momente môžem vystúpi ť 

s faktickou poznámkou, ako to urobil pán poslanec M rva, 

dobre, tak riadnou. Ke ď to bol riadny, tak riadne, tak 

riadnym a dáva ť procesný návrh, procesný môžem dáva ť aj vo 

faktickej, čiže vo faktickej môžem da ť procesný návrh 

kedyko ľvek na preradenie akéhoko ľvek bodu kamko ľvek.  

Toto môžem robi ť. Lebo ke ď mi poviete, že áno, toto 

môžem robi ť, tak to tu čo vznikne, potom nemusíme hlasova ť 

program. Potom sa vždy postavme a iba si odhlasujme , že kto 

koho, kto, kto koho pretiahne, že  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo toto  nie je normálne (gong), pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Normálne to nie je, ale prosím, pani Kramplová, aby  

vysvetlila ako je to s rokovacím poriadkom.  
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Prosím vás, zaujmite k tomu stanovisko. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Novelou rokovacieho poriadku bolo prijaté, momentí ček, 

teraz som to tuná. Moment, moment, moment, aby som vám 

povedala presne ktorý je to odsek.  

Článok pä ť odsek dvadsa ťštyri: 

Faktickou poznámkou možno predloži ť aj procedurálny 

návrh vz ťahujúci sa na spôsob, poradie, alebo čas 

prerokovania niektorého bodu. Procedurálny návrh je  možné 

podáva ť v priebehu diskusie, ale aj po jej skon čení. 

Procedurálnym návrhom je možné upravi ť alebo spresni ť 

predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa programu rok ovania 

zastupite ľstva. O procedurálnom návrhu sa hlasuje okamžite 

bez diskusie.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, odpove ď je áno. 

Pán poslanec Bajan.  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To bol posledný riadne prihlásený príspevok. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia od pána Hr čku: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

potvrdzuje uznesenie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 722/2017 zo d ňa 26. 1. 2017, 

ktorého výkon bol pozastavený v znení: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby p red 

vyhlásením obchodnej obchodnej verejnej sú ťaže prerokoval 

na zasadnutí Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy sú ťažné podklady na obstarávanie parkovacieho 

systému hlavného mesta SR Bratislavy a  stanovisko 

iniciatívy Slovensko.Digital k týmto podkladom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťšes ť  za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 0B NÁVRH NA POTVRDENIE POZASTAVENÉHO 

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 

719/2017 Z 26. 1. 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu nula bé. 

Pani poslanky ňa Päta Pätoprstá, nech sa pá či, máte 

slovo. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Tak isto sa jedná o uznesenie, ktoré nebolo pánom 

primátorom podpísané,  bolo pozastavené, čiže potrebujem 

takisto podporu troch pätín. 

Je to uznesenie 719/2017. Týka sa zachovania funkci e 

útulku pre ma čky na Rebarborovej ulici vo Vrakuni, ktoré 

som predkladala s pánom starostom Vrakune. 
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Tiež vás chcem poprosi ť, aby sme ve ľmi o tom 

nediskutovali. Možno sa tomu vyhnem tým, že mám dve  

stanoviská veterinárov. Jeden je od pána doktora To máša 

Freya, druhý od pani doktorky z veterinárnej klinik y pani 

doktorky Vav říkovej, ktorí obidvaja potvrdzujú, že zvieratá 

v útulku sú zdravé a nie sú tu žiadne infek čné choroby, 

kvôli ktorým by bolo treba útulok vys ťahova ť. 

A je tu aj potvrdenie, že v žiadnom prípade neo, ni e  

je vhodné ma čky bra ť z tohto prostredia.  

A to čo poteší tých, čo by chceli sú ťaž, dávam tu 

verejný prís ľub, že na  najbližšie komisie, na najbližšiu, 

najbližšie zastupite ľstvo predložím návrh na sú ťaž na tento 

útulok, pretože samotné sú časné vedenie tohto útulku je 

ochotné výhercovi tejto sú ťaže preda ť tento, alebo, teda 

aby plynulo prevzal tento útulok, ale s tým, aby sa  

zvieratá nevys ťahovávali. 

Dali to aj písomne, že sú ochotní odstúpi ť z vedenia 

tohto útulku, ale s touto podmienkou, že výherca sú ťaže, 

alebo sú ťaž bude zameraná na to, že sa nemusí tento útulok 

sťahova ť. Máme na to aj potvrdenie. 

Prosím vás, aby sme ukon čili, alebo nerobili diskusiu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pani námestní čka. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Nieko ľko informácií pre všetkých poslancov. 

S novým vedením útulku, respektíve, to nie je nové 

vedenie útulku, to je nový šéf toho ob čianskeho združenia, 

sme za čali komunikova ť. Oddelenie životného prostredia, pán 

Pinter, ktorý má na starosti všetky vo ľne žijúce zvieratá 

v Bratislave s tým, že áno, už sme za čali rozpráva ť o tom, 

že ak by prebehla sú ťaž, zatia ľ zvieratá ostatnú tam. Čiže, 

nie je to potrebné potvrdzova ť žiadnym uznesením. 

A naopak, pani Pätoprstá, vy vašimi uzneseniami 

opakovanými, bránite tomu, aby sú ťaž, ktorá je prichystaná 

už dávno, bola spustená. Pretože my nemôžeme spusti ť sú ťaž 

na nie čo, čo zatia ľ okupuje niekto iný.  

Až priestor, ktorý má mesto k dispozícii a má od ne ho 

kľúče a je vo ľný, môžeme sú ťaži ť. Nedá sa, ak tam niekto 

je. 
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Preto my h ľadáme teraz po právnej stránke spôsob 

s touto pani, ktorá je nová šéfka toho ob čianskeho 

združenia, ako to urobi ť.  

Zárove ň druhá informácia. 

S majetkového oddelenia sme dostali v zmysle 

uznesenia, ktoré ste schválili v decembri, podnety,  kde by 

sa dalo v iných mestských častiach urobi ť takisto také tie 

menšie útulky pre zvieratá, máme vytypované dva obj ekty, 

ktoré momentálne sa preverujú, či sú možné, to znamená aj 

hygiena, aj veterina, všetci títo musia sa k tomu v yjadri ť.  

A tretia informácia. 

Začali sme komunikova ť s ve ľkou komunitou ob čianskych 

združení, ktorých je tu asi pätnás ť a venujú sa ma čkám, 

práve situáciu s ma čkami, lebo v ob čianskom rozpo čte vyhral 

projekt riešenia pouli čných ma čiek, takže máme teraz 

rozdiskutované s nimi ako rieši ť tieto situácie, pretože 

mnohé tie ma čky vlastne chceme, aby ostali priamo v tých 

miestach kde sú, lebo oni vlastne ni čia hlodavce v tých 

lokalitách, to sú naozaj predátori tak ako sú zvykn utí.  

Takže naozaj v tej veci ve ľmi intenzívne konáme, 

a preto naopak, ja vás chcem poprosi ť, aby ste nepodporili 

toto nezmyselné uznesenie, ktoré opä ť pán primátor nebude 

môcť podpísa ť, lebo je v rozpore so zákonom.  

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 Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pani nájomní čka, ja to musím poveda ť na rovinu. 

Klamete a zavádzate. Nie je to pravda. Nie je to pr avda. Je 

tu žaloba, ktorú dalo hlavné mesto na vypratanie út ulku.  

Nové vedenie mi potvrdilo, že odtia ľ neodíde a bude sa 

súdi ť za zachovanie týchto zvierat, aj keby to malo robi ť 

nieko ľko rokov.  

Škoda, že tu nie sú, mohli by to poveda ť.  

Toto je ich stanovisko.  

To stanovisko sa nezmenilo. Zmenil sa štatutár, ale  

toto stanovisko sa nezmenilo. 

Škoda, že tu nie je a nemôžu potvrdi ť moje slová. 

Preto to ja dávam toto uznesenie, aby ste nemuseli 

vynaklada ť peniaze hlavného mesta, pretože sú ochotní si 

sami vybavi ť číslo útulku a prevzia ť, necha ť novému 

vysú ťaženému človeku celý útulok aj so zvieratmi. 

Máte tu potvrdenie od lekárov a zverolekárov, že sú  

zdravé a nie sú (gong) infek čné pro 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 163 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som možno, pani námestní čka, v krátkej reakcii, 

alebo aspo ň potom mimo mikrofón. 

Hovorili ste o tom, že sa typujú nejaké priestory p re 

nejaké útulky. Zaujímalo by ma či náhodou aj (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) niektoré z nich. 

Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dúfam, že to nebude v Dúbravke. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

troška som z toho zmätený vlastne o čo tu ide. Po 

jednej strane ideme pomôc ť nejakému útulku, po druhej, 

troška nás tak akože vydierajú, že ak nie, dáme vás  na súd, 

ak nie, toto a toto spravíme, nieko ľko rokov to budeme 

bolokova ť. 
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Tak ideme im pomôc ť, alebo nejdeme?  

Ak to vnímajú ako pomoc, pripadá mi to, že aj v tej  

zmluve, nie že predáme aj v tej zmluve, nie že pred áme to 

nástupcovi. Čo ke ď oni to predajú za dva a pol milióna? 

A potom sa s nami budú súdi ť ďalších desa ť rokov? Jakú máme 

istotu? 

Ja by som v tej zmluve o čakával od nich to, že 

akonáhle sú ťažiaci bude iný, a potom pre čo sa boja akože 

vôbec ten priestor da ť magistrátu a kto vyhrá, ten, ten si 

to aj prevezme. Ale také, že oni mu odpredajú, viet e to, ne 

ne neu nerobí u m ňa ten dojem, že je to z ich strany úplne 

čisté.  

A strašne na to, aký to je, pod ľa mňa bezproblémový 

prípad, strašne ve ľa o tom po čujem. Však sa už o tom to ľko 

bavíme, a takto, a hentaké choroby, nechoroby, pros te, asi 

to neni úplne v poriadku? Hej?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka.  
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Presne tak, pán poslanec, máte úplnú pravdu. 

Preto pán Pinter zo životného prostredia rokuje ter az 

s novou pani šéfkou a chce s ňou vlastne písomnú dohodu 

o tom, že odídu, ale dovtedy kým nový vysú ťažený subjekt, 

čo môžu by ť aj oni, nezíska právo tam robi ť útulok, takže 

sa budú stara ť o tie ma čky s tým, že sú ťaž by sme chceli 

čím skôr, len tá blokácia. 

My sme museli ich da ť na súd, ke ď neopustili 

dobrovo ľne, pani Pätoprstá, ten objekt.  

A ja neklamem, nezavádzam. Ten kto tu zavádza 

a dlhodobo, ste vy, ja sa tejto téme už dvadsa ť rokov 

venujem. Sama mám devä ť mačiek, sama som vyše dvadsa ť 

mačiek po čas roka umiestnila z do časky do náhradnej 

starostlivosti. 

Na rozdiel od vás, ja sa tej téme aj osobne venujem . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pani námestní čka, je zdokladované vaše vyhlásenie, aké 

sú tam tie ma čky infek čné. Píšete na tom na facebooku. Dá 

sa to zdokladova ť. 

Ja tu mám dva posudky dvoch le licencovaných 

veterinárov, že už nieko ľko rokov sa o tie ma čky starajú 

a nie sú choré, nie je tam infek čné prostredie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Nechcem sa nikoho dotknú ť a podce ňova ť akúko ľvek tému, 

ktorá je prednesená na plénum mestského zastupite ľstva, ale 

máme dnes pred sebou ve ľmi, ve ľmi vážne témy, o ktorých, 

o ktorých diskusia nejaká prebehla. Myslím si, že 

nedostato čná. O tejto téme, o tomto ma čacom útulku sa tu 

rozprávame naozaj asi tretie volebné obdobie.  

A to čo tu teraz po čúvam, až ma bolí pri srdci, že si 

tu pani námestní čka a pani poslanky ňa Pä ťoprstá vymie ňajú 

viacmenej invektívy. To je to isté, ako tu bolo s t ou s tou 

Dúbravkou.  
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Ja som si preto, aj to hovorím otvorene, nehlasoval  

som, nehlasoval som, vytiahol som si kartu. To je, podľa 

môjho názoru, nehodné tohto pléna, aby sa tu nejaké  dve  

parciálne skupiny, či už poslancov a vedenia, tu 

naťahovali. 

Ja mám tiež množstvo výhrad vo či vo či možno aj 

fungovaniu, vo či, vo či pánovi primátorovi, ale snažím sa to 

rieši ť tak, že si dohodnem normálny pracovný termín a tie  

veci si vycizelova ť.  

Ja som sa snažil trošku vyzna ť v tom probléme tých 

tých ma čiek, nechal som si vysvetli ť aj od pani 

námestní čky, aj od pani Pätoprstej a priznám sa, ja neviem 

teraz, že, že v čom je ten rozdiel. Lebo ja mám pocit, že 

obidve chcú to isté, ale ako keby hovorili inou re čou. 

Jednoducho, máme tam niekoho, nejakého 

prevádzkovate ľa, ktorý tam už nebude, alebo ktorý to 

nerobil dobre, chceme tam zachova ť ten útulok, urobíme 

súťaž na nového prevádzkovate ľa toho útulku a ten bude 

musie ť preja prija ť, alebo teda akceptova ť aj tie sú časné 

zvieratá tak, aby tie neboli stresované, že budú mu sie ť by ť 

niekam, niekam prevezené. 

A to je, pod ľa môjho názoru, jednoduchý úkon. Ja 

neviem čo v tomto, čo to bráni a pre čo o tomto musíme každé 

zastupite ľstvo aspo ň trištvrte hodinu diskutova ť. 

Čiže, ja by som ve ľmi pekne poprosil, toto je vec, 

ktorú by ste si, pod ľa môjho názoru, mohli vycizelova ť na 

jednom pracovnom stretnutí za pätnás ť minút. Dohodnú ť ten 
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postup a my všetci to radi podporíme. Len musíte aj  vy 

chápa ť, že nie všetci poslanci sú až tak silno fokusovaní  

na na na ma čky.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa ve ľmi ospravedl ňujem, ja som vôbec nechcela túto 

diskusiu rieši ť. 

Pretože keby som do toho nezasahovala, vážení 

kolegovia, tak tie ma čky sa budú tu na ťahova ť ďalších desa ť 

rokov. 

Toto je dobré riešenie. Toto je dobré riešenie, kto ré 

kone čne (poznámka: nezrozumite ľné slovo).  

Ja som jediná, ja som zástupca Petržalky a miesto t oho 

riešim tu ma čky vo Vrakuni. Pretože nikto to dva roky 

nerobil.  

Pán Pintér povedal, že do mesiaca budú vys ťahované 

mačky, na internete, na facebooku, všetci sú z toho 

vydesení.  
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Vážení, toto je riešenie, ktoré je vecné, normálne 

a nové vedenie je ochotné odstúpi ť od tohto, od tohto nie 

preda ť im to, ve ď oni to majú za jedno euro.  

Tam nemusí by ť sú ťaž, verejná obchodná sú ťaž. To je 

len výber dobrého, kvalitného človeka. Ja toto pripravím, 

dávam vám verejný prís ľub.  Verejný prís ľub, že na budúce 

zastupite ľstvo tu budete rieši ť sú ťaž. Čo viacej ešte môžem 

urobi 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 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Oliver, máš absolútnu pravdu. A ja by som to nikdy sem 

neťahala. Nás ale pani Pätoprstá blokuje v činnosti. 

Oddelenie životného prostredia má sú ťaž pripravenú. Už pol 

roka. my jednoducho, nemôžeme kona ť práve skrz tieto 

neustále uznesenia a ubezpe čovania pani Pätoprstej tých 

prevádzkovate ľov, čo sú tam teraz, že ona im pomôže, aby 

tam ostali. Ona im pomôže, ona neviem čo.  

Ja nejdem ani hovori ť čo hovorila na životnom 

prostredí, ako urážala zamestnancov. Oni tu nie sú.  Lebo 

keby ten bod bol v riadnom programe, tak tu sedia a  môžu 

k tomu diskutova ť. Ale oni nevedeli, že to zase ona sem dá, 

ako vždy takto dáva. 
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A sú ťaž je pripravená. Nemusí žiaden poslanec 

nahrádza ť  magistrát v jeho činnosti. Nemusí. My si svoje 

povinnosti plníme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja teda zareagujem na tie faktické. 

Samozrejme, ja som to všetkými desiatimi za to, aby  

bola sú ťaž. To je jedno, že to je prevádzkované za jedno 

euro, ale tam sú ťaž musí by ť. Pretože, aby sme sa teda 

nehrali na nejaký dvojitý meter. To hypertransparen tné 

jadro z ľavej strany tohto zastupite ľstva trvá na sú ťaži aj 

keď sa nikto neprihlási a tentokrát ke ď zrazu teda máme 

nejakých záujemcov na prevádzkovanie útulku, tak ho  

netreba? 

Tak, ja naozaj poprosím, aby sme toto odblokovali, aby 

tá sú ťaž sa spustila a ke ď sú časný prevádzkovate ľ sa 

prihlási, možno nakoniec aj vyhrá. Však nech vyhrá ten, kto 

ponúkne lepšie podmienky. 

Do tých podmienok nemusí by ť cena. Však tam môže by ť, 

presne, stanovené ďalších množstvo kritérií. Či prí, 

preberie doterajšie zvieratá, akým spôsobom sa o ni ch 

dokáže stara ť, či má databázu ľudí, ktorí sú ochotní si tie 

zvieratá následne zobra ť, či má zamestnatého, alebo na 
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dohodu nejakého vererinára. Tie kritériá niekto vie  

spravi ť. A na to tu je to oddelenie. 

Tak ja by som bol rád, keby sme sa pohli už z miest a. 

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. 

Začal by som svoj diskusný príspevok prihovorel, 

príhovorom k pánovi Mrvovi, ktorého ja mám štandard ne 

v úcte. 

V poslednej dobe ide trošku do takých volebných tém , 

alebo teda vidno, že, že, že, že tá kan kandidatúru  na 

župana myslí vážne.  

A pán Mrva, bolo pred deviatou ráno alebo devä ť ráno 

a niekto sem prišiel, ja som akceptoval to, že prim átor 

zvolá toto zastupite ľstvo, mestská rada zvolala toto 

zastupite ľstvo a ako bod v podstate prvý vážny bod dala 

herne. Pred tým dala nejaké plnenie uznesení, čo štandardne 

my máme, máme vybavené za pä ť minút a hne ď išli herne. 

Všetky ostatné témy, kompletne všetky ostatné témy išli za 

tým. prišla pani Za ťovi čová, dala návrh bod nula Dúbravka. 

Vy ste hlasoval za. Prišiel pán Hr čka, dal návrh nula bé, 

nejaký materiál, vy ste bol za. Prišla pani Pätoprs tá, dala 

nejaký materiál, že predradi ť zase všetko tomu (poznámka: 
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nezrozumite ľné slovo) hazardu, zas ste bol za. Prišiel som 

ja, že predradi ť ambasádu a zas ste bol za. Po polhodine 

vám to prestalo vyhovova ť a svoje hlasovanie, ja neviem, 

schizofrénia to však divná vec, a vy ste zrazu si t o 

rozmysleli tie svoje za ktoré ste boli a po ďme (poznámka: 

nezrozumite ľné slová, hovoria naraz predsedajúci aj 

poslanec) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, sme v bode, sme v bode (poznámka: 

nezrozumite ľné slová, hovoria naraz predsedajúci aj 

poslanec) 

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

Idem, (poznámka: nezrozumite ľné slová, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec) v diskusii. Áno. 

A po ďme naspä ť teda, teda s tým vašim pôvodným čo bol 

bod jedna, tak po ďme to da ť na za čiatok. Však to nie je 

normálne, čo sa tu deje.  

K príspevku samotné. Teda k téme samotnej. 

My po čúvame nie čo od pani Pätoprstej, po čúvame nie čo 

od pani námestní čky Plseko Plšekovej.  

Ja by som chcel poprosi ť, či je tu niekto, či už 

z právneho, z majetkového, kto by nám to mohol vysv etli ť, 

že aká je tá faktická pravda. Lebo ja ako som pocho pil 

správne, tak asi sú ťaž teda chceme vyhlási ť všetcia, akurát 
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problém je v tom, že tú sú ťaž nemôžme vyhlási ť dovtedy, 

dokedy ten priestor nie je uvo ľnený. A toto sa mi nejak tak 

nezdá. 

Čiže, ja by som chcel poprosi ť, či mohol by niekto 

z právneho a z majetkového, pán Katriak, poprípade pán 

Bialko prís ť a nám to tak vysvetli ť nejak, aby sme vlastne 

vedeli, že že že aká je tá faktická pravda.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, to bolo vysvetlené.  

Asi hodinu a pol sme diskutovali o tom na minulom 

zastupite ľstve. Takže, nevidím dôvod sa k tomu takto 

vraca ť.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len ve ľmi krátko a stru čne.  

Priznám sa, že napriek tomu, že som tu už šiesty ro k, 

som ne čakal, že tri prelamovania veta budú trva ť štyri 

hodiny. bol by som dal ruku do oh ňa a svoju výplatu za to, 

že to bude otázka pätnástich minút. Prišiel by som o ňu, 

mýlil by som sa. Takže, to je možno aj dôvod, pre čo prišlo 

k tomu, k tej zmene. A zastupite ľstvo iba vecne.  
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Zastupite ľstvo zvoláva primátor, nie mestská rada. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Krátko, nechcem tu zdržova ť. 

Tiež som si myslel, že prelomenie viet bude trva ť 

desa ť, pätnás ť minút a preto som pre, a preto som hlasoval 

za zaradenie tých bodov. Následne som však som si v šimol, 

že to trvá hodinu, alebo dve, tak preto som predrad il ten 

bod, ktorý je hlavným bodom, lebo predpokladám, že aj 

americká ambasáda bude trva ť tak dlho, minimálne tak ako 

mačky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Borgu ľa to vystihol. Toto nie je verejné  

obstarávanie, alebo verejná sú ťaž na majetok, ten majetok 

im chceme prenajíma ť za jedno euro. To nie je sú ťaž návrhov 
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za vyššiu cenu, alebo nižšiu cenu. Toto je o živých  

zvieratách, ktoré tam teraz sú a chceme urobi ť plynulé 

prevzatie útulku. A dokonca aj toto vedenie to chce  urobi ť.  

Ale sú časný stav je nelegálny. Oni sú tam nelegálne, 

lebo nemajú nájomnú zmluvu. A kým sa to, tá sú ťaž urobí, 

prejde rok. Alebo pol roka. A oni tam budú stále ne legálne. 

To je len  a len o tom. 

A ja vám dávam svoje čestné slovo, že nabudúce naozaj 

predložím sú ťaž a vy sa budete na komisiách dopl ňova ť tú 

súťaž o to, aby bola korektná, aby tam bolo všetko, čo má 

byť. Čo viacej vám môžem da ť? Akú garanciu?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

My sme v našej mestskej časti neriešili ma čky, riešili 

sme vtá čiu chrípku, pretože sme boli v tej žltej kružnici. 

A som ve ľmi rád, že sa podarilo vyrieši ť to tak, že 

jednoducho tá vtá čia chrípka, druhý nález sa nenašiel.  

Ale chcel by som ve ľmi pekne teda pani poslanky ňu 

Pätoprstú poprosi ť, pretože verím jej verejnému prís ľubu, 

aby skuto čne to budúce zastupite ľstvo tú sú ťaž dala, 

pretože aj mne sa nezdá ako hovorí náš predseda, že  
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jednoducho, sú ťaž musí by ť vypísaná až ke ď je nie čo 

prázdne.  

Takže ja by som bol ve ľmi rád, pretože skuto čne, pán 

poslanec Hr čka, poprosím, skuto čne ako naozaj, ma čky ni čia 

hlodavce, a ja poznám jedného človeka, ktorý taktiež sa 

venuje ma čkám.  Je to náš veterinár Pa ľko, čo je v Lama či, 

urobil taký útulok menší a myslím si, že robí svoju  prácu 

dobre, preto som aj za to, aby sme sa venovali komp lexne 

celej Bratislave. Nie len ma čkám, ale aj psíkom a ostatným 

zvieratám, ktoré sa potulujú vo ľne. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Do diskusie sa prihlásila ešte pani Backová. 

Prosím, zdvihnite ruku kto je za to, aby pani Backo vá 

vystúpila? 

Pardon, Baková, Baková, nie Backová.  

Pani Baková, máte slovo. 

Občianka   Anna    B a c k o v á :  

Ja by som sa chcela opýta ť pána primátora, keby bol 

taký láskavý mi vysvetlil, z akého dôvodu, ke ď poslanci 

trikrát súhlasili s tým, aby bola podpísaná nájomná  zmluva, 
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ostalo to leža ť na vasom na vašom stole bez toho, aby ste 

to podpísali, alebo sa k tomu vyjadrili z akého dôv odu to 

nepodpisujete? 

Všetky doklady, všetky potrebné veci, ktoré bolo tr eba 

doloži ť, sme doložili. V čera ste dostali na vedomie aj vy, 

aj vaša námestní čka, stanovisko odborných lekárov 

veterinárnych. Máme tam karanténu.  

Všetko viazne, celý problém viazne na tom, že nie j e 

podpísaná nájomná zmluva. Keby bola nájomná zmluva,  tak by 

bolo, boli tam zamestnanci, bolo by udelené registr ačné 

číslo. 

A pani Havranová, ktorá je kardinálny problém, tam 

teraz musí by ť z toho dôvodu, že niekto sa o tie zvieratá, 

čo sú tam, musí stara ť. Akonáhle by tam boli iní ľudia, ona 

v tom momente opustí útulok.  

Tak ja neviem kde je problém? všetky veci, ktoré tr eba 

k tomu, aby prevádzka fungovala, sú zariadené, vyba vené.  

Potvrdené odbornými lekármi, ešte raz hovorím. Aj 

karanténa, o ktorej sa tu hovorilo. Lekárka veterin árna 

potvrdila, že nie je tam infek čné prostredie. Tak ja neviem 

kde je problém?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Tá vec bola riadne vysvetlená, bola vysvetlená na 

mestskej rade a je sú časťou podkladov, materiálov na 

mestskom zastupite ľstve, ktoré sú verejné.  

Čiže, tam si to môžete pre číta ť.  

Ale slovo má teraz zástupca oddelenia životného 

prostredia, pán Pintér. 

Nech sa pá či, vysvetlite. 

Mgr. Peter   P i n t é r ,    oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene:  

Dobrý de ň prajem. 

Takže, skúsim tak v stru čnosti, aby som vás teda dlho 

neza ťažoval. 

Pani Backová, to bude smerované, to bude smerované aj 

na vás, pani Backová.  

Čiže, úradné číslo s RVPS je podmienený asi 

päťdesiatimi bodmi chacklistu, ktoré treba sp ĺňať na to, 

aby bola schválená karanténa, alebo útulok.  

Takže, nejedná sa len o nájomnú zmluvu, o ktorej tu  

stále hovoríme.  
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Ak by bola nájomná zmluva, čo  je prvý bod z toho 

celého chacklistu, tak by sa pokra čovalo ďalej. Preto 

zostalo správne konanie na pridelenie registra čného čísla 

ukon čené, lebo nebola doriešená tá nájomná zmluva. Ale z a 

predpokladu, aj keby bola, tak ďalších asi štyridsa ť bodov 

ten útulok nesp ĺňa v sú časnosti.  

Práve preto musí hlavné mesto pred tým ako odovzdá 

útulok novému prevádzkovate ľovi urobi ť isté úpravy, či už 

technického, alebo aj stavebného rázu, aby to číslo 

pridelené bolo. Nie len ako útulok, ale aj regulérn a 

karanténa s útulkom. Čo v sú časnosti ani vôbec nemôže tak 

byť posudzované. 

Z toho vyplýva, že tie zvieratá my nechceme silou-

mocou z tade da ť pre č z dôvodu, že by sa tam opä ť nemali 

vráti ť, alebo by niekto chcel s tými zvieratami naklada ť, 

ale z toho dôvodu, že tam budeme robi ť aj stavebné nejaké 

úpravy.  

Viete mi niekto poveda ť nejaké iné riešenie? Kde tie 

zvieratá po čas stavebnej úpravy budú? My máme 

z Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správe p otvrdené 

písomne, že tie zvieratá sa môžu do časne pres ťahova ť do 

nejakého iného útulku, alebo karantény, a Sloboda z vierat 

nám dala k tomuto prís ľub a vybudovala dva nové koterce pre 

tieto zvieratá, kde by mohli by ť do časne umiestnené, pokia ľ 

sa tie stavebné úpravy nevykonajú a následne je pri pravená 

zase za dozoru veterinára a pod ľa podmienok RVPS-ky tie 

zvieratá donies ť naspä ť do toho pôvodného útulku kde boli 

a odovzda ť ich novému prevádzkovate ľovi. 
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Takže, ak je problém len na tom, že tie zvieratá ta m 

majú silou-mocou zosta ť, ja sa pýtam, kto bude zodpovedný 

v prípade rekonštrukcie  ke ď sa nejakým zvieratám nie čo 

stane?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa ešte faktickou. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Pintér vám presne predviedol pre čo je tento 

problém už dva roky na stole.  

Silou-mocou aj po tomto vystúpení pani Backovej tvr dí, 

že musia sa zvieratá vys ťahova ť, napriek tomu, že tu mám 

výrazné, významné žiados ť veterinára, aby sa to nerobilo.  

Tam netreba robi ť žiadnu rekonštrukciu, vôbec tam 

netreba robi ť ni č. Je tam  statický posudok, že je to 

v poriadku. sú tam dve karanténne miestnosti, nový 

vysú ťažený človek, môže dosta ť dotáciu od mesta a môže si 

tam robi ť sám stavebné úpravy. Sám. Nie cez firmu, ktorú mu 

bude vybera ť pán Pintner.  

Nesúhlasím s tým, aby sa zvieratá odtia ľ 

vys ťahovávali, nech si nový sú ťažou vybratý človek sám 

urobí stavebný  výpra úpravy aké on bude potrebova ť. 

Netreba zvieratá s ťahova ť. 

Toto je tec toto je ten problém. 
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Pán Pintnér je hlboko presved čený, že bez toho, aby sa 

to vys ťahovalo (gong) nie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem.  

To bol posledný príspevok. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia: Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o príp ravu 

nájomnej zmluvy osobitným zrete ľom na pozemky a objekt na 

Rebarborovej číslo 17 s novým vedením Asociácie ochrancov 

zvierat, s podmienkou, že ú čelom nájmu bude výhradne útulok 

pre ma čky a do 1 roka od podpísania zmluvy o nájme 

zabezpe čí nájomca pridelenie registra čného čísla útulku.  

Toľko uznesenia, ktoré trojpätinovou vä čšinou treba 

potvrdi ť alebo nepotvrdi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 182 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťsedem za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 0C NÁVRH VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY O ZÁKAZE UMIESTNENIA HERNÍ 

NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dámy a páni a teraz prechádzame do hlavného bodu 

dnešného zasadnutia, alebo jedno z najhlavnejších a  to je 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

(poznámka: obrovský potlesk) 

hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze 

umiestnenia herní na území hlavného mesta Bratislav y. 

(poznámka:  potlesk trval celú dobu po čas úvodnej vety 

predsedajúceho) 
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Myslím si, že skuto čne máme pred sebou historické 

hlasovanie, je to historická chví ľa, lebo budeme rozhodova ť 

o tom ako bude vyzera ť naše mesto a v akom meste chceme 

ži ť.  

Som presved čený, že v tejto chvíli sa na Bratislavu 

díva celé Slovensko, lebo všetci čakajú na tento signál, 

ktorý máte v rukách dneska vy. 

Som nesmierne hrdý na to, že sa Bratislave podarilo  sa 

nám zjednoti ť a viac ako štvrtina Bratislav čanov, 

stotridsa ťdevä ť, stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť ľudí 

pripojilo svoj podpis pod petíciu za zákaz hazardu 

v Bratislave. Je to nevídaná skuto čnos ť a som hrdý, že sa 

nám to podarilo v Bratislave. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Ďakujem. 

Bola to zárove ň aj najvä čšia petícia, ktorú sme 

v našom meste mali a odpovedajúc jej významu sme 

pristupovali aj ku kontrole podpisov. Hlavné mesto urobilo 

všetko pre to, aby ani jeden podpis nebol zmarený, aby 

jeden, aby každý podpis odovzdaný sa dal použi ť. 

Tá kontrola bola ve ľmi náro čná, nieko ľkostup ňová, 

spolupracovali sme pri tom s úradom vlády, Registro m 

obyvate ľa ministerstva vnútra, spolupracovali sme 

s mestskými časťami, s peti čným výborom a výsledok tejto 

nieko ľkostup ňovej  dlhej kontroly bolo, že 
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devä ťdesiatosemtisíc stoosemnás ť podpisov je platných, čím 

my hravo prekra čujeme ten limit, ktorý stanovuje zákon.  

Tým, že sme dosiahli tento úspech, alebo paralelne 

tomuto úspechu sa nám podaril aj druhý, ktorý sme s i spolu 

so starostami zakotvili v memorande, ktoré sme podp isovali 

v roku 2015, a tým je aj zmena zákona o hazarde, le bo to 

bol tiež jeden z cie ľov, ktorý sme si povedali, že chceme 

dosiahnu ť, a aj ten sa podaril, rokovaním, podporou, návrh, 

návrhu ministerstva financií sme dosiahli, že kleso l, 

kleslo aj to potrebné kvórum, čiže v zákone už je 

potrebných iba pätnás ť percent. Čiže aj tu sme dosiahli 

úspech a môžme zahlási ť, že obidve veci sa nám podarili. 

Predkladám vám preto na  

(poznámka: obrovský potlesk) 

rozhodnutie návrh vézeten, tak ako chcú peti čiari, tak 

ako ho formuloval peti čný výbor, respektíve, tak ako boli 

pod neho podpisova, zbierané podpisy.  

Chcem poveda ť, že dnes rozhodujeme o hodnotách. Toto 

je hodnotové rozhodovanie, nie je to rozhodovanie 

o peniazoch.  

Určite s tým budú spojené nejaké výdavky. Výpadky sú 

uvedené v materiáli, ale je moje osobné presved čenie, že 

nie všetko sa dá a musí hodnoti ť peniazmi. Kto vie poveda ť 

aká je hodnota rozbitej rodiny, aká je hodnota rozp adnutého 

manželstva, aká je hodnota detí bez otca, bez matky ? Je to 
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stotisíc, dvestotisíc, tristotisíc? Čo je dos ť a čo je 

málo?  

Ja si myslím, že diskusia o peniazoch v tomto prípa de 

nie je namieste ve ľká, aj samotná petícia nehovorí 

o peniazoch, ale o zákaze hazardu. 

Preto, 

(poznámka: obrovský potlesk) 

preto vás žiadam, aby ste podporili tento hazard. 

Samozrejme, rozhodnutie je vo vašich rukách, vy bud ete 

o tom rozhodova ť ako ako to nariadenie bude vyzera ť. 

Technicky to bude vyzera ť tak, že ak schválite to 

nariadenie, tak ako ho chce petícia a štvrtina 

Bratislav čanov, tak mesto prestane vydáva ť licencie a tie 

existujúce dobehnú. 

Takže ten proces bude ešte postupný, nebude to zo d ňa 

na de ň, ale v každom prípade je toto rozhodnutie na vás. 

Chcem sa po ďakova ť všetkým Bratislav čanom, ktorí 

pripojili svoj hlas pod túto petíciu. Chcem sa po ďakova ť 

členom peti čného výboru, ale predovšetkým dobrovo ľníkom, 

ktorí dlhé dni, hodiny a týždne strávili zbieraním podpisov 

a je to aj ich zásluha, že sa táto petícia podarila , 

predovšetkým ich zásluha.  

Chcem sa po ďakova ť starostom, ktorí boli členmi 

peti čného výboru, ministerstvu vnútra, úradu vlády, ale aj 
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zamestnancom magistrátu, ktorí dlhé týždne a mesiac e 

pracovali na tom, aby ani jeden podpis nevyšiel naz mar  

Čiže, podarilo sa nám dosiahnu ť ve ľký úspech, petícia 

je na stole. Hlavné mesto spravilo všetko, čo bolo v našich 

rukách a silách, aby sme vám tú petíciu predložili.  Máte ju 

na stole.  

Minule ste na ostatnom zastupite ľstve ste jednomyse ľne 

podporili tento postup, schválili tento postup a dn es 

budete rozhodova ť o tom ako nariadenie bude vyzera ť. 

Ešte raz vás prosím, aby ste vyhoveli žiadosti 

peti čiarov, toto je hodnotové rozhodovanie, nie o peniaz och 

a díva sa na nás nie len celé Slovensko, celá Brati slava, 

ale celé Slovensko. 

(gong) 

Ďakujem ve ľmi pekne a otváram k tomuto diskusiu. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Slovo má pán poslanec Grendel. 

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje) 

Poprosím o ticho v predsálí, aby poslanci mohli 

rokova ť. 

Pán poslanec Grendel. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Zákonom zákonov aj v Slovenskej republiky je, 

republike je ústava a ústava hovorí, že štátna moc pochádza 

od ob čanov, ktorí túto moc vykonávajú prostredníctvom 

svojich volených zástupcov, alebo priamo. 

Tými volenými zástupcami sme, v tomto prípade, my 

mestskí poslanci bratislavského mestského zastupite ľstva. A 

stotridsa ťšes ťtisíc obyvate ľov hlavného mesta žiada nás, 

svojich volených zástupcov, aby sme hazard zakázali . 

Máme teraz dve možnosti. Bu ď si túto žiados ť vypo čuť, 

alebo ju ignorova ť.  

Som presved čený o tom, že keby sme žiados ť takého 

obrovského po čtu ľudí ignorovali, tak pri najbližších 

voľbách, alebo aj v ďalších, volili iných zástupcov, ktorí 

majú radikálnejší jazyk, radikálnejší tón, radikáln ejšie 

riešenia. 

Ja som ako Bratislav čan hrdý na to, že v našom 

zastupite ľstve zatia ľ  zástupcov takýchto radikálnejších 

strán nemáme. A pri výkone svojho komunálneho mandá tu chcem 

urobi ť všetko pre to, aby to tak aj zostalo. Preto ja 

osobne som rozhodnutý túto žiados ť stotridsa ťšes ťtisíc 

občanov vypo čuť a zahlasova ť pod ľa petície.  

Samozrejme, že ústava garantuje peti čné právo každému 

a aj druhá strana má možnos ť vyzbiera ť podpisy za 

zachovanie hazardu v nejakej miere. A ke ď tu budeme ma ť 
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stotridsa ťšes ťtisíc podpisov za zachovanie hazardu, tak to 

môže prís ť na zastupite ľstvo a môžme o tom rokova ť. Alebo 

nech je to stotisíc, alebo pä ťdesiattisíc. Sta čí vyzbiera ť 

podpisy a môžme o tom rokova ť. Ale faktom je, že dnes je 

ten pomer stotridsa ťšes ťtisíc za zrušenie oproti nula za 

zachovanie.  

Ja túto našu dnešnú schôdzu nevnímam ako úplnú bodk u 

za touto témou, pretože samozrejme, predpokladám, ž e druhá 

strana využije právne kroky na to, aby odvrátila to , čo tu 

dnes schválime a je to  úplne legitímne.  

Opäť, každý má právo na ochranu svojich práv pred 

súdmi ak mu pocit, že jeho práva boli porušené. My tu však 

nie sme vyšetrovací výbor, my tu nie sme súd, toto dnes 

bude politické rozhodnutie, a ak nám raz jeden súd povie, 

že sme nepostupovali správne, tak sa môžme tou témo u 

opätovne zaobera ť. Ale kým tak nebude, tak aby som to 

ukon čil, moje rozhodnutie je v tomto pevné, budem sa 

správa ť tak, ako to odo m ňa žiada stotridsa ťšes ťtisíc 

Bratislav čanov, ktorých som tu aj ja voleným zástupcom. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Ďakujem pekne. 

Chcem zablahožela ť a po ďakova ť sa aktivistom za ich 

prácu, toto úsilie je jedine čné v doterajšej, v doterajšom 

príbehu ob čianskej komunity.  

Vážil som si ho aj po ukradnutí časti hárkov. 

Protestoval som. Náš klub zvolal kvôli tomu mimoria dnu 

schôdzu mestského zastupite ľstva. A na pôde národnej rady 

som navrhol zákon, aby sa mohlo pokra čova ť v prijímaní 

vézeem aj napriek tomu, že hárkov bolo menej.  

Koalícia si tento môj návrh vzala svojim spôsobom, 

zmenila ho, pod ľa mojej mienky, (gong) nie práve š 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja osobne rešpektujem petíciu, aj ke ď má pä ťsto 

hlasov, nie len stotridsa ťšes ťtisíc, že takisto by sme sa 

mali postavi ť každej jednej petícii.  
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A našou povinnos ťou je posúdi ť petíciu a pristúpi ť 

k nej zodpovedne. Prija ť nejaké rozhodnutie, ktoré bude 

zodpovedné pre všetkých Bratislav čanov a pre celú 

Bratislavu.  

A v tomto prípade, pán Grendel, vy ste povedali 

vypo čuť, alebo ignorova ť. Ja si myslím, že áno, vypo čuli, 

ignorova ť ju odmietam, jednoducho venujeme sa jej, ale mne 

chýba jedno slovo, po ďme hľadať riešenie. To nikto sa 

zatia ľ nepokúsil.  

My sa snažíme, je nás možno traja, štyria poslanci,  čo 

sa snažíme dosta ť to od septembra minulého roka na inú 

úrove ň, nie len zákaz, alebo, alebo vše, alebo už som po čul 

aj taký názor, že meka hazardu a podobne.  

Čiže, nie je všetko čierno-biele. Po ďme to rieši ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

Ja nadviažem tiež na to, čo hovoril môj predre čník. Ja 

sa vôbec nestotož ňujem s tým, čo povedal pán poslanec 

Grendel. Jeho apokalyptické videnie čiernobieleho sveta nie 

je vôbec mne blízke. To aj si dokonca vyprosujem, a by sme 
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sa o tom rozprávali, že ke ď príde takáto ve ľká petícia, že 

buď jej vyhovieme, alebo ju budeme ignorova ť.  

Už len to, že sa tu druhýkrát s týmto zaoberáme a b ude 

to asi nieko ľkohodinová diskusia, je evidentné, že to 

neignorujeme. Myslím si, že v tejto miestnosti sa n enájde 

jeden, jediný poslanec, ktorý by si dovolil takúto veľkú 

petíciu odignorova ť.  

A to, že to je stotridsa ťšes ťtisíc obyvate ľov vo či 

nule, tiež sa s tým nestotož ňujem.  To, že neboli formálne 

spísané nejaké ďalšie petície, nehovorím teraz zástupcami 

kasín, ale ľuďmi, ktorí sa snažia stava ť veci z hlavy na 

nohy, z rú, teda z hlavy na nohy, to ešte neznamená , že že 

iný názor neexistuje. Ja mám diskusie s ľuďmi za sebou 

a myslím si, (gong) že ten názor existuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No ja sa stotož ňujem s tým, čo hovorí pán poslanec 

Grendel. Som ve ľmi š ťastný, že takéto nie čo, čo za čalo pred 

rokom a trištvrte z iniciatívy najprv niektorých 

angažovaných starostov, potom všetkých starostov a na čele 

potom s pánom primátorom sa dotiahlo minulý rok úsp ešne do 

konca. A nikto nepo čítal s tým, že vznikne najúspešnejšia 

petícia v histórii Bratislavy  a že sa podarí staro stom, 
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ale a hlavne aktivistom zo Zastavme hazard zozbiera ť 

stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť hárkov.  

Vie, je to ve ľká vec. všetci vieme, že ve ľká vec sa 

rodí ťažko. O tom sved čia aj historické kroky, ktoré táto 

petícia musela prekona ť,  o ktorých budem hovori ť vo svojom 

normálnom príspevku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán poslanec Grendel hovoril o tom, že aj druhá 

strana, priaznivci zachovania hazardu v meste má mo žnos ť 

predloži ť petíciu a nemusí to by ť stotridsa ť, môže by ť sto 

alebo pä ťdesiattisíc, tak ja by som ho doplnil. Sta čí ke ď 

tých podpisov bude čo i len tisíc a bude to adresované 

zastupite ľstvu, tak my sa tým ako zastupite ľstvo musíme 

zaobera ť, lebo nám to vyplýva zo zákona o peti čnom práve. 

Takže prosím, ak ak existuje silná vô ľa zachova ť 

hazard, alebo ak dnes schválime, verím že schválime  to 

zrušenie, alebo zákaz hazardu, tak na každom ďalšom 

zastupite ľstve ke ď bude čo i len tisíc podpisov, tak 

zastupite ľstvo bude musie ť rieši ť to, o čo nás petícia bude 

žiada ť.  
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A nerozumiem celkom tým pochybnostiam o tom, že, že  

poďme to rieši ť, pretože to riešenie máme predsa na stole 

a sta čí ho schváli ť.  

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: 

(poznámka:  potlesk) 

Presne tak ako hovorí pán poslanec Dotál, ve ď preto 

som aj ja hovoril, že nech je to stotridsa ťšes ťtisíc, 

stotisíc, pä ťdesiattisíc, alebo nech je to aj tých pä ťsto, 

ktoré spomínal pán poslanec Jen čík, samozrejme. 

A pána kolegu Kríža by som chcel v tomto povzbudi ť, že 

tak nech sa pá či, pán kolega, zorganizujte takú petíciu.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor hovoril, že dneska to je také skôr 

rozhodovanie hodnotové. Áno, súhlasím s ním v tom, že nie 

je to o peniazoch, ktoré by tvorili nejaký da ňový, alebo 

iný príjem mesta. Ten príjem sa nedá hodnoti ť a porovnáva ť 

s cenou, ktorú platia za mnohé problémy rodiny, kto ré 

niekedy nemôžu za to, že ich otcovia, ale aj matky,  

podľahnú gamblingu.  

Herne vyrastajú na sídliskách, ja to vidím aj 

v Petržalke, ako huby po daždi. Priestory, ktoré ke dysi 

patrili lekár ňam, predajni kobercov a podobne a zrazu je 

tam her ňa.  

A často sú aj v blízkosti škôl. Oni možno sú stodesa ť 

metrov od školy, čiže neporušujú zákon, ale sú v blízkosti 

škôl. A ja musím poveda ť, že ni č tak často nevzniká vo 

voľných priestoroch ako herne, ktorých je naozaj na mô j 

vkus v Bratislave ve ľmi ve ľa a my nemáme ve ľmi ve ľké 

možnosti, či už ako mesto, alebo mestské časti regulova ť 

ich vznik.  

Zárove ň ke ď chodím inde do zahrani čia, vidím, že 

v tých mnohých mestách takéto herne nebývajú v tako m 

rozsahu ako u nás. Pod ľa mňa to hyzdí aj obraz toho mesta. 

A naozaj, ja aj v Petržalke ako lekár mám ve ľmi bohatú 

skúsenosti s problematikou ľudí, ktorí pod ľahli gamblingu 

a majú z toho následky. Nie oni, ale často ich rodinní 
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príslušníci. A musím poveda ť, že lie či ť gamblera je takmer 

nemožné.  

Lebo závislého od alkoholu a drog, on často má 

zdravotné problémy, gamblér ich nemá a nepoci ťuje. Následky 

jeho činnosti poci ťuje len rodina.  

Preto hovorím, že nedá sa ten da ňový príjem mesta 

s hodnotami, ktoré rozbíja a prináša ten gambling 

porovnáva ť.  

Preto ako lekár som za to, aby sme urobili všetko 

preto, aby tie herne z našich miest zmizli. 

Medzi časom sa zmenil zákon. Chápem, že mnohí ľudia 

pracujú v herniach a kasínach. Ja chápem, že mnohé hotely 

patria aj do medzinárodných sietí a v ich portfóliu  sú 

kasína a všetko. Ale prepá čte, je to ve ľmi silná loby nato, 

aby ke ď sa menil zákon, si mohli dohodnú ť také podmienky 

v zákone, aké chceli. Neurobili to. A my ako samosp ráva 

nemôžeme rieši ť problémy, ktoré nerieši štát. To od nás 

nech nikto nechce. My nemôžeme suplova ť štát v istých 

zásadných veciach. Ak si chceli dohodnú ť iné podmienky, 

mali na to možnos ť aj dos ť času.  

Stopä ťdesiat stotridsa ťšes ťtisíc ľudí je ve ľká masa, 

ja si nesmierne vážim vždy každého, kto sa vôbec na  petície 

akéko ľvek dá, lebo ke ď ste zažili zbieranie podpisov, 

viete, že je to často aj problematická vec.  

A chcem poveda ť, že po všetkých zvažovaniach, naozaj, 

veľmi dôsledných pre aj proti, lebo ja chápem, že aj 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 196 

niektorí ľudia prídu o prácu, boja sa o to a tak ďalej, sme 

sa dohodli v klube, že naozaj každý bude hlasova ť pod ľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A ja budem t eda 

hlasova ť za zákaz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež dúfam, že to bude hodnotové hlasovanie a tý m 

pádom dúfam, že bude verejné.  

A to že som v zákulisí videl pripravené pleny, za 

ktorými sa hlasuje, plenty a urnu, tak to je asi ib a zhoda 

okolností. Čiže nie je, dúfam, naplánované, alebo ani nikto 

nezvažuje, že by dal o tomto hlasova ť tajne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem o čom hovoríte, pán poslanec. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

V tomto bode plne súhlasím s pani Plšekovou. A chce la 

by som upozorni ť ešte aj na to, že to prebujnenie 

hazardných hier a herní, to je vlastne spôsob akým sa 

v tejto krajine prijímajú zákony. Tu nie je žiadna 

oponentúra odbornej verejnosti, lekárov, ľudí,  ktorí by 

mohli oponova ť takéto zákony. Nemáme tu ten systém urobený. 

Ono sa robí lobisticky. Lobisticky sa robia zákony 

a výsledok je zlý zákon, ktorý kazí česť, s prepá čením aj 

samotným tým, ktorí ho prelobovali. 

Ja ur čite budem hlasova ť za plný zákaz práve preto, že 

tu je prebujnelý prebujnelý tento priemysel kvôli z lému 

zákonu a kvôli tomu, že v tomto štáte nemáme dobre 

nastavované. 

Polemika o zákonoch má by ť samozrejmá. To je tá 

podstata demokracie. (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík. 
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(poznámka:  potlesk) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Nepochybne 

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

Ide mi čas. 

Nepochybne je to problém, áno. Ja si to tiež 

uvedomujem. Sám som podpísal tú petíciu. Ale pre čo vznikol 

ten problém? pre takú istú petíciu, ktorá, ktorá 

podpisovala, alebo teda bola, bola  za zrušenie nej akého 

megakasína, ktoré mohlo vyrás ť na jednom mieste niekde 

v poli, niekde za Bratislavou a tieto malé herne by  možno 

nevyrástli.  

Len tá jedna ve ľká petícia a presne takisto, podpiso. 

Táto, táto sa podpisovala na území, na území Bratis lavy, 

okej, ale tú petíciu podpisovalo celé Slovensko, ro zhodli 

o Bratislave, že čo tu bude. v neposlednom rade aj teraz sa 

rozhodlo o Bratislave za jednu noc. Zme zmenili nám  zákon 

o Bratislave za jednu noc. Nikto sa nás nespýtal, či sme 

za.  

(poznámka:  piskot) 

To jediné ma štve, že nerokujeme normálne. Tu prost e 

máme len bu ď za, alebo proti.  

A bu ď si, bu ď si gamblér, (gong) alebo si neviem 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážená pani kolegy ňa, v tejto miestnosti, pod ľa mňa 

nie je nikto, kto by bol nejakým že fanúšikom hazar du. Ale 

tak, ako ste vy lekárka, hoci som vás nikdy nepo čul 

protestova ť proti ove ľa nebezpe čnejším veciam ako je 

alkoholizmus a podobne a presadzova ť nejaké zá zákazy, ja 

som ekonóm. A viem, že prohibícia totálna v minulos ti nikdy 

nikomu neprospela a má ove ľa horšie dôsledky.  

My nemáme dnes možnos ť len by ť za hazard alebo proti 

hazardu. Môžme schváli ť prohibíciu, ktorá pomôže mafii 

a bude ma ť ove ľa horšie dôsledky, alebo môžme schváli ť 

veľmi prísnu reguláciu, ktorá vytla čí všetky tie automaty 

z kr čiem, ktoré sú najnebezpe čnejšie, všetky tie sídliskové 

herne, ale zárove ň nevytvori ť priestor pre ove ľa horší 

nelegálny biznis, ktorý bude úplne nekontrolovate ľný 

a a absolútnym spôsobom škodlivejší.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážené kolegyne poslankyne, poslanci. Hovoríte o ve ľmi 

vážnom bode a chcel by som vám teda da ť nejaké také fakty, 

o ktorých možno neviete, ale možno pre vaše rozhodo vanie 

budú celkom zaujímavé.  

Tri dni pred tým ako som dostal telefonát 

z magistrátu, že zmizli nejaké hárky, som mal telef onát 

z Prahy od pani Ditrichovej, ktorá sa ma pýtala, pr osím 

vás, čo je z hárkami? Všetko je v poriadku? na to som 

povedal, to vybavuje magistrát. Vôbec netuším čo čo sa 

pýtate. O tri dni, samozrejme, ke ď za čala tá aféra so 

zmiznutými hárkami, mi bolo jasné, že toto organizo val 

niekto, kto mal eminentný záujem a už všetko vedel.   

Keďže som toto vypovedal na polícii a je to zachytené,  

tak už to môžem kludne hovori ť verejne.  

Akurát to chcem poveda ť, že mnohí neviete, že trestné 

oznámenia, ktoré na zmiznutie padli z viacerých str án bolo 

zastavené, lebo bolo to vyhodnotené, že zmizlo asi dve kilá 

papiera, čiže nebola dosiahnutá nejaká škoda 

dvestošes ťdesiat euro, neni čo stíha ť,  trestné stíhanie, 

takže asi takto. Dve kilá papiera, možno dvads ťšes ť centov. 

Takže. 

Ďalšia vec, chcem vám poveda ť čo nové za plotom. 

Parkrát som vám hovoril, že moji susedia bezdomovci , 

ktorí sa dostali chatky záhradnej preto, lebo pred 
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desiatimi rokmi otec prehral celú sumu a museli pre dať byt 

a prehral aj to, čiže nemajú ni č. Majú pä ťmesačné decko. 

Najnovšie, bezdomovec je zavretý, lebo kradol, aby vôbec 

nie čo zabezpe čil. Jedenás ťro čný syn, matka mi hovorila, 

začal pi ť, kradne, sná ď ho zavrú do nejakého 

resocializa čného zariadenia, aby neurobil vä čšiu škodu, aby 

sa nedajbože nezapojil do nejakých iných vecí.  

Všetko to za čalo v jednej sprostej herni.  

Takže, to sú také najnovšie správy.  

Nebudem pokra čova ť ďalej, bolo by toho ve ľa.  

Ja prajem vám všetkým, aby ste nabrali odvahu prija ť 

odvážne rozhodnutie, ktoré vám toto mesto nezabudne .  

Ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. Čakám kým doznie  potlesk pre kolegu Šramka, 

ktorý sa ve ľmi zaslúžil o to, že teda o petícii proti 

hazardu rokujeme.  
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Na doplnenie.  

Ja som si bol predv čerom tiež na pošte, z polície mi 

došiel list. Na moje prekvapenie trestné oznámenie vám bolo 

odmietnuté. Nie že prerušené, ale odmietnuté. Odmie tnuté 

z toho dôvodu, že tá strata papiera nepresiahla hod notu 

dvestošes ťdesiatšes ť euro. a to, že zmizlo štyridsa ť, 

päťdesiattisíc osobných údajov, to toho pána nadporu číka, 

to je podkapitána, ako keby ani netrápilo.  

Takže ja dneska podávam s ťažnos ť na toto, lebo mne ide 

o nie dvestošes ťdesiatšes ť eurovú škodu, alebo o pä ť kilo 

papiera, či osem kilo, či ko ľko to zmizlo, pätnás ť kilo. 

Aha. Tretina. Lebo to bolo osem krabíc po pä ť kilo, to je 

štyridsa ť kilo. Že pätnás ť kilo papiera zmizlo s osobnými 

údajmi štyridsa ť, pä ťdesiattisíc ľudí, (gong) takže sa mi 

to nezdá dobre 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja dúfam, že polícia rovnako bude vyhodnocova ť ke ď 

zmiznú analýzy Deloitu, lebo tak aj vždy, ešte mene j kíl 

papiera, to sú zvä čša len také dvadsa ť, tridsa ť, 

šes ťdesiatstranové, tak 
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(poznámka:  po čuť ženský hlas „a majú hodnotu 

stoštyridsa ťšes ť“) 

a majú hodnotu stoštyridsa ťšes ťtisíc a každá jedna, 

alebo teda niektoré. Tak ja dúfam, že bude. 

Môžete mi potom poveda ť meno toho policajta, aby som 

vedel, že keby sa takéto nie čo stalo, že ku komu sa treba 

obráti ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

dovo ľte, aby som sa ako jeden z členov peti čného 

výboru pod touto petíciou vyjadril, pretože som rád , že sme 

sa dostali tam, kde sme teraz. 

Ako bolo povedané, celá tá idea vznikla na pôde 

rokovania starostov mestských častí Bratislavy  pred jeden 

a pol rokom. Preto ma udivuje, že dnes niekto si do volí 

vystupova ť a hovorí o tom, že jedna poslanky ňa národnej 

rady je iniciátorkou petície Bratislava proti hazar du.  
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Tu sme ukázali všetci starostovia a pán primátor, ž e 

keď ťaháme za jeden povraz a ke ď držíme spolu, tak dokážeme 

strnú ť aj Bratislav čanov.  

Je pravda, že len my osemnásti by sme nedokázali 

zozbiera ť to ľko podpisov. Ale bez toho, aby sme sa 

nepostavili a neza čali túto petíciu, tak by dnešný de ň 

nebol.  

Chcem sa po ďakova ť všetkým starostom, pán primátor, aj 

tebe, všetkým Bratislav čanom, ktorí potom venovali svoj 

voľný čas, aby sa, aby pomáhali zbiera ť tie podpisy, lebo 

bolo na trošku, by som povedal, ospalú Bratislavu n ebývalá 

aktivita a je tu konkrétny výsledok. 

Treba sa vráti ť o jeden a pol roka spä ť a pozrie ť si 

aký vtedy platil zákon. Náš názor bol, že ten zákon  nebol 

v poriadku, pretože v rozpore so zákonom o referend e, tam 

ustanovoval iný spôsob, akým sa má kona ť petícia, pardon 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) o petíciách, akým sa má 

táto problematika rieši ť.  

Vtedy si tvorcovia zákona zrejme mysleli, že my to 

spravíme tak, že dáme tam bu ď všetko, alebo ni č. Aj vtedy 

keď sme vlastne tú petíciu pripravovali, tak sme sa mu seli 

rozhodnú ť, že bu ď všetko, alebo ni č. A preto  dnes je tu 

návrh, alebo je tu petícia, výsledok petície, zakáz ať 

všetko. 

Vtedy tvorcovia toho zákona si zrejme nemysleli, že  sa 

podarí  niekedy niekomu v tejto repulike, možno vo veľkých 
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mestách vyzbiera ť to ľko podpisov pod petíciu, ko ľko je je 

naozaj potrebných.  

Aj tá zmena zákona, ktorá prišla vlastne teraz 

naposledy ukazuje, že sa prerátali a jednoducho, h ľadajú 

teraz spôsob akým, akým nie zakazova ť, ale regulova ť.  

Žia ľ, situácia je taká, že petícia jednozna čne hovorí 

o tom, že Bratislav čania alebo tí, ktorí podpísali petíciu, 

tých vyše stotritisíc obyvate ľov žiada zákaz. Vtedy nebola 

iná možnos ť, len zakáza ť všetko am block. 

Nie je to jednoduché rozhodovanie pre poslancov, al e 

upozor ňujem na to, že ide o všeobecne záväzné nariadenie 

a každé nariadenie je možné zmeni ť. Ale teraz v tejto 

chvíli je tu potrebné odpoveda ť na túto, túto otázku, alebo 

na túto výzvu.  

Jednoducho, iná možnos ť nebola pred jeden a pol rokom 

a ja osobne nevidím ani teraz ak chceme, alebo chce te, 

pardon, chcete vyjs ť v ústrety petícii, ktorá tu bola 

úspešne ukon čená a predložená do parlamentu, aby ste 

rozhodli inak.  

Takže, ja ešte raz ďakuje pán primátor, tebe, ďakujem 

všetkým starostom bratislavských mestských častí, aj ke ď 

niektorí z nich 

poprosím ešte dve minúty,  

aj ke ď niektorí, na môj vkus trošku nechutne sa 

snažili túto tému využi ť vo svoj politický prospech, lebo 
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väčšina starostov pristupovala k tejto petícii s pokor ou 

a slušne a nikto z nás sa nesnažil, alebo vä čšina z nás sa 

nesnažila si na tomto prihrieva ť svoju politickú polievo čku 

a získava ť politické body. Lebo toto naozaj nie je téma na 

to, aby tu niekto na úkor iných získaval politické body 

a oplýval sa v aplauze.  

Preto ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa o to 

pri činili, a som rád, že sme sa dokázali zjednoti ť takýmto 

spôsobom. 

A pán primátor, páni starostovia, pani starostky, j e 

to možno opä ť ukážka toho, že ke ď sme poni, do nie čoho išli 

spolo čne, tak sme nie čo dokázali urobi ť. Nie čo vieme 

zmeni ť.  

Ja opätovne teraz využíjem túto príležitos ť, aby sme 

problémy Bratislav čanov a problémy mestských častí riešili 

spolo čne.  

Keď sa zjednotíme a ke ď ťaháme za jeden povraz, tak dá 

sa ve ľa vecí pre Bratislavu a jej obyvate ľov urobi ť. Tak 

vás prosím, nech toto nám je mementom, že tu sme bo li 

jednotní, všetci do jedného a spolo čne sme ťahali, po ďme 

ťahať aj ďalej. 

Ďakujem pekne. 

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: 

(poznámka:  potlesk) 

Musím po ďakova ť pánu starostovi Starého Mesta za jeho 

vyjadrenia a zásadný postoj.  

A ve ľmi sa čudujem všetkým poslancom, ktorí banujú za 

megakasínom niekde v Petržalke alebo v Jarovciach. 

A čudujem sa ekonómom, ktorí rozprávajú o akejsi 

regulácii a ešte k tomu bývalý poslanec národnej ra dy, 

ktorý ve ľmi dobre vie, že to sa musí prija ť kvalitne 

a regulácia musí by ť predovšetkým prijatá v národnej rade, 

pretože tá regulácia, ktorá je momentálne v zákone,  nám 

nepomôže. Nebude to regulácia a neovplyvníme už pot om vôbec 

ni č.  

Ďakujem, 

Ďakujem starostom. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Ja som bola tiež jednou zo signatárok tejto petície , 

dokonca sme, som bola jednou z tých, ktorou, ktorej  

doru čili, ktorí doru čili peti čné hárky do podate ľne 

magistrátu. Čiže, to dianie som ve ľmi pozorne sledovala. 

A nakoniec všetkých nás zaplavujú požiadavky našich  

občanov a verím tiež, že tí, ktorí podpísali petíciu, aby 

sme boli za celkový zákaz, alebo vo všeobecnosti úp lný 

zákaz teda hazardných hier, ja osobne samozrejme, t ak jak 

som za čala, tak tak budem aj postupova ť, čiže moje, moje 

slovo je jasné.  

Chcem naozaj len poveda ť, že prevádzkovia, 

prevádzkovatelia  kasín vo ve ľkých rezortoch, nadnárodné 

organizácie  ur čite mali možnosti na to, by si boli 

zalobovali (gong) a  

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. 

No, ja som tak trošku čakal, že pánovi starostovi to 

vypadne z úst, nestalo sa. 

Ja na jeho mieste by som mal ve ľké obavy ke ď bude 

úplný zákaz v Starom Meste, úplný zákaz hazardu, že  čo sa 

stane. Lebo tak jak vo ľakedy postávali na rohoch veksláci, 

tak dneska tu budú postáva ť rôzni, rôzne indivíduá, ktorí 
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budú nahá ňať ľudí do do čiernych herní, do bytov, kde sa už 

nie len bude hra ť, budú tam drogy, alkohol čierny, budú tam 

prostitútky a všetko podobné. A potom som zvedavý čo budeme 

robi ť. 

Ale nie o tom som chcel hovori ť, pale o tom že pán 

starosta presne nám rypol do jednej veci. v ďaka tejto 

petícii sa zmenil zákon. Prijala sa novela zákona. To je 

skvelá vec. a ja práve na to apelujem, že tá novela  nám 

umožňuje reguláciu. A ani sa nepokúšame o tom rozpráva ť. To 

ma štve. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Veľmi pekne. 

Ja hne ď na úvod žiadam, ak vy čerpám čas, tak aby sa mi 

pred ĺžil o dve minúty.  

Ďakujem. 

Ja musím poveda ť, že názory mojich predre čníkov, 

napriek tomu, že sa rôznili zatia ľ, tak v každom jednom 

z nich je nie čo, s čím sa dá súhlasi ť.  
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Treba súhlasi ť s tým, že ďakujeme organizátorom 

petície za to, že poukázali na vážny problém, ktorý  

v Bratislave máme.  

Treba takisto poveda ť, že je dobré, že novela nám 

umožňuje aj iné riešenia ako ni č, alebo  absolútny zákaz, 

ale zárove ň je pravda, že myslím si, že tá novela mohla by ť 

ove ľa viac prepracovanejšia, pretože  tie možnosti, kto ré 

nám dáva sú ešte stále zna čne syzifo syzifovskou vo ľbou.  

Treba však poveda ť ešte jedno. Aj my, ktorí sme neboli 

v peti čnom výbore a petíciu sme neorganizovali, chodíme po  

meste, rozprávame sa s ľuďmi a vieme aké sú názory 

Bratislav čanov. 

Veľakrát som sa stretla či už pri rozhovore 

s Vrakún čanmi, alebo mojimi známymi z iných mestských častí 

s tým, že jednoducho, ke ď sme sa o petícii rozprávali, tak 

vlastne uvedomili, že, si uvedomili si, že boli v p odstate 

istým spôsobom zavedení peti čným výborom. Pretože to čo im 

vadilo sú naozaj herne, automaty a jednoducho, málo komu 

vadili kasína v centre mesta. Slušné podniky, kam s a chodí 

väčšinou v obleku a kravate. 

A ďalšia ve ľmi podstatná vec. ve ľmi dôležitým dôvodom, 

pre čo ve ľa ľudí podpisovalo túto petíciu, nebolo to čo sa 

deje vo vnútri  v herni, ale to čo sa deje pred her ňou. 

Všetky tie blikajúce púta če, transparenty a proste vizuálny 

smog, ktorý jednoducho strašne ve ľa Bratislav čanom vadil. 

Preto si myslím, že netreba naozaj túto diskusiu an i 

zďaleka zužova ť len na ni č, alebo zákaz, ale na zamyslenie 
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sa nad tými, aké sú naše možnosti regulácie, ktoré máme 

v tejto chvíli pod ľa novely zákona, aj ke ď ak ako som už 

povedal povedala, sú pod ľa mňa, stále neposta čujúce.  

Padlo tu od kolegyni Kimerlingovej nie čo o tom, že 

pla čeme za megakasínom. Priznám sa, ja mám pocit, že to to 

našu situáciu zhoršilo. Keby vznikol objekt, ktorý niekto 

nazýval megakasínom, ale ono to nemalo by ť megakasíno, 

kasíno mala by ť jedna sú časť, mala tam by ť kongresová sála 

a tak ďalej.  Štyri, štyri percentá  plochy celého komplex u 

malo tvori ť kasíno, mohli sme s kludným svedomím poveda ť, 

že jednoducho, tam mimo centra mesta, mimo toho okr uhu, kde 

sa pohybujú tí ľudia, ktorí naozaj prehrávajú svoju 

posledné peniaze, alebo posledné peniaze svoje rodi ny, 

v tej herni, ktorú majú ved ľa kr čmy.  

Toto všetko mohlo by ť dostato čne ďaleko, aby sme to 

nemuseli rieši ť.  

Toto k téme. 

Teraz ešte jedna vec. Možno budem výnimo čne, čo 

nezvyknem, ve ľmi osobná.  

Videla som v predsálí pána Chromíka. Toho pána 

Chromíka, ktorý naposledy ke ď zamiešal svoj nos do vecí, 

ktoré sa ho, pod ľa mňa, netýkajú, alebo aspo ň predpokladám, 

že sa ho netýkajú, ke ďže sa deklaruje ako š ťastne ženatý 

muž a otec rodiny, tak nás to stálo šes ť celá tri milióna 

ako da ňových poplatníkov.  

Ako som si pre čítala v médiách 

(poznámka:  obrovský nesúhlasné kri čanie z predsália) 
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pán Chromík, pán Chromík býva v Šenkviciach v rodin nom 

domčeku. Pre čo pán Chromík opä ť strká svoj nos do vecí, 

ktoré sa týkajú Bratislav čanov a nie jeho? 

Mne v mailovej schránke pristálo ve ľa mailov od 

Bratislav čanov, vyjadrujúci taký alebo taký názor, ale 

došlo mi  neuverite ľne ve ľa mailov aj od ob čanov z inej 

časti Slovenska o čividne skopírovaných z tých, ktoré 

posielali zástupcovia Aliancie za rodinu. 

Pán Chromík, ve ľmi pekne ďakuje, že ste vzbudili 

v ob čanoch z iných častí Slovenska takýto záujem 

o Bratislavu, ktorí sa zrazu vedia aj k Bratislave 

prihlási ť ako k svojmu hlavnému mestu. Pevne verím, že 

v tejto iniciatíve budete pokra čova ť aj ke ď sa bude rieši ť 

zákon o Bratislave, a že opä ť sa takisto všetci vaši 

prívrženci prihlásia k Bratislave ako k svojmu hlav nému 

mestu, ktorá má by ť vlajkovou lo ďou tohto štátu a ktorá má 

ís ť príkladom a ktorá má dôstojne vyzera ť a má za čo 

dôstojne vyzera ť. Tak dúfam, že v tomto budete pokra čova ť 

aj na ďalej.  

Myslím, že asi to ľko k pánovi Chromíkovi a jeho záujmu 

o túto problematiku.  

(poznámka:  obrovský nesúhlasné kri čanie z predsália) 

Takže dneska by sme mali hlasova ť (gong) trikrát áno 

záujmom Bratislav čanov, zdravému rozumu a tomu, aby bolo 

splnené to, čo Bratislav čania chcú. Aby ich neob ťažovali 

blikajúce herne, aby na nich hazard neskákal na kaž dom 

kroku, ale zárove ň trikrát nie nezmyslom pána Chromíka.  
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(poznámka:  potlesk aj nesúhlasné výkriky) 

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: 

Žasnem, že medzi poslancami ešte môžu by ť takí ľudia 

ako pani Svore ňová, pretože hovori ť že ak bude megakasíno 

v Jaroviach, alebo na okraji Petržalky, tak máme ic h 

z krku, tak to je nehorázne. Skuto čne, nehorázne.  

V dosahu emháde čky ma ť megakasíno, to je rovnako zlé, 

ako ma ť herne všade po Petržalke. Nech nikto mi nerozpráva , 

že cestovný ruch sa nám potom zlepší v ďaka tomu, že máme 

megakasíno. Dostali sme všetci správy aj od, bože, čo to 

je? Združenie cestovného ruchu. Ako sa nám cestovný  ruch 

tuná zhorší. No neviem, či aj vo Viedni nariekajú a či 

v Budapešti  a v Dubaji nariekajú za cestovným ruch om, 

o ktorý prišli kvôli zákazu hazardu.  

Veď už, prosím vás, majte zdravý rozum. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová.  
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Prosím vás, priatelia, ja som, všetci sú ve ľmi radi, 

že ste si prišli vypo čuť, vypo čuť toto zasadnutie, ale 

skúste do ňho nezasahova ť, nehajte poslancov pracova ť, lebo 

čím dlhšie sa budete takto prejavova ť, tým to bude dlhšie 

trva ť. 

Veľmi si to vážim aj ja, ste všetci vítaní, ale 

prosím, nehajte poslancov pracova ť, lebo ich oberáte 

o diskusný čas a potom nemajú čas poveda ť kedy faktické 

pripomienky. 

Takže pani poslanky ňa Čahojová, má samozrejme o minútu 

viacej, o pol minúty viacej. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže mám len minútu, tak stru čne. 

Vážená pani kolegy ňa,  

po prvé, ste povedali, že petícia zavádzala 

signatárov. Nie, text petície bol exa exaktný, pres ne 

v zmysle zákona a pre dostato čne vymuno vykomunikovaný, aby 

ľudia vedeli, že majú možnos ť podpísa ť len úplný zákaz 

hazardu.  

To s vami katergoricky nesúhlasím. Ako jeden z členov 

peti čného výboru. 

Druhá vec. povedali ste, že ľuďom vadia blikajúce 

reklamy. No, ja si nemyslím, že ľuďom vadia vadia blikajúce 

reklamy, možno raz časom budú niekomu vadi ť viano čné 
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strom čeky, alebo betlehemy v uliciach, zatia ľ to tak nie 

je, naš ťastie, ľuďom vadia individuálne a spolo čenské 

dôsledky hazardného priemyslu. 

A po tretie. Vyjadrili ste sa ve ľmi ostro vo či osobe 

pána Chromíka. Vaše vyjadrenie je pre m ňa dôkazom, že pán 

Chromík svoje posle poslanie robí, uchopil sa ho ve ľmi 

dobre a výsledky jeho práce sú aj to, že petícia má  

stotridsa ťšes ťtisíc podpisov Bratislav čanov. 

Bratislav čanov. To je jedno, pán Chromík môže by ť aj 

z Košíc.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pani Svore ňová, ke ďže som architekt, pozerala som si 

aj zámer na megakasíno, ktoré, ktorý bol pracovný n ázov.  

To nebolo kasíno luxusného typu, že mal by ť hore 

nejaký hotel a tam malo by ť nejaké kasíno, kde chodia 

proste z celého, z celej Európy ľudia, mali to by ť celé 

podlažia herných herní, to znamená, automatov toho 

amerického typu, kde by chodili masy ľudí. A nad týmto 

podlažiami, alebo pod nimi mala by ť normálna, normálny 
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obchodný dom. Mali tam by ť, mal tam by ť akvapark pre 

rodiny. 

Viete si predstavi ť tento kolos, ako by zarábal? Ja si 

ho viem predstavi ť.  

Teraz vr vyšší územný celok ide robi ť medzinárodnú 

súťaž na family park, edukatívny park, ktorý bude bizn isom 

pre niekoho, ale bude ma ť úplne iný význam pre mestskú časť 

Petržalka. Ale aj pre okolie. A bude to medzinárodn ý family 

park. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím o dodržiavanie času. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Cítite ten rozdiel?  

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 som bol pri tom, ke ď sa hlasovalo o tom. Tá 

myšlienka bola o tom, že naozaj, bude tam zábavný c elok, 
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z ktorého jedna časť bude kasíno, kde je samozrejmé, že je 

prístup len osemnás ťro čným a starším. A druhá budú tieto 

bazény a všetko. Čiže, a hazard z mesta mal vypadnú ť na tú 

perifériu. 

Ale ide o to, že ve ľakrát mi zaznelo aj teraz, tie 

maily a všetko, taký troška nátlak. 

Viete, ja ke ď som robil na svoju frajerku, terajšiu 

ženu nátlak, ke ď som ju chcel dosta ť do postele, do 

postele, tak sa to stále odkladalo, lebo som bol mo c 

násilný. 

A aj ja, ktorý som bol totálne za totálny zákaz, tý mto 

nátlakom čo oni píšu mi všetci ako nemám boha pri sebe, 

a ke ď mám držia mi ruky. Proste, nemám boha pri sebe, le bo 

som ne nehlasoval za to kasíno pred štyrmi rokmi.  

A myslím si, že aj teraz by sme mali posúdi ť. A preto 

som dal spravi ť taký prieskum Dúbrav čanov, lebo m ňa nikto 

nezaujíma tu či prídeme o peniaze, neprídeme, o to, čo si 

o tom myslia Dúbrav čania. 

Ďakujem. 

(gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ako dopadol ten prieskum? To potom mi poviete, pán 

poslanec.  

Ja chcem sa spýta ť, pani predhovorky ňa, na ktorú 

reagujem.  

Ty si hovorila, že teba nezaujíma čo sa deje vo 

vnútri. Teda m ňa ve ľmi zaujíma, ve ľa ľudí zaujíma, čo sa 

deje vo vnútri, lebo to pôsobí nie len na tých ľudí, čo sú 

vo vnútri, ale na ich okolie hne ď bezprostredné, ale je to 

okolie v rodine.  

Čiže, zaujíma nás to, čo sa deje vo vnútri. 

Prípad Budapeš ť, Ma ďarsko. Za dva dni museli všetky 

herne, automaty skon či ť. To tuná nehrozí. 

A ja som v Budapešti bol. Tam neni sú žiadne herne,  je 

tam taký turistický ruch, jak, velikánsky, a tam ne chodia 

tam hráva ť. Je tam nádherne. Na uliciach nenájdete žiadne 

herne. V Budapešti je krásne. 

A pánovi Chromíkovi. 

Ja viem, že pán Chromík je Bratislavák . Zaoberá sa 

bratislavskými témami. Ale ke ď on zorganizoval raz jedno 

referendum, na ktoré sa podpísalo štyristopä ťdesiattisíc 

Slovenskej republiky, on teraz má zákaz doživotne 

angažovanosti sa? Ve ď čo to je? (gong) pre čo by sme to tak 

mali bra ť? To 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som takisto reagoval na to, čo tu odznelo 

v príspevku. 

Pani kolegy ňa, vy ste povedali, že mnohí ľudia, ktorí 

podpísali petíciu, nevedia, čo podpisujú. Ja hovorím, to 

ste aj m ňa postavili do tej množiny, čo som nevedel, čo som 

podpísal. Ja som vedel.  

A všetkých, ktorých ja poznám a možno aj trochu moj ou 

prispením, podpísali túto petíciu, boli dobre obozn ámení, 

čo podpisujú. Hej? 

Tu naozaj nejde o to, aby sme dnes urobili nejakú 

machuľu na tých ľuďoch, ktorí, ktorí nevedeli čo, čo majú 

robi ť len preto, že tu je nejaký záujem iných ľudí, iných 

lobistických skupín, ktoré chcú navodi ť, navodi ť dojem, že 

aj ma čka je troška psom. 

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. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Kolegy ňa Svore ňová bol pre m ňa prvý príspevok zdravého 

rozumu a poviem pre čo.  

Lebo, a pán Kolek to povedal tiež aj teraz. Ja som 

poslanec, ktorý sa orientuje na výsledok. Ja mám zá ujem na 

tom, aby sa s her ňami nie čo urobilo. 

Kolegovia na ľavo, tu sú tí poslancami, ktorí chcú by ť 

poslancami, hrajú marketing, napravo s časti tiež, sú to 

budúci kandidáti, marketéri.  

Úplným dok, to je dokázané a dokázali to mestá. Ja som 

fakt tie argumenty si vypo čul všetky doradu, ja chcem svoje 

decká tiež ochráni ť  o herne, od herní, ale ich zákazom 

svoje decká neochránim pred tými her ňami, lebo príde sem 

a ja to poviem úplne nahlas, pakáž Albáncov, pootvá ra po 

kadejakých bytoch, pivniciach a neviem čoho všetko 

nelegálne herne a kto jej v tomto bude zabra ňova ť, ke ď si 

do bytu dá pä ť aaautomatov a bude sa tvári ť, že to je jeho 

nábytok a bude sa tvári ť, že tí čo tam hrajú, to sú jeho 

kamoši, ktorí u ňho sú  na párty. No, nikto, jednoducho. Si 

nenahovárajme, že tá polícia to je schopná s tým na robi ť 

poriadky. Nie.  
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Tak jak v Brne. Vznikne kvantum neregulovaných hern í, 

kde sa ešte aj drogy za čnú dáva ť, neviem čo všetko. (gong)  

Proste, len regulácia je 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som prihlásená riadnym, riadnym príspevkom, takž e 

to všetko ostatné si nechám na to. Ja len reagujem na 

kolegy ňu Svore ňovú. 

Snažíme sa tuná ako tak silou mocou udrža ť nejakú 

úrove ň diskusie. Napáda ť iniciátorov petície ad hominem, 

osobne, len za to, že s nimi nesúhlasím v nejakej i nej veci 

a dožadova ť sa, aby nemali právo organizova ť petíciu 

v mieste kde žijú, tak to je naozaj za čiaru. 

Čiže, dávajme si pozor, aby sme rešpektovali 

demokratické pravidlá pre všetkých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem.  

Ja len na niektoré veci. 

Ja som nenapadla iniciátorov petície, tým som na 

začiatku po ďakovala. Práve som poukázala na to, že 

niektorí, ktorí sa v téme angažujú, Bratislav čanmi nie sú. 

Čo považujem za trochu rozdiel. 

Ešte raz, tým ktorí tému iniciovali, otvorili, tým 

naozaj ďakujem. 

Čo sa týka ostatných vecí. Skôr sa jednalo o názory.   

Možno ešte k tomu megakasínu jedna vec. Taký námet na 

zamyslenie.  

Myslíte, že je rozdiel, ke ď to bude niekde na okraji 

Petržalky a ke ď ho vytla číme do Stupavy?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak by som náhodou vy čerpala, prosím dve minúty, 

pretože máme len jeden diskusný príspevok. Budem sa  snaži ť 

skráti ť na minimum. 

Tak po prvé.  

Do do dožili sme sa spolo čenského paradoxu. Máme 

nejaký hazard, niekto to považuje za zábavu, niekto  za 

priemysel, niekto za drogu alebo drogu, ktorá priná ša 

nejaký slas ť, nejakú zábavu, ale môže vzniknú ť aj 

závislos ť. A nám všetkým nejaké problémy a vážne 

individuálne tragédie.  

Tento, táto závislos ť, takzvaná novackova závislos ť, 

je to už aj medicínsky kategorizované, prináša, vyb uduje 

isté vz ťahy, nejaké podhubie, ktoré nejakým spôsobom je 

sociálne organizované, má nejaké vz ťahy a ke ď tu sa takto 

bavíme už takmer vyše roka, a organizujeme petície 

a organizujeme protesty, vidíme tu zamestnancov haz ardného 

priemyslu, alebo reštaura čných služieb, s tým spojení, 

ktorí sa boja, že prídu o svoju prácu, tak stalo sa  ako 

keby organizujúcim prvkom našej spolo čnosti.  

To takú silu má táto droga, aby sme sa tu o tom tak to 

dlho museli háda ť, aby nás to stálo to ľko námahy? To ako po 

prvé. 

Po druhé. 

Po druhé, toto nie je ledajaká petícia, nie len po čtom 

podpísaných signatárov, ale aj tým, že my ako staro stovia 
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sa často stretávame s petíciami, ktoré v zásade musíme 

odmietnu ť, pretože žiadajú od nás veci, na ktoré tie 

petícia nemá nijaký dosah. Napríklad, na prenesený výkon 

štátnej správy, rôzne o výstavbe a podobne.  

Ale toto je petícia, ktorá žiada to, na čo sme priamo 

zákonom poverení o tom rozhodova ť. Nech už bol minulý zákon 

nepodarený a novela ešte nepodarnejšia, nechcem pov edať, že 

schválne ušitá na to, aby nebola nepodarená, ale tú to 

kompetenciu máme a je nespochybnite ľná. 

Preto sa čudujem práve kolegom poslancom, ktorých 

strany, alebo zoskupenia sú v parlamente a boli pri  tvorbe 

tejto novely, že sa teraz ozývajú a hovoria o nejak ej 

regulácii, ktorá de fakto nie je možná.  

Akéko ľvek zavádzanie tu nejakou reguláciou znamená, že 

by sme prijali uznesenia, alebo všeobecne záväzné 

nariadenie, ktoré by pán primátor nemohol podpísa ť, lebo by 

bolo nezákonné, alebo by ho napadol prokurátor, ak by ho 

pán primátor podpísal. 

Po tretie. 

Nikto tu zatia ľ neargumentoval finan čnými dôsledkami 

pre mesto, takže ani ja sa nebudem o tom rozširova ť, ale 

hlavné mesto má dos ť rezerv a dos ť miest kde unikajú 

prostriedky bez kontroly na to, aby sa dala sanova ť táto 

strata.  

Čo chcem upozorni ť je, že nie len peti čný výbor, ale 

aj signatári petície boli vy vystavení permanentne,  po čas 

celého obdobia zbierania podpisov, ve ľmi nepríjemným 
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skúsenostiam. Od tlaku, nepríjemných diskusií, vere jných 

od, boli obvi ňovaní z vyl ĺkania politického kapitálu, rôzne 

profesné združenia nás ob ťažovali, hrozili nám súdnymi 

spormi a zodpovednos ťou za škodu, až po to zdesenie, ktoré 

vyvolala strata, alebo krádež peti čných hárkov. Nasledovalo 

aj odmietnutie trestného oznámenia. Dôvody ste už p očuli.  

Plus obštrukcie, ktoré spôsobovalo kontrolovanie 

podpisov na zvyšných, alebo na kópiách hárkov, čo 

samozrejme, my, ktorí sme pri tom boli vieme, že mn ožstvo 

podpisov bolo vyradených. Podpisových hárkov, naš ťastie 

ešte ostalo dos ť platných.  

Keby ste po čuli tie dôvody pre čo boli pri prepisovaní 

do excelovských tabuliek vyradené podpisy, tak by v ám 

z toho bolo ve ľmi ťažko a smutno. Uvediem príklad. Ke ď bola 

meno Gabriela (gong) uvedená ako Gabika, tak bol 

automaticky podpis vyškrtnutý.  

Po piate. 

Keď to vidím, ako sa odvíja táto diskusia a mám pocit 

a vidím tuná vo ved ľajšom priestore prichystanú miestnos ť 

na tajné hlasovanie, mám pocit, že na niekoho padol  lós, 

kto by mal tu navrhnú ť to tajné hlasovanie, aby sme sa 

zbavili zodpovednosti pred našimi voli čmi. Je to ve ľmi 

nepríjemné, že magistrát bol až tak sú činný a túto 

miestnos ť nachystal.  

Takže ja som sa chystala pripravi ť istú obranu pred 

týmto krokom a navrhnú ť aklama čné hlasovanie. ale nechcem 

vystavi ť poslancov tomuto nátlaku, považujem za samozrejmé,  

že hlasovanie bude verejné.  
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Ak sa niekto prihlási k tajnému hlasovaniu, tak sa 

automaticky prihlasuje za hazard. Pretože každý kto  hlasuje 

proti hazardu, nikto sa nebude za svoje hlasovanie hanbi ť. 

Na záver. Posledné slová. 

Hazard a momentálne naša diskusia, ktorú vedieme, j e 

skuto čným hazardom, ale s našimi voli čmi a s našimi ob čanmi 

a my momentálne hazardujeme aj s podobou zastupite ľskej 

demokracie. Prepá čte. Stotridsa ťšes ťtisíc podpisov 

Bratislav čanov, aký iný argument ešte potrebujeme  

k jednozna čnej petície?  

Zdá sa, že Národná rada Slovenskej republiky  nemá 

záujem prija ť taký zákon, ktorý by umožnil samosprávam 

regulova ť hazard, ale naozaj, si dala záleža ť na tom, aby 

sme ho mohli len celoplošne zakáza ť, alebo necha ť v takom 

rozsahu, v akom je.  

Nuž, s tým sa musíme nejako vysporiada ť. Či už vo 

svojom svedomí, alebo navonok. Čo bude nasledova ť? No, ja 

vám poviem čo bude nasledova ť. Aj pani kolegy ňa posla ňa 

poslanky ňa Svore ňová, ja dúfam, že podobný príklad (gong) 

bude nasledova ť aj  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, musím dôrazne odmietnu ť tieto, tieto  

(poznámka:  potlesk) 
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Podsúvania, že niekto dal nejaký pokyn. Nikto nevyd al 

žiadny pokyn na žiadne tajné hlasovanie. Je to štan dardný, 

štandardný postup pri každom mestskom zastupite ľstve. 

A mrzí ma, že po dvoch rokoch ste si to nevšimla.  

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len, ja si myslím, že naozaj, musíme h ľadať, h ľadať 

to riešenie, ktoré situáciu pre Bratislav čanov čo najlep 

najviac, najlepšie vyrieši. A práve pani Čahojová povedala 

v čom je problém. 

Hazard môžme prirovna ť k drogám. A poviem to tak. Keby 

sa to dalo vyrieši ť zákazom, tak protidrogové lie čebne sú 

dneska prázdne, pretože aj drogy sú nelegálne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som si povedal, že nebudem pri tejto diskusii 

v take, v tom, v takej situácii diskutova ť, nedá mi, pani 

kolegy ňa ma vyprovokovala možno k dvom, trom poznámkam. 
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Ja by som úplne nebagatelizoval tú novelu, ktorá bo la 

prijatá. Výrazne to pomôže v aj u nás v Petržalke 

zlikvidova ť tých jednoduchých banditov, ospravedl ňujem sa 

za výraz, jednoducho, z tých kr čiem to naozaj už teraz 

v zmysle zákona vypadne. A časť tých vecí sa rieši. 

Druhá vec.  

Poveda ť, že kto pôjde za tajné hlasovanie, automaticky 

je zástanca hazardu, tu by som zvažoval naozaj, či to, či 

si za tým bude stá ť.  

Za dvadsa ť rokov čo som richtárom, som naozaj musel 

zvádza ť rôzne boje, od toho, že sme chceli zlikvidova ť 

bodrel v Sade Janka Krá ľa, ktorý sme zlikvidovali, iné, iné 

veci a viem, aké obsielky a čo som zažíval doma.  

Takže, respektíve, ja by som naozaj nedával ako 

rovnítko, že kto je za tajné, automaticky, automati cky je 

za hazard.  

Naozaj, zvažujeme každý jeden krok čo urobi ť, pretože 

nemáme pred sebou jednoduchých partnerov. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len budem reagova ť na predre ční čku.  
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Danka, ja teda som ťa pozorne po čúval, povedala si, že 

hlavné mesto má rôzne rezervy a tak to nejak vyznel o, že 

finan čné prostriedky mí ňa nie úplne efektívne.  

Tak ke ď vieš o takejto skúsenosti a o takýchto 

možnostiach, tak prosím ťa, tak to na najbližšom 

zastupite ľstve predlož, aby sme teda mohli tie peniaze, 

ktoré sú tu niekde skryté, využi ť nejak inak.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nadviažem presne na to, čo povedal pán starosta 

Vrakune a teda aj pani starostka. 

Je to tá finan čná stránka veci. zvyšovali sme da ň 

z nehnute ľností a viem aká to bola okolo dlhá diskusia 

a ko ľko ľudí tu bolo vystupova ť proti tomu.  

Výnos tejto dane z nehnute ľností, zvýšenie tri a pol 

milióna eur. Tento výnos teraz nepoužijeme na cesty  a na 

chodníky, ale použijeme ho na zákaz hazardu.  

Úprimne vám poviem, že rada by som na, na toto 

vynaložila aj ove ľa vä čšie prostriedky, ale len v tom 
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prípade, keby som si bola istá, že tie prostriedky nepôjdu 

do čierneho trhu. Že tie prostriedky neskon čia v rukách 

tých, pre ktorých vlastne chceme sa bráni ť.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, chcem ťa upozorni ť, že vý výnosy, 

ktoré pôjdu z dane z nehnute ľností, pôjdu presne do 

rekonštrukcie ciest a chodníkov, tak ako sme sa uzn iesli.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem za závere čné slovo.  

Ja by som len bola ve ľmi rada, ak by som sa mýlila, 

pán primátor. Ve ľmi rada sa ospravedlním, ak nepríde  

k tajnému hlasovaniu, všetkým poslancom, aj celému 

zastupite ľstvu, že som sa mýlila. Budem ve ľmi rada.  

A čo sa týka tých výdavkov, ktoré sú, sta čí si 

spomenúť na niektoré predchádzajúce správy pána kontrolóra,  

nikým nekontrolované faktúry, tisíce a tisíce kilom etrov 

ciest, ktoré boli vodou kropené.  

Neviem, či ste stretli niekedy minulé leto, alebo 

posledné leto, polievacie auto v uliciach hlavného mesta? 
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Nevymáhané poh ľadávky, pre čítajte si správu, dnešnú 

správu pána kontrolóra. 

Súdne spory prehraté, na ktoré neprišiel zástupca 

hlavného mesta, napríklad. V majetkových záležitost iach. 

Alebo súdne spory, ktoré sme prehrali, pretože sa k desi 

stratila obsielka súdna na magistráte a prišli sme 

o významnú nehnute ľnos ť.  

Faktúry za predražené audity a môžem pokra čova ť, ak je 

záujem. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  

Budem sa snaži ť by ť stru čný, ako sa len dá, pretože 

svoj názor som už vyjadril, ale napriek tomu, napri ek tomu 

vopred avizujem, že keby som to nestihol do stanove ného 

limitu, tak si prosím pred ĺženie ďalších dve, dvoch minút, 

Svoj názor som vyjadril na ostatnom zastupite ľstve 

a mám taký, aspo ň sám zo seba dojem, že zastupujem koalíciu 

zdravého rozumu. Ja si stále myslím, že totálny zák az 

hazardu ni č nerieši. Bodka.  
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Toto je vec, za ktorou si budem stále stá ť.  

V prvom rade ale chcem po ďakova ť všetkým, ktorí sa 

zapojili do tej petície a naozaj udviedli kus, kus práce. 

Keď už ni č iné, tak malo to ten efekt, že sa zmenil zákon 

národnej rady, ktorý ove ľa, ove ľa prísnejšie bude regulova ť 

hazard vo všeobecnosti. Po prvé. 

A po druhé, že vzbudili to ľko potrebnú diskusiu, 

ktorá, ktorej dôkazom je aj dnešná debata na 

zastupite ľstve. Presne diskusiu o tých, o tých iritujúcich 

zafaj čených malých herniach, ktoré nám ako huby po daždi 

vyrástli na sídliskách a ktoré ob ťažujú obyvate ľov.  

Neni pravda, že ľuďom nevadí ten, ten svetelný smog. 

Ja vám ukážem, pani poslanky ňa, ktorá to teda namietala, 

množstvo podnetov od obyvate ľov, konkrétny príklad je 

Budatínskej, alebo na Tupolevovej, kde sú tie herne , ktoré 

svetielkujú do noci. Tí ľudia musia si kvôli tomu kupova ť 

rôzne žalúzie.  

Nehovoríme o tom, samozrejme, len v tej súvislosti 

s týmto svetelným smogom, ale aj vplyvom na na malo letých. 

Naozaj, je to deformujúce prostredie, ktoré, ktoré 

vplýva na ich detskú psychiku, ke ď chodievajú okolo 

takýchto herní a povedzme, ich to môže nejakým spôs obom 

láka ť. Predstavujú si, že vo vnútri to vyzerá tak, ako 

v kasíne Royal a a môže ich to navádza ť v budúcnosti 

k nejakému, k nejakej tendencii ku gemblovaniu.  
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Tieto herne, ktoré predstavujú také nejaké kvázi 

podnikanie na bratislavských sídliskách, všetkými d esiatimi 

som za, aby odtia ľto zmizli. A som presved čený, že takýto 

názor zdie ľa ke ď nie drvivá vä čšina, možno všetci poslanci, 

ktorí sedia v tomto pléne.  

Ale stále tu ostávajú tie otvorené otázky, ktoré so m, 

ktoré som postuloval minule. 

Pán primátor hne ď v úvodnom slove, ve ľmi to pekne 

postavil, že teda nejde o hlasovanie o financiách, ale 

o teda morálke. Tak ja si, som si toto zapamätal, z apísal 

a ke ď budeme rozpráva ť o prioritách do rozpo čtu na budúci 

rok, tak ja mu to pripomeniem, lebo mám pripravené nejaké 

nápady aj do rozpo čtu, ktoré, ktoré by mali slúži ť všetkým 

Bratislav čanom, nie len tým, ktorých, tej tretine, ktorej 

vadí gamblovanie, ale všetkým. Každý chce ma ť opravené 

cesty a chodníky.  

Ale naspä ť sa vrá ťme k tej, k tej misii, ktorú si teda 

dali iniciátori tohto celého. 

Ich misia, ak som to dobre pochopil, je zachráni ť deti 

pred negatívnymi vplyvmi k hazardu.  

Ja sa preto pýtam, akým spôsobom je narušený mravný  

vývoj detí, ak v hotelových komplexoch existujú kas ína? 

Chodia tam tie deti sa pozera ť? Alebo, alebo chodia tam po 

škole?  

Taktiež som pochopil, že tá misia je, že chceme 

ochráni ť sociálne slabých a závislých, fakticky pred ich 

samými. A ja sa pýtam, podarí sa nám to? Ke ď zakážeme 

totálne všetok hazard v Bratislave, domnieva sa nie kto 

z vás, že tí, ktorí dneska majú tendenciu gamblova ť, 
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prestanú gamblova ť? Myslíme si to? Myslíme si, že ke ď 

zakážeme zajtra predaj alkoholických nápojov, (gong ) že 

ľudia prestanú chlasta ť? Ja si to nemyslím.  

Ja mám niekedy z toho taký pocit, a to je bez urážk y 

pre všetkých ľudí z toho peti čného výberu a hlavne tých, čo 

to zbierali. Viem, že oni to robia srdcom. Ale títo , ktorí 

to používajú mediálne, ja mám niekedy z toho pocit,  že ide  

o ve ľmi, ve ľmi spolitizovanú tému a isté falošné 

svätuškárstvo, farizejstvo.  

Lebo to si volebne odfajkneme, zakázal som hazard. 

Podarilo sa mi zakáza ť hazard. Ale vyriešil som spolo čenský 

problém? viete mi potom dokáza ť na číslach ko ľko ľudí 

prestane by ť závislí? Alebo ko ľko ľudí potom prejde na 

internetové gamblerstvo? Na škrabkacie losy? Ilegál ne 

herne?  

Čiže, ako ešte raz hovorím, zastupujme, zastupujem 

a snažím sa zastupova ť koalíciu zdravého rozumu. Rozhodujme 

tak, aby to nebolo mediálne pekné, ale aby to bolo naozaj 

prospešné. Aby sme neochudobnili na jednej strane t oto 

mesto, a nedocielili ni č.  

Preto ja vyzývam všetkých, aby naozaj, o tomto 

porozmýš ľali a nenechali sa strhnú ť, povedzme, nejakými 

falošnými emóciami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa  Čahojová. 

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

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje) 

Vzdávam sa. Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa  Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž, to je fajn, že si nie čo myslíte 

a že máte nejaký pocit, ale zatia ľ teda ani z vašej strany 

nezaznel žiadny konkrétny údaj, alebo dáta, na rozd iel od 

iných miest, kde už hazard zakázali a kde už sú nej aké 

výsledky. Pri svojom vstupe to budem citova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Chcem, Oliver, chcem ti uvies ť taký príklad.  

V meste Podolinec bolo sto automatov. Zakázali to. 

Neďaleko je rómska dedina. Z tej rómskej dediny tam ch odilo 

sto chlapov. Ďakovali pánovi farárovi, ďakovali 

primátorovi, že tie automaty stade zmizli a z tých sto 

rómov, čo tam chodili, tak možnože dvaja, traja chodili 

ďalej do nejakej ďalšieho mesta. ale devä ťdesiatsedem duší, 

alebo devä ťdesiatosem a ich rodín bolo zachránených od 

tejto pliagy. 

A ako sa dozvedia deti o tom, čo sa deje v hazar, 

alebo ako to vpýva na deti?  

No, tak oni tam do tej herne nedôjdu, nemali by tam  

dôjs ť, ale ich otcovia, možno mamy, možno príbuzní tam 

chodia a má to na tie deti potom vplyv, lebo sú zad ĺžené 

a musia vidie ť tie dôsledky toho hazardu.  

Čiže, má to vplyv aj na tie deti. 

Ak pokušenie nebude na každom rohu a ten kto sa 

vylie či, bude vedie ť tomu odola ť, ke ď to nebude ma ť na 

ulici. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa  Pätoprstá. 

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Presne, v tejto intencii budem pokra čova ť. 

Ty si dal ve ľmi do dobrú otázku, alebo teda vážnu 

otázku, že čo, čo s tými, ktorí sú závislí. To je dôležitá 

otázka, na ktorú musíme odpoveda ť. Za čal Mrva, ja 

pokra čujem. 

Keď sa pýtali ľudí, ktorí sa snažili vylie či ť 

z alkoholizmu, tak povedali, že pre nich je to 

najstrašnejšie, alebo to naj ťažšie, prejs ť ved ľa pokladne 

v samoobsluhe, ved ľa tých malých pohárikov z alkoholom, 

ktoré niekto ako pascu na nich práve na tých ľudí, ktorí sú 

závislí, tam prichystal a to posledné pokušenie ešt e tam na 

nich vyskúšal. 

My tým ve ľkému množstvu ľudí dávame šancu. Šancu s tým 

presta ť a ma ť to trošku komplikovanejšie, čo im pomôže sa 

vzda ť. Vidie ť to stále ved ľa tej školy, alebo ved ľa toho 

(gong) svojho domu, je ťažké.  

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, Oliver, za tvoje slová. 
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Keď aj ponecháme bokom pokrytectvo niektorých ľudí, 

tak bohužia ľ, v tomto prípade naozaj platí, že cesta do 

pekla často môže by ť dláždená dobrými úmyslami.  

Na jednej strane sú veci, za ktoré bojujeme a ktoré  

chceme, ale na druhej strane príliš málo tu zazniev a to, že 

ak budeme bojova ť nesprávnymi formami a prostriedkami, tak 

tie dôsledky budú úplne opa čné, nezamýš ľané a možno ove ľa 

horšie a s horšími dôsledkami práve na tých, ktorí sú 

sociálne najviac ohrození, sociálne vylú čení, ktorých dnes 

nový zákon umož ňuje evidova ť, kontrolova ť, nevpusti ť  do 

herní. A ke ď sa tieto herne legálne zmiznú a nahradia ich 

nelegálne herne, tak v podstate nebude žiadna brzda  

existova ť a dopadnú na tom ešte horšie.  

To je príklad aj z českého Zlína, kde sa po čet 

gamblerov zdvojnásobil po zákaze hazardu v tomto me ste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja iba taký krátky sumár. 

Samozrejme, sa stotož ňujem s tými argumentami, ktoré 

tu boli povedané. 

Však o tom rozprávame. Malé sídliskové herne musia ís ť 

pre č. Presne kvôli tomuto.  
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Ja som rád, že sa podarilo zachráni ť v tej malej 

dedine tých devä ťdesiatosem rómskych duší. Neviem, či 

existuje ale údaj o tom, že či v rámci tej osady neza čali 

potom gamblova ť vo vnútri v tých svojich búdach 

a jednoducho, či tam neprehrali viacej ako v tých 

ilegálnych, teda v tej herni. Taký ešte údaj zatia ľ nemáme, 

že kto to tam za čal potom organizova ť v rámci toho ich, 

toho ich spolo čenstva a kto na tom zarobil a ko ľkáti sa 

k tomu vrátili.  

Ale viem iný údaj. Mal som tu známych z Izraela, kt orí 

boli hra ť v kasíne a nechali tu nejakých desa ť, pätnás ť 

tisíc euro. A ke ď devä ťdesiatosem takýchto ľudí príde do 

Bratislavy  a budú zatvorené všetky  herne aj v hot eloch, 

tak oni neprestanú hra ť, ke ďže ich to baví, ale pôjdu do 

iného mesta na rokovanie, tam nechajú pätnás ťtisíc euro.  

Bodka. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, dámy a páni. 

Bajkalská, Prievozská, Mierová, Nevedzová, Figuša 

Bystrého, Ivana Horvátha, Bachova, Seberínyho, Vlad imíra 

Clementisa, Drie ňová, Herlianska, Komárnická, Tomášikova, 
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Martin čekova, Vl čie hrdlo, Mileti čova, Záhradnícka, 

Pári čková, Budovate ľská, Metodova, Trnavská cesta, 

Slovinská, Bulharská, Pestovate ľská, Galvániho, Cesta na 

Senec.  

Pre čítal som vám ulice v Ružinove, kde, kde sú 

v sú časnosti herne.  

Ja v tejto debate nevidím ani pána Chromíka, ani 

Asociáciu hier a zábavy, ja vidím Bratislav čanov, a v tomto 

konkrétnom prípade Ružinov čanov, ktorí tam tie herne 

nechcú. Preto budem hlasova ť za úplný zákaz hazardu. 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa  Kimerlingová. 

Pardon, aha, tak ešte pán poslanec Borgu ľa mal 

faktickú. To som si nevšimol.  

Prepá čte. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Buocik to povedal, vymenoval. To je 

katastrofa, čo je tu tých herní, to je katastrofa. To 
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jednoducho, musíme s tým nie čo robi ť. Musíme. Len aby sme 

neurobili to, že miesto tých adries, tých ulíc, z t oho 

vznikne Metodova 6 tretie poschodie, v ľavo byt. Jela či čova 

8, pivnica.  A proste, podobné.  

A ja si myslím, skuto čne si to myslím, že 

nemarketingovo, ale naozaj od srdca kvôli svojim de ťom 

chcem tento problém vyrieši ť, tak ho vyriešim tak, že to 

budem regulova ť.  

A nech tí, ktorí tie herne budú prevádzkova ť v tých, 

napríklad, hoteloch nech si to sakra vážia a to aj vyzývam 

túto tu Asociáciu herní, nech si to sakra vážia, že  tie 

herne majú vôbec dovolenú, ke ď možno ju budú ma ť dovolenú, 

neviem či taký návrh dneska príde a práve oni by mali sa 

stara ť o to, aby žiadna iná nelegálna her ňa ne nelegálna 

her ňa nevznikla.  

Úplným zákazom ja sa bojím, že práve toto sa udeje,  že 

vznikne tu kvantum nelegálnych herní, ktoré už nebu de vôbec 

(gong) nikto kontrolova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Mám viacej bodov, ale hne ď zareagujem na pána poslanca 

Borgu ľu.  
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No, takto ako nám rozprávate o regulácii, nám 

poslancom mestského zastupite ľstva to zákon takto 

neumožňuje. Neumož ňuje nám to rozdeli ť takýmto štýlom, aby 

sme povedali pä ťhviezdi čkovom hoteli bude kasíno kam sa 

môže chodi ť iba s motýlikom. Toto nám neumož ňuje zákon. 

Takže, apelujte niekde inde, tu pla čete na nesprávnom 

hrobe. My máme možnos ť ú činne urobi ť plošný zákaz a potom 

nech sa v národnej rade vyrieši to, aby pä ťhviezdi čkový 

hotel mohol ma ť jedno kasíno. 

Okrem toho ve ľakrát sa tu hovorilo, nakoniec aj 

v predsálí máme zamestnancov hazardu. Pracovné mies ta. 

Prídu o pracovné miesta, nebudú ma ť kde robi ť.  

No, ja ke ď sledujem články v novinách a našu stranu 

a vládu, tam sa hovorí o tom, ako je málo pracovník ov na 

Slovensku, aký máme nedostatok odborných pracovníko v na 

Slovensku. Pán premiér Fico je z toho zhrozený. A v  tých 

kasínach krupierov a všetkých ostatných pracovníkov  často 

robia, naozaj, vyštudovaní odborníci. Pretože tam i m to 

viac vynáša ako keby u čili na vysokej škole, alebo robili 

v nejakej inej práci. Ale tí pracovníci nám chýbajú  na tých 

odborných miestach.  

Takže, oni si ur čite nájdu miesto. A pod ľa môjho 

názoru sa aj dobre uplatnia.  

Takisto register vylú čených hrá čov. Hovorí sa, že aj 

tým sa to bude regulova ť a to ve ď to je dobrý nástroj. No, 

nie je to dobrý nástroj, pretože ten zah ŕňa zatia ľ iba tých 

sociálnych na východnom Slovensku, ale gamblera, kt orý sa 
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nechce lie či ť a nemá záujem sa do takého registra dosta ť, 

toho tam, toho tam nasilu nenatla číte. Toho to neochráni. 

Ani jeho rodinu neochráni akýsi zoznam, do ktorého on ani 

nemá nárok sa zapísa ť.  

A potom, v tých herniach kto kontroluje zdroje pe ňazí, 

ktoré sa tam prehrávajú? Aké sú to peniaze, ktoré s a tam 

prehrávajú? Je, je taká možnos ť, že by to bola aj prá čka 

špinavých pe ňazí. Ja sa len pýtam. To každý si musí 

odpoveda ť sám.  

To je všetko. 

(poznámka:  potlesk) 

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: 

Zaznelo tu, že nie je možné, že kasíno bude existov ať 

a herne nebudú.  

Viete, ako (poznámka: nezrozumite ľné slovo) taký 

príklad, mnohí mi písali, že tak ako to je vo Viedn i. A ja 

som sa vám vybral do tej Viedne a zrazu tam kasíno Austria 

vo Viedni otvorené. Dokonca som sa tam išiel pozrie ť, ale 

povedali mi, že nie som vhodne oble čený. A pritom ja ve ľmi 

chodím vhodne oble čený, ale tam to neuznali za dobré, musel 

som si ís ť poži čať do poži čovne sako, kravatu, dokonca aj 

topánky som si musel vymeni ť. A pustili ma potom dovnútra 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 244 

tak, že zobrali odo m ňa môj doklad, dali ho do takého 

prístroja a ke ď im zasvietila zelená farba, tak ma akože 

pustili.  

Akýko ľvek problém, čo by človek mal, že nemal za čo 

zaplati ť. Ja neviem čo tam presne v tom bolo, povedali, 

mnoho kritérií. Čiže existuje to. 

A tu by som chcel poukáza ť na našu vládu, ktorá 

spravila v tom kus roboty, že dneska do kasína nemô že otec, 

ktorý prehajdákal peniaze ís ť a ma ť tri koruny a ís ť tam 

minú ť peniaze, lebo sú tam ur čité obmedzenia.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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 a faktická poznámka je ur čená na 

to, aby sa upravili fakty. 

Takže to čo fakticky nezaznelo presne.  

My nemôžme teraz zakáza ť hazard, po čkať čo sa udeje 

a potom povoli ť nejaké jedno kasíno v nejakom 

päťhviezdi čkovom hoteli. To zmarí milióny investícií.  
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A to môže vystavi ť mesto riziku, to bude ma ť rovnaký 

dôsledok, pani Kimerlingová, ako ke ď ste ako jediná 

poslanky ňa z tohto zastupite ľstva hlasovali za predaj 

pozemku v PKO v minulosti za pána Ďurkovského.  

Tiež za tým možno bol nejaký dobrý úmysel, alebo to  

bol zlý úmysel vysvet ľovaný nejakými akože dobrými 

úmyslami, podobne ako dnes  tu o čom tu rokujeme. 

My tu nemôžme hazardova ť, ľudia nie sú biele myši, že 

budeme skúša ť rôzne pokusy. Teraz na natvrdo zakážeme 

hazard, potom o rok ho zase povolíme, tak ako to ur obili 

v Brne, kde sa k tomu dostali.  

Jednoducho, mali by sme prija ť kvalitný z dôsledkami, 

so všetkými dôsledkami zvážený (gong) uzne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Už ma predbehol predre čník, pán poslanec Chren. Presne 

toto isté som chcel poveda ť.  

Je také ve ľmi zvláštne od poslankyne za KDH, ktorá 

hlasovala za predaj pozemkov pod PKO, hovori ť o nejakej 

zodpovednosti. Viete, skuto čne ako, pani poslanky ňa 

Kimerlingová, ja si vás ve ľmi vážim, ale štyri roky ste 
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boli vo funkcii viceprimátorky, čo ste za ten, za tie štyri 

roky urobili pre obmedzenie hazardu, respektíve pre  

reguláciu hazardu v Bratislave?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. Aj k pracovným príležitostiam. Ja 

len aby som pripomenula, že prevádzky hazardu vytla čili 

mnohé živnosti, mnohé prevádzky, ktoré sú pre život  bežných 

občanov omnoho potrebnejšie. A rovnako poskytujú praco vné 

príležitosti pre obyvate ľov Bratislavy. 

A ku kasínam. Neviem, či všetci poslanci vedia, že 

v Bratislave sú štyri kasína, ale minimálne o jedno m viem, 

ktoré poskytuje plnú, ob čerstvenie, alebo obed, alebo ja 

neviem, ja som tam v živote nebola, ale viem, že ta m mladí 

ľudia sa najes ť, lebo dostávajú jedlo zdarma. To viete, že 

sú aj takéto kasína, vážení kolegovia?  

To je lákadlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

Ja fakticky k pani Kimerlingovej. Ja nehovorím, aby  

chodila do herne, alebo do kasína, aby zistila ako to je 

s da ňovým úradom, ja tam tiež nechodím, ale ke ď sa 

vyjadrujem k téme, tak si zistím fakty. V každom ka síne, 

v každej herni je prítomný pracovník da ňového úradu a je to 

pod kontrolou da ňového úradu.  

Takže, nemôžme to len tak tu hádza ť takéto možnosti, 

ktoré vy hovoríte. Prá čky špinavých pe ňazí. Takéto veci sa 

musia aj dokáza ť. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

No, v každom kasíne možno, v každej herni nie. A tý ch 

herní je tu podstatne viac.  

To odpovedám na pána Drozda.  

Takže áno, ale všetci, ktorí tu opakovane hovoríte 

o tej regulácii, si neuvedomujete, že naozaj treba urobi ť 

v národnej rade dobrý zákon. Pomohol, pomohla tá no vela, 

ale tú reguláciu ú činnú nám neumož ňuje.  
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Tak nerozprávajte o tom, že teraz máme so všetkou 

zodpovednos ťou prija ť vétenko, ktoré umožní reguláciu 

a potom sa ukáže, že to je právne neú činné. 

Takže, vy tu neviem či s plným vedomím a svedomím, 

o tej regulácii rozprávate, alebo  to je len taký 

zavádzajúci manéver.  

A to čo som ja položila tú moju otázku, že či tam je 

možné pra ť tie špinavé peniaze, alebo nie, tú otázku môžem 

poveda ť. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj, vy ste hovorili, že vám vypadlo  

prihláška. Takže, ak chcete, môžete. 

Máte slovo.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za pochopenie.  

Už som za čal v tej poznámke na za čiatku s vyzdvihnutím 

iniciatívy ob čanov, lebo rokujeme o probléme, ktorý 

dokázali nastoli ť aktivisti, mnohí to predo mnou už 

vyzdvihli, nebudem v tom pokra čova ť, ale je to naozaj 

významný fenomén. 

Dokončím aj to, čo som nazna čil o tom, ako sa ďalej 

žilo s tým zákonom. 
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V rukách koalície sa zlepšilo to, že nebolo už treb a 

tridsa ť percent podpisov, ale nepresadil som to, aby 

sta čila nula percent podpisov. Tým pádom dnes rokujeme o 

všeobecne záväznom nariadení, ktoré v prípade, že z ruší 

prokurátor pre opravy, alebo pre nejaký iný výklad,  alebo 

pre jeho napríklad, odlišnos ť s petíciou, tak celá kauza 

zrejme skon čí tak, že padne aj všeobecne záväzné nariadenie  

po proteste prokurátora a padne aj iniciatíva ob čanov. 

Tá je pre m ňa, naozaj, mimoriadne hodnotná.  

A hoci som predseda finan čnej komisie a cítim, 

samozrejme, zodpovednos ť aj za hospodárenie mesta, treba 

poveda ť, že straty, ktoré spôsobí zákaz týchto druhov 

hazardu, ktoré my vôbec vézeemkom zakáza ť môžeme, nie je 

taký priepastný a zdie ľam v tomto názor aj vedenia mesta, 

že v týchto dobách si mesto s tým poradí.  

Rozhodovanie ur čite nie je pre mnohých poslancov 

jednoduché, ale opakujem, legislatíva sa v národnej  rade,  

poprosím pán primátor, keby mi vypršal čas, 

o pred ĺženie,  

legislatíva sa v národnej rade neurobila priam 

najideálnejšie a znamená len jedno. Ak sa pustíme d o 

nejakého svojrázneho moderovania regulovania, tak j e takmer 

isté, že to bude napadnuté na prokuratúre, to bude napokon 

napadnuté asi všetko, ale je dos ť pravdepodobné, že tá naša 

regulácia, takto od stolíkov v tejto sále, môže nak oniec 

skon či ť tým, že toto konkrétne vézeem bude zrušené, čo 

opakujem, keby mi bolo prešlo to, že nula podpisov,  no tak 
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budeme prijíma ť potom nové vézeem a nejak to opravíme. Ale 

teraz už by sme nemohli ni č opravova ť. Celá petícia by 

padla a nebolo by ju možné použi ť bez nových podpisov, bez 

novej petície.  

Na toto chcem kolegov upozorni ť. Situácia legislatívna 

je naozaj taká, že súhlasi ť, alebo riskova ť to, že petíciu 

zmaríme. Dokonca niektorí aj pri dobrej vôli, že ch ceme, 

aby aj koza bola celá a vlk nažratý. 

Žia ľ, zrejme táto ilúzia nie je možná.  

Ešte raz, peti čiari, blahoželám vám a budem hlasova ť 

za zákaz hazardu.  

(poznámka: obrovský potlesk) 

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: 

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje) 

Ďakujem za slovo. 

Á, pán Budaj, neviem ako ste sa mimo poriadia dosta li 

k tomuto diskusnému príspevku. Pokia ľ ako poslanec národnej 

rady, tak to považujem za hrubé zneužívanie vášho 

postavenia poslanca národnej rady v tejto sále. Uro bili ste 

to prvý krát a som strašne (poznámka: nezrozumite ľné 
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slovo). Som nikdy nemyslel, že sa k tomuto uchýlite . 

Urobili ste to.  

Čo sa týka petície samotnej.  

Vy na jednej strane hovoríte, že my nemôžme postupo vať 

podľa toho nového zákona, lebo ten nám dovolí nejaké ty py 

regulácie, na druhej strane hovoríte postupujme pod ľa toho 

nového zákona, lebo ten nám dovo ľuje niž nižší po čet 

podpisov a ktorý na tú petíciu treba vyzbera ť.  

Vy proste tie argumenty používate tak, ako sa vám t o 

hodí. Ale a popri tom ni č nerobíte, len marketing. Vám 

nejde o riešenie toho problému. Nejde. Ide o to, ab y 

prišiel de ň volieb do národnej rady, aby do tej urny ste to 

dostali. 

Pán Budaj, mne ide o to, aby moje decká do herne 

nešli. O ni č iné. Nie o to, aby som sa dostal do národnej 

rady, pán Budaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Ďakujem. 

Tri poznámky k tomu čo hovoril pán Budaj, teda čo 

s tým súvisí.  
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Ten zá, tá novela zákona je, pod ľa mojho, pod ľa môjho 

názoru ur čite posunom k lepšiemu, ale žia ľ, vo vz ťahu 

k obci nám ve ľmi nepomáha a myslím si, že ak niekto bude 

mať záujem tie veci rieši ť ešte ďalej, tak bude musie ť by ť 

vyrobená ešte nejaká ďalšia novela.  

K tomu, že či pán Budaj tu vystúpil ako poslanec 

národnej rady, alebo nie.  

Ja viem, že pán Budaj bol aj rokova ť s ministrom 

financií, aby sa niektoré dobré veci do toho zákona   

dostali a myslím, že sa mu to aj podarilo. Ja by so m v tom, 

v tomto prípade na tom nevidel na naozaj ni č zlé.  

A tretia vec. ten prie, to preskúmanie zákonnosti n a 

prokuratúre.  

Môj odhad je taký, že akoko ľvek dneska dopadne to 

hlasovanie s akýmko ľvek znením, podnet na prokuratúru je 

vlastne to najjednoduchšie, čo sa dá spravi ť, lebo tam sa 

nevyžaduje skoro, v podstate, žiadna kvalifikovanos ť na 

napísanie takého podnetu.  

Čiže, ja myslím, že tam sa dostaneme tak, či tak, bez 

ohľadu na to, aké znenie dneska schválime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

poslanky ňa MsZ: 

Tiež považujem za ten, tento príspevok za ve ľmi 

dôležitú informáciu, ktorá nám bola poskytnutá, pre tože 

mnohým vysvet ľuje aj poslancom, ktorí tu sedia a možno by 

hlasovali proti, že ak by sme chceli nie čo meni ť 

v budúcnosti, musela by by ť znovu vytvorená nejaká ve ľká 

petícia.  

Preto považujem túto informáciu za dos ť k ľúčovú. 

Poviem úprimne, že som si to neuvedomila, ke ď to, kým to 

pán Budaj nepovedal.  

A preto považujem, naozaj,  za ve ľmi dôležité, aby to 

bolo verejné hlasovanie a naozaj sme sa neskrývali.  Kto má 

nejaký iný názor, kludne nech ho povie, ale ur čite nech to 

neni anonymné, pretože to je.  

Tam ke ď som videla, naozaj, bohužia ľ, chodievam tam 

občas po čas zastupite ľstiev, nevidela som tam, že by tam 

boli takto pripravené urna so znakom a dva, dve ted a takéto 

zahalené plenty. Tak ja fakt dúfam, že ľudia sú nako ľko 

čestní, že aj ke ď majú iný názor, vedia ho verejne obháji ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Nechcem sa vyjadrova ť k prekrúcaniu.  
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Ja som predkladal zákon na podporu právomoci obcí 

zakáza ť hazard, ak sa tak ob čania rozhodnú. A bolo vecou 

strany, z ktorej ste, napríklad, vy pán Borgu ľa, že vôbec 

také, takáto, takýto problém existuje. Tú  bariéru vyrobila 

vláda Roberta Fica.  

Ku cti pánovi ministrovi financií treba poveda ť, že 

naozaj o tento podnet a najmä nie môj podnet, to vô bec nie, 

ale podnet Bratislav čanov, priviedol k tomu, že urobil 

akýsi zákon, ktorý ale má tú chúlostivos ť, že pod ľa mojej 

mienky, ak sa pokúsime o reguláciu, budeme ma ť do činenia 

s protestom prokurátora. 

To je všetko čo k tomu môžem poveda ť.  

A nejaká regulácia na hotely štvrtej kategórie je 

úplnou utópiou. My by sme museli zruši ť všetko, až po malé 

penzióny a na tie, tam by prichádzalo k preregistrá cii 

a podobne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) čas tu nefunguje.  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 
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Ja svoj diskusný príspevok za čnem upresnením pre pani 

poslanky ňu Kimerlingovú. 

V každom kasíne je prítomný pracovník da ňového úradu 

a takisto v každej herni pri otvorení každého autom atu je 

prítomný pracovník da ňového úradu. A ke ď máte nejaký 

podnet, alebo viete o praní špinavých pe ňazí je nie len 

vašim právom, ale aj vašiu vašou povinnos ťou to nahlási ť na 

orgánoch činných v trestnom konaní. Čiže, toto aby sme mali 

jasno.  

Súhlasím s pani, pani poslanky ňou Pätoprstou, že my si 

tu musíme poveda ť svoje názory a poveda ť a vyargumentova ť 

si svoje stanoviská tak ako sme tu zvolení poslanci . Nikto 

by sa nemal hanbi ť za svoj názor, aj ke ď ho má odlišný. Ja 

ten svoj názor som povedal aj na minulom zastupite ľstve, 

tak ako pán poslanec Kríž, tak ako pán poslanec Jen čík 

a viacerí a stojím si za tým svojim stanoviskom, ne mám 

problém si ho obháji ť aj v hlasovaní a potom aj samozrejme 

medzi obyvate ľmi nášho mesta.  

Čiže, pretože tu vznikajú rôzne názory na absolútny 

zákaz, alebo čiasto čnú reguláciu zákazu, tak ja navrhujem 

takýto procedurálny návrh, o ktorom by som chcel, a by dal 

pán primátor hne ď hlasova ť. A tento procedurálny návrh 

znie, že o jednotlivých návrhoch v paragrafe jedna,  čiže 

v bodoch jedna, čiže v bodoch a, bé, cé, dé, navrhujem 

hlasova ť jednotlivo.  

Ďakujem. 

(poznámka: po čuť slová „procedurálny sa hlasuje hne ď“) 
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(poznámka: po čuť v sále hovor mimo mikrofón, poslanec 

Hrčka hovorí, že nie je treba hlasova ť o tomto 

procedurálnom návrhu, že je to automatické hlasovan ie   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O tom sa, myslím, nemusí hlasova ť, proste to 

zoh ľadníme pri hlasovaní. Tak. 

(poznámka: po čuť slovo „áno“) 

Tak to myslím je automa. Ke ď to niekto navrhne, tak to 

tak bude. Áno.  

Pani poslanky ňa Kim. 

Je to tak? pani Kram. Je to tak, že? Áno.   

Čiže se, budete hlasova ť jednotlivo.  

(poznámka: po čuť zo sály mimo mikrofón: „áno“) 

Navrhol to pán poslanec Drozd.  

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

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 Kimen. 

Všetko?  

Kimerlingová. 

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

No ja budem teraz reagova ť na pána poslanca Drozda.  

Keď rozpráva, že pri otvorení automatu je prítomný 

pracovník da ňového úradu, to ešte neznamená, že vieme 

odkia ľ pochádzajú zdroje, s ktorými hrá či hrali. Tak 

a a o tom, že mám vedomos ť, že nie čo je prá čka špinavých 

peňazí, ja som dala otázku.  

To nie je vedomos ť, ja som tú otázku dala. Sta čí 

porozmýš ľať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak ja by som potom poprosila kolegov z vášho klubu , 

pán poslanec Drozd, aby rovnako aplikovali toto pou čenie, 
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keď budú vedie ť o nelegálnom predaji drog, o nelegálnych 

prevádzkach herní v súkromných bytoch a o prostitúc ii.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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. 

Len my tu po čúvame a naozaj, bol by som rád keby sme 

si tu jasne povedali. Po čúvame tu akonáhle by ste chceli 

nie čo zmeni ť, prokurátor to vráti. Druhý povie, aj tak to 

vráti prokurátor. Jednoducho, sme v situácii, že ke ď nám 

prokurátor vráti toto vézetenko, tak budeme rokova ť už len 

o jeho stanovisku k tým častiam, ktoré vráti, čiže 

akáko ľvek náprava, sa obávam, je nemožná.  

A možno, nedá mi poveda ť, lebo sa tu už viackrát 

objavuje situácia, že nevieme posúdi ť odkia ľ tie peniaze 

sú. No obávam sa, že pri žiadnej činnosti neviem vyskúma ť 

odkia ľ ten človek má tie peniaze. Takže, pre čo práve skúma ť 

tu? No je to zaujímavé, ale v každom prípade som ch cel 

poveda ť, že toto nie je úplne najš ťastnejšie, najš ťastnejší 

argument.  

A možno ešte malá poznámka k tomu čo povedal Slávo 

Drozd, no ja si myslím, že o tom, ale myslím, že sm e sa 

dohodli, že  tom sa nehlasuje automaticky, ke ď povie že, že 
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hlasova ť o každom osobitne, tak asi, asi sa hlasuje 

automaticky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Fakticky by som chcel da ť na poriadok.  

Slavo, pracovníci finan čnej správy sú v každom kasíne, 

ale nie sú v stoštyridsa ťštyri herniach v Bratislave. 

Určite nie sú. Lebo to ľko ich ani neni. Sú v kasínach a tam 

sa to lepšie kontroluje. A ale aj tie herne navštev ujú. 

Určite navštevujú, ale nie sú tam trvalo. Tak. 

Zákon je zlý. Zákon nie je dobrý a ani nebol dobrý 

v roku 2012 ke ď sa ur čili kategórie, ke ď ta vložila do 

zákona peti potreba petície, ktorá je protiústavná.  Zákon 

nie je dobrý ani teraz v roku 2016, tá novela, kedy  sa 

akože naoko vylepšil, ale nedali sa tam kategórie ľudí čo 

vy hovoríte, že by nemohli hra ť. Nie je tam kategória ľudí 

ako je, tí ktorí sú v exekúciách, ako sú tí, ktorí neplatia 

výživné. Nemôžete nahlási ť človeka ako blízkeho, manžela, 

manželku, priate ľa, priate ľku, ke ď prehráva vám majetok. 

Nemôžete to nahlási ť, nie je to dobré. 

Čiže, novela zákona ur čite príde na radu, aj po 

schválení (gong) úplného zákazu. 
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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. 

Nehovorím, že sú v herni celý čas, ale pri otvorení 

každého automatu je pracovník da ňového úradu. 

Samozrejme, že sme ľudia, máme svoje aj chyby a môže 

dôjs ť, to zase nehovorím, že nemôže dôjs ť, aj k ur čitým, 

ale na tomto fóre nestrašme takýmito vecami. 

Samozrejme, aj ja ke ď budem vedie ť o nelegálnych, 

nelegálnych veciach tak to nahlásim, tak ako vám to  radím 

ja.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Priatelia, rokujeme už strašne dlho a blíži sa čas 

obeda, ja sa chcem s vami dohodnú ť, že by sme urobili 

o druhej prestávku do tretej na obed. A potom. Je t o môj 

návrh. Ke ď poviete, že budeme rokova ť ďalej, budeme rokova ť 

ďalej. 
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Ale od druhej do tretej  prestávku. Máme ešte ve ľa 

poslancov prihlásených. Máme dvadsa ť zástupcov verejnosti 

prihlásených. Čiže, ešte nás čaká  (gong) ve ľa práce.  

Tak súhlasia predsedovia klubov s tým, že o druhej 

urobíme prestávku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, dobre. 

Takže ešte pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja by som sa zase vrátil do septembra minulého 

roku.  

Navrhoval som prvýkrát pracovnú skupinu a práve pre  

tieto dôvody. Tu je to ľko nezodpovedaných otázok.  

Ni č iné ma nezaujímalo. Len len ke ď po čúvam z jednej 

strany jeden názor, z druhej strany druhý názor, ta k ni č 

iné ma nezaujíma, len kde je pravda? Ja to jediné s om chcel 

dosiahnu ť.  

Na tej pracovnej skupine ni č iné sa nemalo udia ť, len 

to, aby sme dostali nejaký právny podklad, nejakú a nalýzu, 

čo sa o čakáva, nejaké skúsenosti z mi z iných miest. Čo sa 

stane ke ď sa zakáže všetko?  
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Vieme, že vo Viedni aj v Budapešti sa  zakázalo 

všetko, potom sa vracali ku kasínam. Vieme, že v Br ne to 

isté. Teraz sa nevedia vráti ť ku kasínu, lebo, lebo tam 

nemajú odvahu a podobne.  

Čiže, všetky tieto otázky tam zazneli, do dnes a to ma 

veľmi mrzí, do dnes nemám odpove ď na žiadnu, okrem 

stanoviska k materiálu. Žiadnu otázku konkrétnu a d odnes 

som nedostal ani zápisy. Okrem jedného zasadnutia, ani 

zápisy z týchto zasadnutí. To ma ve ľmi mrzí. 

Mám pocit, že bola odignorovaná  táto pracovná 

skupina. Neviem pre čo.  

Pýtali sme sa, pýtali sme sa to isté na novelu záko na. 

Každý druhý prispievajúci teraz hovorí o tom, či novela 

zákona nám umož ňuje reguláciu, alebo neumož ňuje reguláciu. 

Ja teda nie som právnik, toto som chcel vedie ť.  

Ja teraz chcem aj poprosi ť ke ď bude, ke ď bude vhodná 

doba na právne oddelenie, nech sa k tomuto vyjadria , že či 

vôbec my mô máme tu možnos ť regulova ť, alebo nemáme. A ja 

podľa, pod ľa môjho názoru, ke ď je niekde napísané a, bé, 

cé, dé, a sú to štyri kategórie, tak tá regulácia j e možná.  

Už samotná novela reguluje hazard. A to tým, že od 1. 

1. 2018 zmizne, neviem teraz, tristopä ťdesiat prevádzok 

s automatmi. Čo sú pohostinstvá, reštaurácie, bary 

a podobne. Už to je regulácia. 
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Že ke ď niekto mi tvrdí, že my nevieme regulova ť, už 

regulujeme v ďaka tejto petícii. Ja stále hovorím, v ďaka 

tejto petícii už regulujeme.  

Len preboha, nezarežme to úplne, a tak, aby nebolo 

cesty spä ť. Postupne, čo sa stane? Kam sa ponáh ľame? Máme 

rok na to, aby sme prijali ďalšiu reguláciu.  

Máme. Licencie sú vydané do konca roka 2017. Ďalšie 

licencie sú vydané do konca roka 2018. A už som po čul, že 

existuje jedna licencia, ktorá má pä ťro čnú platnos ť. Komu 

tento stav vyhovuje? Ten jednej licencii?  Potom ch cem 

vedie ť koho je. Kto je ten vlastník?  

Čiže, vážení, všetko má nie len čiernu a bielu stranu, 

je množstvo riešení ako by sa dalo, len, len keby b ola 

ochota, no. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, skrátka, nechcem zasahova ť, ale musím sa 

ohradi ť od toho, že nie čo bolo odignorované. Skupina nebola 

odignorovaná. Naopak, som ju aktívne zvolával a str etávali 

sme sa.  

Ty sa dožaduješ informácií, ktoré mesto nemá. 
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Chcem ti poveda ť, že ke ď národná rada schva ľovala 

novelu zákona aj zákona o hazarde, dôvodová správa aj 

dopadová mala pol strany a to bola národná rada. 

Mesto, bohužia ľ,  nemá tie zdroje čo po nich chceš. 

Mesto nie  je vyklada čom zákona, my nevieme poveda ť, že to 

bude tak alebo onak, aj keby sme boli radi. 

A čo sa týka zápisov, toto nebola pracovná komisia 

zastupite ľstva, kde sa robia zápisy, to bola skupina. Čiže, 

ak si si chcel robi ť zápisy, nikto ti v tom nebránil.  

Pani poslanky ňa Štasselová.  

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

Ďakujem. 

Môj predre čník, tie závere čné argumenty sú presne tie 

argumenty, kvôli ktorým ten ten hazard treba zakáza ť, 

pretože ešte tu budeme ma ť ďalšie roky to, čo sa tu 

podarilo v úvodzovkách dosiahnu ť.  

A čo sa týka údajov. Budapeš ť, alebo Ma ďari prešli zo 

dňa na de ň, zakázali hazard, nechali, v priebehu dvoch dní, 

nechali  dve kasína v Budapešti. Ak teraz hovoríš, že je 

ich tam pä ť, tak možno urobili novelu. A jedno v Šoporni.  

V Po ľsku nechali pä ťdesiat kasín.  

Česi teraz dva roky pracovali na najmodernejšom záko ne 

asi aký je v Európe bol prija prijatý a pra a presa dzovali 
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ho a dohadovali sa na úrovni štátu, na úrovni parla mentu 

dva roky.  

My nie sme parlament. To, že si lobisti vylobovali zlý 

zákon, ktorý nám neumož ňuje ni č iné, (gong) iba celoplošne 

zaká 

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: 

Technicky.  

Je to obrovský problém, ak by ste sa nie čo akože 

skúsili regulova ť, tak je to problém v tom, že vlastne 

v Slovenskej republike je ve ľký problém ur či ť aká stavba je 

aká stavba. 

Kataster nehnute ľností  má vyhlášku, kde má druhý kó, 

kód druhu stavby, kde sú iné uvedené termíny, ako s ú 

uvedené v zákone. V zákone sú dos ť podobné termíny ako sú 

uvedené v zákone o hazarde, ako sú uvedené v staveb nom 

zákone, a ešte existuje ďalšia vyhláška, ktorá hovorí 

o o ubytovaní.  

Čiže, dôjde k výkladovým veciam a problémom.  

Čiže, my nemôžeme urobi ť vôbec reguláciu teraz ke ď 

nevieme, lebo to je obrovská nepresnos ť a na Slovensku.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 266 

Možno to je zámerne tak urobené, aby sme, aby bol 

zámer na to, že si to vyloží prokurátor, alebo niek to iný 

všeliak inak.  

Ale najdôležitejšie ešte, že ten vlastník herne pov ie, 

že on si myslí, že na základe čestného prehlásenia, že je 

obchod a služby a vy to musíte akceptova ť.  

Mne je to takto vysvet ľované, (gong) preto som za 

úplný zá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, to čo, čo je regulácia, čo nie je regulácia, ono 

je to niekedy taká akademická debata, ale pokia ľ pán Jen čík 

považuje za reguláciu aj zákaz, tak potom áno. Aj s i 

myslím, že regulácia je troška nie čo iné. 

Pokia ľ ide ale o to, čo sa pýta pán Jen čík, ja si 

myslím, že on si dáva dobré otázky a aj mne je ľúto, 

napríklad, že tá dôvodová správa neobsahuje toho vi ac, že 

tam medzi spracovate ľmi nie sú, napríklad, právnici, že tam 

nie je vyhodnotený, napríklad, test proporcionality , najmä 

tá primeranos ť. Ja to budem aj navrhova ť v tom pozme ňováku 

doplni ť.  
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A takisto si myslím, že tuná nám potenciálne hrozia  

škody, ktoré hrozili aj, napríklad, ke ď sme sa bavili o PKO 

a vtedy sme tu mali posudok advokátskej kancelárie,  že 

myslím si, že bolo dobré nejaký posudok spravi ť aj teraz, 

najmä pre tých poslancov, ktorí nemajú právnické vz delanie.  

A na záver poviem úplne mimo, ale potrebujem to 

poveda ť, ke ďže o druhej za čína obedná prestávka, tak dve 

štyridsa ťpäť máme komisiu na ochranu verejného záujmu 

v miestnosti číslo štyridsa ťjedna tuná na prízemí, tak ich 

všetkých tam pozývam, členov teda. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, nebudem zdržiava ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Ja by som chcel po ďakova ť pánovi poslancovi Jen číkovi  

za jeho konštruktívny príspevok. Hovoril mi absolút ne zo 

srdca a z duše, pretože pánboh zapla ť za túto novelu 

zákona, ktorá vznikla aj na základe tej petície, kt orá bola 

predložená, pretože aj pán Jen čík, a myslím si, že aj ja, 

sme tú petíciu podpisovali.  

A presne o tom to je. Aby sme sa pozerali na to o čami 

a rozumom a nie je všetko čiernobiele.  

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. 

Ja by som chcel ešte k tomu doplni ť, že chceme 

poďakova ť aj pánovi Budajovi, aj vláde republiky, že sa 

začalo vôbec v tomto kona ť a samozrejme, aj peti čiarom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďakujem, pán Jen čík, ste upozornili na problém. Ja by 

som bola tiež ve ľmi zvedavá, či bol poslednom v období, 

alebo či sú teraz vydané licencie obcou, lebo obec má isté  

kompetencie pri vydávaní lincen licencií a budem sa  na to 

pýta ť v interpelácií či hlavné mesto Bratislava vydalo 

v poslednom čase a na akú dobu licencie na prevádzkovanie 

hazardných hier.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Pán kolega, pokia ľ ste hovorili, že teda máme tu ten 

priestor na opätovné vstupovanie do vézeten, v zmys le 

možností, ktoré teda miestny náš parlament bude ma ť, tak 

presne tá istá situácia sa objaví vtedy, ke ď dnes urobíme 

vézeten, ktoré dáva stop hazardu v Bratislave, tak ako znie 

petícia, ktorá bola úspešná a čas ukáže, že v rámci tej 

jedného, druhého roka, že budeme môc ť hovori ť o nie čom inom 

ako o stopercentnom zákaze.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem.  

Vyhlasujem hodinovú prestávku do pä do pätnástej 

hodiny, o tretej hodiny sa tu stretneme.  

Prajem vám dobrú chu ť.  

 

(prestávka od 14.04 do 15.15 hod.) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

... do sály, ktorí tu ešte nie sú a mohli sme 

pokra čova ť v rokovaní mestského zastupite ľstva. 

Vrátili do rokovacej sály, aby, vrátili, aby sme mo hli 

pokra čova ť.  

Vraciame sa do bodu nula cé a tým je diskusia o náv rhu 

všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia  herní.  

Slovo má pán poslanec Kuruc.  
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Milé kolegyne, kolegovia, Bratislav čania,  

na za čiatok by som chcel poveda ť, že aj ja som bol 

jeden z tých iniciatírov iniciátorov, ktorí iniciov al túto 

petíciu.  

Som zásadne za zákaz hazardu, ale samozrejme, aj to uto 

petíciou nás  v parlamente vypo čuli poslanci národnej rady 

a urobili zmenu zákona, ktorá dovtedy nebola možná.  Bu ď 

úplný zákaz, alebo povolenie. Dnes môžme, môžme zar egulova ť 

hazard. Nehovorím, že je to úplne naideálnejšie rie šenie, 

ur čite ten zákon nie je dokonalý.  

Padli tu dneska rôzne otázky, pripomienky, možno by  

som rád po čul aj od vedenia mesta, alebo od právneho 

oddelenia mesta či to čo, napríklad, spomenul pán poslanec 

Budaj, či je naozaj tak, že ke ď dnes nie čo schválime 

a prokurátor nám to napadne, tak sa automaticky vra ciame do 

bodu nula pred petíciu, alebo naozaj môžme toto roz hodnutie 

ešte nejako korigova ť a zmeni ť? Toto by som naozaj rád 

počul od právneho oddelenia mesta, aspo ň ich právny názor, 

lebo zatia ľ polemizujeme len v úvahách my poslanci, robíme 

vyhodnotenia a napríklad, kolegy ňa Pätoprstá sama 

spomenula, že to čo povedal pán kolega Budaj je ve ľmi 

dôležité a ur čite napomôže ve ľa poslancom pri rozhodovaní 

ako majú hlasova ť.  
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Tak mne by napomohlo, samozrejme, toto stanovisko 

hlavného mesta aký má na to právny názor.  

Veľa tu bolo spomenuté o tej regulácii, bolo ve ľa 

spomenuté, samozrejme, o úplnom hazarde, zákaze haz ardu. Ja 

by som len spomenul možno taký príklad, príklad z B rna.  

Veľa sa tu Brno spomínalo. Brno asi pred troma rokmi 

urobilo absolútny zákaz hazardu, ja som Brno navští vil, na 

hlavnú stanicu vlakovú som sa doviezol vlakom, tam som 

nasadol do taxíka, prvá otázka taxikára bola kam to  bude, 

druhá otázka taxikára bola či si nechcem niekde zahra ť. Na 

moju otázku, však je to tu zakázané, sa zasmial, že  ale ne 

nesrandujte, však máme tu ve ľa nelegálnych herní.  

Toto by som samozrejme bol nerád, aby toto vznikalo  aj 

v Bratislave, lebo ur čite akýko ľvek absolútny zákaz, 

absolútna prohibícia, bude vies ť k tomu, že vzniknú 

nelegálne, nelegálne herne a bude z toho profitova ť akurát 

tak šedá ekonomika.  

Takže, herní sa nez, sa nezbavíme a ani financie 

z nich nebudeme ma ť.  

Na druhú stranu musím skonštatova ť, že týmto zákonom 

mne ako starostovi mestskej časti Bratislava-Vraku ňa tento 

zákon ve ľmi pomôže, lebo v mestskej časti Bratislava-

Vraku ňa by mali zaniknú ť všetky herne, ktoré tam dnes sú na 

sídlisku, či je to v prízemí jednotlivých bytových domov, 

alebo to bude,  alebo je to v kultúrnom dome a podo bne.  
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Takže, ja ďakujem zákonodarcom, aj, aj  ke ď je to 

úplne nedokonalý zákon, pod ľa môjho názoru, aspo ň za to, že 

na tých sídliskách tie herne, ktoré majú do tých dv anás ť 

automatov, tie zaniknú ur čite.  

Som zvedavý čo tam bude po nich, lebo ma ť predstavu, 

že tam vzniknú teraz holi čstvá a kaderníctva 

a kvetinárstvo, alebo  zelovoce, to je ur čite trošku 

pritiahnuté za vlasy, pravdepodobne tam vzniknú kr čmy, 

ktorá je takisto podliehajú ur čitým živlom, ktoré tam 

napádajú verejný poriadok.  

Takže, samozrejme, to hlasovanie nebude jednoduché 

a ja sám ešte nie som úplne rozhodnutý ako hlasova ť budem. 

Som, bude záleža ť aj od tejto diskusie, aká tu bude dnes.  

Takže, ja pevne verím, že akýko ľvek, akéko ľvek 

všeobecne záväzné nariadenie  príjmeme, tak bude v prospech 

Bratislav čanov, aby sme ochránili naše deti a všetkých 

tých, ktorí majú záujem, aby hazard bol, či už zrušený 

alebo aspo ň zaregulovaný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, takýto materiál, takýto odhad ti nikt o 

nedá. To by bola číro čistá špekulácia.  
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Ani národná rada, ke ď prijímala zákon neobsaho, nemo 

nemala žiadne analýzy právnické. Nikto nemá krištá ľovú 

guľu. Neviem čo sa stane. 

A magistrát nie je ani vyklada čom zákona. To môže 

spravi ť jedine súd. 

Čiže, bohužia ľ, takáto analýza možná nie je. 

Môj osobný názor je podobný ako má pán Budaj. Ke ď sa 

rozdelí vézeten a za čne sa to drobi ť, tak potom nám hrozí, 

že napadne sa celé a my stratíme vézeten a vraciame  sa do 

doby pred petíciu. To je môj osobný názor, ale hovo rím, že 

nikto do budúcnosti nevidí.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, že aj ja si prajem, aby primátor stál z a 

tým vézeem, ktoré predložil. On to vlastne, ale ter az 

povedal. 

Chcem upozorni ť, že tá problematika je jednak tej 

možnosti vyníma ť tie jednotlivé kategórie pod ľa tých 

písmen, ktoré sú uvedené v zákone, ale uvediem vám pán pán 

kolega príklad.  

Ak pod ľa písmena a) by sa chápali teda zariadenia 

ubytovacie, tak už nie je možné ďalšie členenie. To 

znamená, pod to spadajú rovnako štvor, či pä ťhviezdi čkové 
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hotely ako každá bežná ubytov ňa, alebo penzión. Je to 

ubytovacie zariadenie.  

No a ich po čet v tejto chvíli nepoznáme, nevieme ko ľko 

takých penziónov, ubytovaní je presne, ale najmä ne vieme 

koľko by sa dalo prekvalifikova ť z dnešných neubytovaní, 

dajme tomu kaviarní, alebo herní (gong) na ubyto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál.  

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

Pán poslanec Kuruc, m ňa by teda tiež zaujímalo právny 

názor právneho oddelenia magistrátu, ale myslím si,  že tá 

situácia je pomerne jednoduchá.  

Ak by sa prokurátora domnievala, že všeobecne záväz né 

nariadenie  alebo nejaká jeho časť by bola v rozpore so 

zákonom a tak by dala protest. My by sme sa protest om 

zaoberali, bu ď by sme mu vyhoveli, alebo nevyhoveli a keby 

sme mu nevyhoveli, tak by sa mohla prokuratúra obrá ti ť na 

súd, tak ako pri iných všeobecne záväzných nariaden iach.  

Neviem však čo by na tomto všeobecne záväznom 

nariadení mohlo by ť v rozpore so zákonom. Lebo ak už 

nemožno prija ť na základe takéhoto zákona takéto všeobecne 

záväzné nariadenie, takéto jednoduché, tak potom ne možno 

prija ť ni č. Ak nepochybne nie čo prija ť možno, tak aj toto. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 276 

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: 

Proste, zneužíva ť a neš ťastie ľudí na politický 

marketing, páni Budaj, pán Dostál, to je vaše. To v y robíte 

úplne naplno a robíte to aj teraz, ale proti tomu t reba 

začať bojova ť.  

Páni, pred sebou mám fotku, pán Budaj, pán Dostál. 

Pred sebou mám fotku, kde ste podpísaní, že sedíte 

momentálne v Národnej rade Slovenskej republiky. Ne hanbíte 

sa aspo ň trochu? Ešte ste tu normálne tvrdo podpísaní. 

Budaj, Dostál, obaja.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak sa pozrite na tú fotku, pán Budaj, nech sa pá či, 

tu ju máte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) je to pravda. Tak to 

nie je pravda, (so smiechom) ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. Slovo má pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Snáď to stihnem ešte do tej minúty.  

Ja som to tu už spomínal, že je škoda, že teda bu ď sa 

tu nespravilo nejaké stanovisko, pán Kuruc to spomí nal, 

právne. Nie k tým finan čným odhadom, ale hlavne 

k primeranosti a k tým dôvodom právnym toho prijati a 

vézetenka. Myslím, že viacerým by to pomohlo a nema li by 

ani, pardon (poznámka: odkaš ľanie)  a nemali by ani tie 

otázky, ktoré majú, ktoré tu majú k tomu vézetenku.   

A ja pán primátor, je to také neštandardné, ale ja som 

posielal okolo dvanástej aj doplnenie dôvodovej spr ávy, 

ktorú tu budem číta ť v rámci svojho príspevku a teda 

zvážte, vy to síce nemáte na tom maily, ale majú to  vaši 

právnici od tej dvanástej, či sa ich nespýtate na názor, že 

by ste to zobrali autoremedúrou. Môže to vylepši ť z právnej 

stránky tú dôvodovku a bude to také istejšie (gong)  aj do 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja neviem o čom hovoríte, pán poslanec, ja som žiadny 

text nedostal a do dopl ňova ť dôvodovú správu poslaneckým 

návrhom, to si myslím, že je skuto čne smiešny postup.  

Poslanci dopl ňujú uznesenie, ale dôvodová správa?  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán kolega Dostál, aj pán kolega Vetrák, samozrejme , 

aj ja teda by som len o čakával, že takéto právne stanovisko 

k takémuto vážnemu problému by tam malo by ť. Hej?  

Ja som len ni č nechcel, lebo, napríklad, pri PKO sme 

mali stanovisko právne a tuto nemáme. Takže, len by  som ho 

tam o čakával.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

No, neodpustím si poznámku.  

V prvom bode tohoto rokovania  ste pripravili o mes , 

mesto o viac ako tri milióny euro. to uznesenie je celé 

protizákonné a tam sa po právnom stanovisku magistr átu 
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nikto nedožadoval, nikomu nepotreboval, všetci ste vedeli, 

že to je v poriadku. Tu zrazu, právne stanovisko tr eba. 

Prepá čte, ale toto zavá ňa trochu pokrytectvom.  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja hne ď na za čiatku by som chcel poveda ť to, čo 

väčšinou kolegovia hovoria na koniec, že budem hlasova ť za 

zákaz hazardu vo všetkých štyroch bodoch, tak ako s ú 

predložené,  aby sme sa vyhli teda ďalej nejakému 

rozmýš ľaniu o tom, jak tento môj príhovor dopadne.  

Nehľadiac na to, dve veci, čo mi v živote vadia ve ľmi 

je slovo zákaz a slovo nedá sa.  

Zákaz, úplný zákaz hazardu, mal som s tým ve ľa roboty, 

asi viac ako moji kolegovia, kým som prišiel k neja kému, 

k nejakému názoru, ako sa k tomuto problému postavi ť.  

Cestovali sme do Brna za primátorom, lebo všetky ti e 

šumy okolo čo, čo tam sa deje a čo sa nedeje, chceli sme to 

počuť online.  

Pýtali sme sa primátora na to, ako by dneska reagov al, 

alebo čo chce robi ť, alebo či je spokojný s tým, ako to 

prebieha v Brne ten úplný  zákaz.  
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Čo sa týka herní, ktoré všetci neznášajú, neverím, ž e 

niekto, niekto ich má rád, bliká to na ulici, gener uje to 

zlú spolo čnos ť at ď., at ď.  

Povedal, že ve ľmi to mestu pomohlo, lebo v tých 

priestoroch vznikajú kaviarni čky, sú tam malé divadlá, 

čiže, je to celé fajn. Je pravda, že vznikli ve ľa čiernych 

herní, možno že to je jedna k jednej, ako, ako tých  

legálnych čo boli pred tým, ale nevyvoláva to nejakú ve ľkú 

vlnu kriminality, skôr je to o da ňových únikoch a o tom, že 

mestá z toho príjem nemajú.  

K tomu druhému slovu, že nedá sa. 

Celý čas po čúvame o tom, že nedá sa urobi ť žiadna 

prísnejšia regulácia, nedá sa to spravi ť, lebo je to 

v rozpore so zákonom.  

Dal som si preto spravi ť, aj ke ď to neni úplne moja 

práca, právne analýzy čo sa dá a čo sa nedá. Len by som 

chcel  poveda ť, že dá sa spravi ť prísnejšia regulácia, 

ktorá nie je v rozpore so zákonom, akurát že na tút o sa nám 

odvolá asi prokurátor. Ke ď to my dostaneme na 

zastupite ľstvo ďalej, tak nevyhovieme protestu prokurátora, 

pôjde to na súd a nie som si istý či, či má mesto tú 

kadenciu tých dobrých právnikov, aby tento súd ur čite 

vyhralo a ak by chcel pán primátor zobra ť, tak jak poznám 

naše zastupite ľstvo, asi nejaký White & Case, alebo nejaké 

peniaze na nejakého renomovaného právnika, asi by s me 

neschválili v tomto zložení.  

Čiže ani sa nejdem pokúša ť to uznesenie da ť. Ale keby 

som sa mal rozhodova ť, čo je naozaj správne, tak pre m ňa je 
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naozaj správne, keby tie kasína zostali v hoteloch,  ktoré 

majú štyri hviezdi čky a viac. Čiže štyri a pä ťhviezdi čkové, 

a vo ve ľkých nákupných centrách nad pätnás ťtisíc metrov 

štvorcových. 

Čiže dneska toto, tento pozme ňovák nepodám a budem 

hlasova ť za úplný zákaz, lebo viem, že asi by to nebolo 

úspešné. Možno ke ď sa prokurátor (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) alebo podá protest proti tomuto, čo dnes schválime, 

tak to zvážim nabudúce.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Kaliský mi hovorí z duše. 

Presne tohoto som sa aj obávala.  

A druhá vec je, myslím si, že verejnos ť by vedela aj 

tá, možno trochu radikálnejšia, akceptova ť tie kasína 

v tých špi čkových hoteloch, ale  práve tým, že ten zákon je 

takto hlúpo postavený a sú tam aj penzióny, v tom b ode. 

Čiže, my keby sme schválili v sú časnosti pod ľa zákona 

hotely a kasína, berieme aj penzióny, a ja vám hovo rím, že 

v Petržalke je nieko ľko desiatok a možno aj viac domov, 
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ktoré sú apartmánového bytu, kde si špekulujúci inv estori 

dali, aby nemuseli ma ť parkovacie miesta, ktoré sa 

lusknutím prsta môžu zmeni ť na na tieto penzióny a priamo 

v budovách budú, budú tietok, teda herne.  

Čiže, toto je, toto sa nedá vy členi ť. Nedajúsa tie 

penzióny vy členi ť, pretože tak je zákon nastavený.  

Čiže, my nemáme inú možnos ť, iba. 

Tí, ktorí si prelobovali tento zlý zákon, (gong) ab y 

si prelobovali i  

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? L 

Pán primátor, poslanci,  

ak by som pred ĺži, prekro čil ten čas, tak poprosím 

o tie dve minúty naviac. 

Je toho strašne ve ľa, problematika je široká, 

zaoberáme sa s ňou už rok aj trištvrte.  

Ja by som do toho vniesol svetlo, len na úvod ve ľké 

poďakovanie aktivistom, ktorí spolu teda s nami už rok  aj 

trištvrte túto tortúru prežívajú a došli sem a dúfa m, že si 
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to dneska už úspešne vytrpia do konca a v Bratislav e bude 

úplný zákaz hazardu. 

A pre čo k nemu došlo, to poviem teraz nasledovne: 

28. mája 2015 sme sa asi po troch mesiacoch diskusi í 

medzi starostami definitívne rozhodli, že petíciu z ačneme. 

Pomáhala nám v tom ve ľmi intenzívne právne oddelenie pán 

Katriak, ktorý pripravil návrh petície presne tak, ako jej 

zákon umož ňoval.  

Je ve ľmi krkolomný, lebo ten zákon z roku 2012, ktorý 

zaviedol potrebu petície pre ochrany tohto podnikan ia, 

neviem pre čo? Jediný v Európskej únii má toto podnikanie na 

Slovensku ochranu. Hovorí v paragrafe 10 v odseku 5  písmena 

dé) že musia sa bu ď povoli ť písmená a to je ten, tu je to, 

ten pes zakopaný, písmena bé) hazardné hry v kasína ch, dé) 

hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výhernýc h 

automatov, to sú automaty, é) hazardné hry prevádzk ované na 

základe tých videoloterijných prístrojov, to sú aut omaty 

modernejšie a i) hry, ktoré bla, bla, bla. 

Čiže, on ten zákon vyžaduje, bu ď ich povolíte všetky, 

alebo ich zakážete všetky. 

Takže, magistrát pripravil to čo bolo vtedy potrebné. 

A vtedy bolo potrebné zakáza ť všetky naraz a tam je 

napísané teda doslova, že ob čania Bratislavy  podpísaní 

starší ako osemnás ť rokov žiadajú mestské zastupite ľstvo, 

nás, aby sme prijali vézeten, pod ľa paragra, ktoré zakáže 

na území mesta Bratislavy  nie je možné prevádzkova ť 

písmena bé) dé) é) í). 
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Hazardná loby sa pustila do zmeny zákona. Zmena zák ona 

vyšla na konci minulého roka, kde si mysleli, že bu dú to 

môcť regulova ť na základe budov  v zákone a) bé) cé) dé), 

čo som vám vysvetlil v minulom príspevku, že nie je možné, 

lebo v Slovenskej republiky  je tak komplikované 

kategorizácia budov, že Úrad geodézie, kartografie 

a katastra má jednu vyhlášku, stavari majú druhú vy hlášku, 

existuje vyhláška o ubytovaní a ešte da ňováci majú iné 

vyhlášky čo sa týka kategórie stavieb.  

Takže, došiel, možnože zámerne, možno len 

z nevedomosti, by došlo ku chaosu.  

V tejto chvíli teda nie je možné to čo sa urobilo 

v Brne, lebo v Brne skuto čne  existuje jeden hotel, kde sa 

prevádzkujú živé hry. Tam to zákon dovo ľuje. Živá hra je 

taká, kde nie je automat naprogramovaný, takzvaný v ýherný 

automat v úvodzovkách, naprogramovaný na to, aby vy hral 

majite ľ toho automatu, ale je tam normálny človek, kde 

prebieha ruleta, alebo poker sa tam hrá.  

Ale, ale to majú v Brne. V Brne majú zákon taký. 

V Brne majú iný zákon, zákon, teda na Slovensku, v Českej 

republike, kde je to o moc lepšie, kde je presne st anovená 

výška sadzby toho človeka, ktorý tam môže za de ň vsadi ť. 

Nemôže tam prehra ť celý dom a majetok susedov, alebo koho. 

Čiže, to je zakázané. Ke ď už je v exekúcii, tak nemôže 

vsádza ť tam. Ke ď neplatí výživné, tak nemôže vsádza ť tam, 

asi tam.  

Ja neviem jak je to, ale, ale ak existuje turniket,  

tak jak to hovoril pán Hanulík, že vojdete, dáte ta m ten 
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elektronický ob čaňák a nenájde vás v tej databáze, tak vás 

pustí, ale ke ď nás tam nájde, tak. Ale toto tu na Slovensku 

nie je technicky domyslené celé.  

Novela bola ú čelovo pripravená narýchlo a nie je 

dobrá.  

My tým, že teraz schválime úplný zákaz hazardu, 

nerobíme to čo v Ma ďarsku, že za dva dni treba z ve čera na 

ráno všetko zavre ť a odnies ť, 

prosím o pred ĺženie, 

ale tuná tie licencie dojdú.  

Boli tu závažné podozrenia, ktoré som sa teraz 

dopočul, že sú tu licencie nie len na dva roky, ale je t u 

nejaká licencia na pä ť rokov. To by ma zaujímalo, to sa 

budem pýta ť inokedy, ale teda budú musie ť dochádza ť.  

A my dneska ni č takého strašného neurobíme, ak 

zakážeme hazard a od 1. novembra tohto roku v Brati slave 

bude zakázaný.  

A ak nebudú schopní si hazardéri vylobova ť kone čne 

normálny zákon, normálny. Ke ď budú ma ť dobrých právnikov, 

tak vylobujú normálny zákon, ktorý urobí to, čo pôvodne sa 

tuná žiadalo, a ktorí niektorí poslanci hovorili, ž e my 

s tým bé čkom, že tuná to je presne napísané v tom zákone, 

nemáme problém. To je bé čko, typ hry sa volá, že hazardné 

hry v kasínach.  
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Ale to ono to dneska nejde urobi ť. Nejde to ani na 

základe tej výnimky urobi ť ako hovoril Bra ňo Kaliský, dobre 

to urobil, že nepodal žiaden pozme ňovák, nie je to možné 

urobi ť.  

Čiže, my ho zakážeme a nebude to. 

Najvä čší problém nás bol v Bratislave aj na Slovensku 

s her ňami, s tými malými her ňami, ktoré majú jeden, dva  

automaty, ktorých je stoštyridsa ťštyri pod ľa najnovších 

čísiel v Bratislave, tie ak ale do novembra si neuro bí, by 

si neurobili technické úpravy a neurobili by dvanás ť 

hracích automatov tam, tak by, tak by normálne mohl i 

pokra čova ť.  

Preto treba toto zakáza ť, lebo tie stav, oni majú dos ť 

času by, keby sme to nezakázali úplne, tak by mali d osť 

času do 1. novembra si urobi ť stavebné úpravy v motelíky, 

penzióny, hotelíky, pomeni ť na herne a mali by sme tu 

stodesa ť herní, z tých stošes ťdesiattri, ktoré tu máme, 

dneska by to bolo o kúsok menej, ale mali by sme ta m o moc 

viac hracích prístrojov. 

Veď v tom, v každej herni už nemá by ť pä ť, ale 

minimálne dvanás ť. Čiže, bolo by ich viac, takže ja vás 

prosím, zakážme to úplne, lebo, lebo nevieme vôbec dôsledky 

v (poznámka: nezrozumite ľné slovo) tom 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský.  

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Reakcia iba na Janka. Som sa prihlásil síce skôr, j ak, 

jak vôbec povedal to neskôr citoval. Mal v úplnom o paku 

zmyslu toho čo som povedal.  

Ja tvrdím, že sa to dá. Mám na to spracovanú ana 

analýzu. A myslím si, že sme tu volení na to, aby s me 

rozmýš ľali za ľudí, jak čo spravi ť a nie aby sme tu 

ukazovali jak sme emocionálne rozhodení aj pri tých to 

rozpravách.  

Ja pre čítam to zdôvodnenie, ak to stihnem teda: 

Vézeten pri vä čšej regulácii je v súlade so zákonom, 

nako ľko paragraf 10 v odseku 6 v prvej vete hovorí, obec  

môže za podmienok pod ľa odseku 6 ustanovi ť všeobecne 

záväzným nariadením, že na jej území nemôžno umiest ni ť 

her ňu v budovách uvedených v paragrafe 38 odsek 4 písme na 

a) bé) cé) dé). Dôležitý je pojem budova, ktorá je 

v paragrafe 38 odseka 4 písmena a) definovaná kateg óriou 

hotel, botel, penzión a ďalej vieme rozdeli ť na triedy. Je 

to pod ľa zákona je to v súlade so zákonom.  

Čiže je možné spravi ť pozme ňovák, akurát je ve ľmi 

diskutabilné, ako to dopadne, keby to išlo na súd.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Janko, 

ja si osobne myslím, že ak niekto takú informáciu t u 

má z vedenia mesta, tak by nám ju mal poveda ť, či naozaj 

bolo podpísané na pä ť rokov, lebo už som to tu po čul, 

myslím, od tretieho poslanca a mesto jedno s tým, k toré 

takúto informáciu malo ma ť.  

Takže či tu naozaj niekto má na pä ť rokov licenciu 

podpísanú, lebo my tu o nie čom budeme rozhodova ť, koncom 

tohto roka, by teoreticky zanikli všetky hracie aut omaty na 

území mesta, s výnimkou jedného na pä ť rokov. A to potom sa 

pýtam, komu toto vyhovuje? Komu toto vyhovuje?  

Takže, ak takú informáciu máme, tak by sme sa asi 

mali, Janko, na ňu pýta ť teraz a nie potom. 

A druhá vec.  

Vieš, no ten penzión a hotelíky neni taká sranda za s 

ich pomeni ť za pol roka. podpisuje to starosta a je tam 

strašne ve ľa podmienok, ktoré musia splni ť.  
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Takže, nehovorím, že to nie je možné, ale nie je to  

jednoduché. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem, ja som zvyknutý, že po čúvam tu nejaké právne 

názory od dvoch, troch poslancov, ktorí tu majú asp oň vo 

vzdelaní, ale potom neviem, tieto súdy také, ktoré hovoria, 

že takto to je, takto som ja povedal, že to platí, tak to 

by sme si, ke ď nemáme ani to právne vzdelanie, nemuseli, 

nemuseli pripomína ť.  

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: 

Presne tak, Palo. Ďakujem pekne. Lebo presne to 

očakávam, že chcem relevantné odpovede od vzdelaných ľudí, 

ktorí majú na to papier.  
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Čiže to, že sa tu my dohadujeme niektorí, to je síce  

fajn, ale nemáme, nemáme, neviem či je to správne.  

Bra ňo ma trošku predbehol, lebo presne toto povedal. 

Môžeme umiestni ť her ňu pod ľa písmena a), bé), cé), dé). To 

znamená, že my sa môžeme rozhodnú ť a môžeme umiestni ť. To 

je regulácia. To, že to je iná č nazvané, že je to 

v podstate zákaz, v niektorom z tých písmen, tak to   je 

regulácia.  

Čiže všetci tí, čo ma tu presvied čate, že nevieme 

regulova ť, tak ja neviem odkaz, odkia ľ ste to nabrali.  

A Janko, ty sám si na tej pracovnej skupine 

nieko ľkokrát zopakoval, že kasíno ti nevadí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem?  

Najprv otázku, aby som nezabudol. 

Na pána Čibu, ktorý tu má na starosti hazardné hry, on 

to musí vedie ť.  

Mesto vydáva licencie na jeden rok a a či viete kde 

a kto má licenciu na pä ť rokov?  
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Ďalej budem pokra čova ť.  

Ja som hovoril aj v televíznych reláciách, že áno, 

kasína sú to najmenšie, najmenej problematické, leb o nám 

najviac vadí herne, ktoré sú na uliciach, ktoré špa tia 

verejný priestor, ktoré likvidujú rodiny a okolie s voje.  

Čiže, len to dneska nejde. Ja mám výklad taký od 

právnikov a nie jedného, že dneska to nevieme regul ova ť. Že 

to dneska bude chaos a že to bude vykla vykladané t ak, že 

vlastník tej herne bude hovori ť, že on je obchod a služby. 

Že on je motel a že to bude sta či ť z názvu úradu a že to 

nemáme čas ani skúma ť.  

Čiže, nie je to dobré.  

Nehovorím, že to viem  od seba, že to je ur čite  tak. 

Mám taký právny výklad, že (gong) nedá sa to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák.  

Tie odpovede potom (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

hej?  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som si  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) diskusiu, pán 

poslanec, teraz a odpovede dostanete potom samozrej me.  

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

Jasné.  

Ak by som náhodou  potreboval ešte viac ako štyri 

minúta, tak poprosím o pred ĺženie času. 

Ja som ve ľmi rád, že máme tu tú diskusiu, k tomuto 

vézeten  a to, že aj petícia je platná, pretože vše tci 

vieme, že platná bola na základe zmeny zákona, ktor ý bol 

v decembri schválený v Národnej rade Slovenskej rep ubliky. 

A práve na základe tejto petície vznikla novela zák ona. To 

treba ve ľmi jasne poveda ť. 

Novela zákona, ktorá vytlá ča hracie automaty z kr čiem, 

od budúceho roka nebudú môc ť by ť v kr čmách. 

Poviem konkrétny príklad.  

U nás v Lama či z dvoch hracích automatov majú mesa čne 

zhruba štyri až pä ťtisíc euro. to je ve ľmi ve ľa pe ňazí. 

A v ďaka tejto novele zákona to nebude.  

Potom tá koncentrácia tých hracích prístrojov z pä ť na 

dvanás ť, respektíve prísnejšia kontrola, to je práve o tom , 

čo myslím si, tí zákonodarcovia, máme tu troch posla ncov 

národnej rady, rozhodli ve ľmi správne.  
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Aj pán Budaj ocenil, myslím, konštruktívny prístup  

ministra financií pána Kažimíra, aj vládnej koalíci e, že 

spolu diskutovali a zapracovali sa pripomienky tak,  aby 

skuto čne tá novela zákona bola nejakým spôsobom posunom 

vpred. To musí poveda ť a uzna ť každý.  

Novela zákona o hazarde je posunom vpred a vznikla 

i na základe tej petície stotridsa ťšes ťtisíc ob čanov. 

Bolo tu hovorené o nejakých angažovaných starostoch . 

Tak jedného sme po čuli. Čo ma ve ľmi vyrušilo bolo  

zbieranie v čase volieb. Zbieranie podpisov pod túto 

petíciu. Až vtedy sa vlastne stala právoplatná. Ve ď ve ľmi 

dobre vieme, s akými problémami sa borila táto petí cia.  

A v čase volieb 5. marca ja som mal aj konflikt 

s aktivistami, ktorí napriek tomu, že bolo deklarov ané, že 

budú podpisy zbiera ť až po odchode z volebnej miestnosti 

v rozmedzí nejakých sto metrov vlastne od tej školy , 

aktivisti oslovovali ľudí ešte pred vstupom do volebnej 

miestnosti a priamo aj v budove školy u nás v Lama či 

dokonca boli. 

Hovoril tu niekto, že máme riešenie položené na sto le. 

Len sa pýtam, či je to dobré riešenie absolútny zákaz 

hazardu? K čomu to povedie? K čomu to prispeje?  

Pretože, bol som na jednom sedení tej pracovnej 

skupiny, o ktorej hovoril pán Jen čík, z ktorej sa bohužia ľ, 

nerobia zápisy a kde bol aj zástupca teda toho haza rdu 

a písal som si k ľúčové slová: prevencia, novela, 

komunikácia, chceme ís ť ďalej a ulica.  
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Áno, je to presne o tej ulici, vážení, pretože každ ý 

sa pohybujeme po tých našich uliciach v Bratislave a vadí 

nám to ke ď her ňa je na Hrani čnej, vadí nám ke ď je her ňa na 

Bajkalskej, vadí nám ke ď je her ňa v Tescu v Lama či, kde 

bola predaj ňa kuchynských liniek, tak teraz tam máme her ňu. 

Áno, toto mi vadí.  

Aj ja som podpísal túto petíciu a som za to, aby sa  

hazard obmedzil, ale nie za úplný zákaz. Pretože čo nám tu 

vznikne potom ak úplne zakážeme tieto hazardné hry?  Nuž 

nechcem vidie ť ten čierny trh. Nechcem vidie ť to, o čom 

hovoril tu niektorí kolega poslanec. 

A to je práve o tom, že či náhodou neís ť tou cestou 

možno menšieho odporu, možno vä čšieho rizika, ale skuto čne 

zahlasova ť za to vézetenko v takom zložení a znení, aké je 

možné. 

Bohužia ľ, ja som nie zákonodarca Národnej rady 

Slovenskej republiky  a mne sa ve ľmi pá či aj to, čo hovoril 

pán poslanec Kaliský. Lebo presne, má to hlavu aj p ätu. 

poďme to takto rozselektova ť, po ďme to da ť do tých skupín, 

do tých vrstiev, ktoré sú a ktoré na to majú. Nie r odiny, 

ktoré skuto čne na to nemajú a potom tam vzniká gamblerstvo 

a mnoho rodín ostane doslova na ulici.  

Chcel by som ešte poveda ť k tomu, že je tu nejaká 

koalícia zdravého rozumu. A tá koalícia zdravého ro zumu ja 

si myslím, že musí ma ť ten rozum na to, aby ke ď niekto tu 

povedal, že rozhodnutie, ktoré nám toto mesto nezab udne. 

Nuž, urobme to rozhodutie. Zakážme hazard tam, kde ten 
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hazard nám škodí a to sú presne tie bývalé predajne  

potravín, drogérie, chleba.  

Mne sa ve ľmi pá či to, že napríklad, na Hrani čnej už 

máme mäsiarstvo, pretože mám ve ľmi rád kvalitnú salámu 

a párky.  

Tak po ďme takouto, takýmto spôsobom, takouto 

komunikáciou aj s touto asociáciou.  

Ale hovorím, skuto čne, tento zákon, ktorý bol prijatý, 

vznikol i na základe tejto petície vážení. A toto s i treba 

veľmi jasne uvedomi ť.  

Ja mám ve ľmi rád hodnotové rozhodovania. Škoda, že 

hodnotovo sme nepristúpili k problému ťažby mestských lesov 

v júli 2016, ke ď sa tu niekto vysmieval z nášho hlasovania. 

Taktiež to bolo hlasovanie, ktoré bolo neskoro ve čer. Teraz 

máme len pätnás ť štyridsa ťdva a kde som vtedy povedal, že 

som ve ľmi rád, že ke ď budú rozhodova ť o ťažbe v lesoch nie 

politici, ale odborníci.  

A ja by som bol skuto čne ve ľmi rád, keby aj v tejto 

otázke prevládla tá odbornos ť a nie to politikum.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva.  

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

A ja som nestihol fakticky, teda v tom mojom 

príspevku, ale spomína tu to Brno a čierny trh a skúsenosti 

zlé.  

Tak ja, po ďme z faktických vecí. Tak, myslím, 

hovorky ňa českej polície hovorila, v celej Českej republike 

registrujú tisíc sedemsto automatov iba, tisíc sede msto 

automatov. A v Brne je možno desatina tých herní, k toré 

kedysi pôvodne boli, ktoré sú dneska, jak hovoril p án 

primátor, pekné obchodíky a teda pán primátor Brna,  pekné 

obchodíky a kaviarne.  

Čiže, to je realita. A v Brne, teda v Českej republike  

sa robia razie. Polícia štátna plus tá ich finan čná 

políciu. 

U nás máme tiež takú políciu myslím, tiež nejaké 

finan čné riadite ľstvo, (poznámka: nezrozumite ľné slovo), 

bude musie ť dozera ť na to, či sa tu nejaký ten čierny trh 

prevádzkuje. Ve ď na to sú už potom iné orgány, na to nie 

sme my, poslanci. Ve ď ani poslanci národnej rady nechodia 

a nekontrolujú zákony. Na to sú orgány štátu, ktoré  toto 

majú robi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že regulácia prispeje aj k tomu, že 

mesto ako magistrát bude ove ľa užšie spolupracova ť 

s mestskými časťami. 

Mesto vydáva licencie, mestské časti majú stavebný 

úrad a ke ď budú spolu dobre spolupracova ť, ja si myslím, že 

dokážu regulova ť hazard v našom meste ú činne a verím´, že 

tá spolupráca bude dobrá.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

Dve poznámky. 

Janko, tých tisícsedemsto registrovaných, to je síc e 

fakt, ale tie nelegálne sú neregistrované. Čiže, tie 

nevidíš v tých, v tých číslach.  

Druhá vec. neviem či nejak huhnem, alebo nejak zle 

rozprávam, ale ešte by som teda pomaly zopakoval kv ôli 

Radovi Olekšákovi. Že áno, regulácia je možná, ale tie a) 
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bé) cé) dé), dnes, ktoré máme na stole, sú ve ľmi zle 

zaregulované, lebo neregulujú vlastne vôbec ni č.  

Čiže, ja to zopakujem pomali čky ešte.  

Budem hlasova ť za zákaz hazardu vo všetkých štyroch 

bodoch predloženého návrhu a, bé, cé, dé. 

Ďakujem. 

(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: 

Pekne. 

Ja ešte jednu vec. 

Doplnil by som kolegu Olekšáka. 

Pýtali sme ešte jednu vec zásadnú, to bola dopadová  

štúdia. My sme chceli vedie ť čo sa stane už pri platnej 

novele, ktorá zavádza nejakú reguláciu. Ja hovorím,  že je 

to regulácia.  

Lebo my nevieme čo sa stane, tak jak hovoril, niekto 

má príjem v prevádzke, z ktorej možno v pohode plat í nájmy. 

Zrazu ich nebude ma ť. Zrazu bude musie ť bu ď prepusti ť ľudí, 

buď bude musie ť zvýši ť cenu, čiže zoh ľadní sa to na nejakej 

kúpyschopnosti a podobné veci.  
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Nikto netuší, čo sa tu stane. A my ideme urobi ť úplný 

zákaz. My nevieme čo to spraví, ke ď pä ťdesiat percent 

zavrieme a ideme robi ť úplný zákaz len tak šmahom ruky.  

Tri milióny euro a v Rusovciach nemôžem ma ť križovatku 

okružnú. A tri milióny euro vám nevadí. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za príspevky, ktoré odzneli 

a skuto čne, len doplním pána poslanca Jen číka.  

Je to o tých hodnotách presne. Tri milióny euro je 

dos ť ve ľký peniaz, ktorý môže by ť použitý na rozvoj v 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) mestských častiach.  

A pán poslanec Kaliský, ja nespochyb ňujem to, ako 

budeš ty hlasova ť, ja tiež budem hlasova ť pod ľa svojho 

svedomia a vedomia, ja len som hovoril, že súhlasím  s tým 

čo navrhuješ, ke ď by to bolo možné legislatívne. Teraz, 

predpokladám, že asi legislatívne to možné nie je, ale máme 

tu troch poslancov národnej rady a tí môžu predloži ť 

novelu. A myslím si, že tak ako sa komunikovalo s p ánom 

ministrom financií v decembri, tak sa môže s pánom 

ministrom financií komunikova ť aj v apríli, v máji. 

Jednoducho,  tento proces ot, aj v júni, ďakujem pekne, 
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tento proces jednoducho, je otvorený, len nerobme 

rozhodnutia od stola. 

Ďakujem pekne. 

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. 

Ak to bude nutné, poprosím aj o dodato čný čas. 

Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, 

takmer na chlp presne pred dvomi rokmi o takomto čase 

Slovensko žilo jednou témou. Tou témou bolo referen dum 

o nenávisti, ktoré vyvolala rovnaká skupina ľudí, aká dnes 

do ve ľkej miery podporuje aj dnešné rokovanie.  

Dnes celé Slovensko, alebo vä čšina Slovenska žije tým, 

že v našom parlamente sa ľudia hádajú o fotke babi čky 

a o tom, kto ju mohol urobi ť, kto ju nemohol  urobi ť.  

Divíte sa, že ke ď sa rokuje a háda o takýchto témach, 

že zatia ľ nám vonku rastie podpora extrémistom?  

Bratislava je mesto, ktoré má vážne a skuto čné 

problémy. Máme akútny nedostatok šoférov  v mestske j 

hromadnej doprave.  Máme cesty plné výtlkov.  V Ruž inove 

rodi čia zúfajú, lebo nevedia nájs ť pre svoje deti miesto 
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v škôlke. Máme totálny nedostatok nie len náhradnéh o, ale 

aj celkovo nájomného bývania, máme absolútny nepori adok 

z minulosti vo vz ťahoch k majetku medzi mestom, mestskými 

časťami. Úrad sa dnes s tým snaží nie čo robi ť, preto aj 

dnes na rokovanie dostávame štrnás ť rokov starú žiados ť. 

V takých ve ľkých problémoch sme. 

Ja som poslancom tohto mesta dva roky. ja som hrdý na 

to, že každému svojmu voli čovi z Ružinova sa môžem za tú 

dobu hrdo pozrie ť do o čí, preto že som sa vždy snažil 

vyjadrova ť a rieši ť vážne problémy. V ďaka tomu sme 

vypovedali až  ušetrili milióny na nevýhodnej zmluv e 

s Bratislavskou parkovacou spolo čnos ťou.  

Spolu s kolegom Bra ňom Kaliským v ďaka tomu pripravíme 

v Ružinove nový park. Ve ľmi pekný park.  

Zachránili sme Ostredky pred rúbaním stromov a pred  

náhradnou výstavbou a nami sa dnes inšpirujú iní ľudia aj 

v Dúbravke, aj v Petržalke, aj v ďalších mestských 

častiach, lebo sme im ukázali príklad, ako to robi ť.  

A dnes by som tiež  chcel rieši ť vážne problémy mesta. 

A toto mesto má aj ďalšie vážne problémy. Drogy, 

prostitúcia, alkoholizmus, bezdomovectvo, sú tiež v eľmi 

vážnymi problémami v Bratislave. Len viete čo? Tieto 

problémy majú tú smolu, že tak netrápia ľudí, ktorí si na 

téme probibície robia volebnú kampa ň. Pretože tieto témy, 

ktoré som vymenoval, potrebujú skuto čné riešenia. Nesta čí 

ich len tak naoko zakáza ť a tvári ť sa, že zmiznú.  
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Aby ste ma nechápali zme, zle, som presved čený, že 

všetcia ako tu sedíme, sme proti hazardu. Sme za to , aby zo 

sídlisk zmizli hracie automaty, sme za to, aby auto maty 

zmizli z kr čiem, sme za to, aby zmizli sídliskové 

vysvietené herne, ktoré dnes stoja pri školách a by tovkách. 

Aby hazardu v Bratislave ubudlo a aby zmizol práve ten 

hazard, ktorý so sebou nesie najvä čšiu mieru rizika.  

Ale robi ť plošnú prohibíciu, nikdy nikomu ni č dobré 

neprinieslo.  

Myslie ť si, že ak hazard urobíme nelegálnym, že 

jednoducho zmizne, no to sa ve ľmi mýlime. Ak by to bola 

pravda, tak by sme dnes nemali v Bratislave ani pro blém s 

drogami, ani problém s prostitúciou. A všetky tieto  

činnosti by sa v prípade prohibície presunuli len do  

podsvetia.  

Dnes to naozaj nie je o tom, že či sa tu delíme za na 

tých, ktorí sú za hazard a tých, ktorí sú proti haz ardu. 

V skuto čnosti sa tu delíme na tých, ktorí aj zvažujú 

dôsledky toho svojho konania, ktoré budú pre toto m esto 

a pre jeho ob čanov a na tých, ktorí len nezodpovedne 

populisticky si tu robia volebnú kampa ň na tejto téme.  

Neexistuje žiaden rozumný dôvod, aby sme jednoducho , 

plošne zakázali, napríklad, aj také prevádzky, do k torých 

chodia hlavne zahrani ční turisti a ktoré nikdy nespôsobili 

a nespôsobujú žiadne problémy. Ktoré existujú vo vš etkých 

hlavných mestách v Európe, ktoré majú dvadsa ťštyri hodinový 

kamerový doh ľad ministerstva financií, sú pod prísnym 

dohľadom. Chcie ť ich zakáza ť, prirovnáva ť ich ku kr čmám 
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piatej cenovej, ktoré majú dva alebo tri hracie aut omaty, 

je jednoducho absolútne zavádzanie. Zavádzanie, kto rého sa 

dopustili aj autori petície (gong). Jeden z kolegov  ´v 

tomto zastupite ľstve, ktorý zaviedol aj  m ňa, ke ď mi pri 

podpisovaní na moju explicitnú otázku, povedal, že tohto sa 

zákaz týka ť nemá.  

A nevyrieši to ani probémy. Výro čná a vládna správa 

o hazardnom hraní v Českej republike za minulý rok jasne 

hovorí, že problémy s hazardom sa zákazmi nevyrieši li a že 

naopak, gambleri sa dnes aj tak presúvajú do tipova cích 

kancelárií a na internet, kde dokážu za jeden ve čer prehra ť 

ove ľa viac pe ňazí, než v herniach. 

Chcel som ale poveda ť jednu myšlienku ako ekonóm, 

pretože o tých  dôsledkoch sme tu už hovorili.  

Existuje taká ekonomická teória, praxou potvrdená 

z teórie verejnej vo ľby, ktorá sa volá baptists and 

bootleggers, kazatelia a pašeráci. A je to teória, ktorá 

hovorí, že pri každých takýchto zákazoch sa vždy sp ájajú 

dve skupiny ľudí, tých čo majú dobré úmysly a tých, čo majú 

zlé úmysly, aby získali nejaké výhody.    

Pri americkej prohibícii, ke ď sa zakazoval predaj 

alkoholu, tak za tento zákaz  bojovali najviac kaza telia, 

katolícky k ňazi, ktorí to robili z ideologických dôvodov 

a bootleggers, pašeráci, ktorí pašovali, predávali 

nelegálny alkohol a ich zisky raketovo rástli vtedy  ke ď sa 

predaj legálneho alkoholu zakazoval.  
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Aj dnes vidíme, že táto symbióza mafie a možno 

dobromyse ľných ľudí funguje aj tu v Bratislave pri snahe 

o absolútny a plošný zákaz hazardu.  

A chcel by som vás všetkých varova ť. Toto naozaj nie 

je populistická téma na vyt ĺkanie bodov, toto je vážne 

rozhodnutie, ktoré bude ma ť dôsledky na ob čanov. 

Rozhodnutie, ktoré ak bude urobené, ono sa vždycky dá, 

ak by som sa náhodou mýlil, vždy je ľahšie ho pritvrdzova ť, 

ako ten zákaz rozširova ť. Ale ak bude urobené zle 

a s horúcou hlavou, tak sa môže prejavi ť v tom, že sa nám 

tu v meste opä ť rozrastie mafia, že sa vrátime do 

devä ťdesiatich rokov. 

Premýš ľajte, prosím, nad tým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa  Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

Pán Chren, obávate sa extrémizmov, ktorý pova, 

extrémistov, ktorí používajú demagógiu, vy ste ju t eraz 

použil par exlens. Vy ste si čítal zákon, kde aj keby sme 

chceli, aj keby sme chceli kasína povoli ť, tak sú časne 

s nimi musíme povoli ť aj penzióny, penzióny, kde ve ľké 

množstvo budov a ktoré sú v Petržalke a sú to budov y, kde 
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sú apartmátové bývanie, sa by sa by behom pol roka zmenili 

práve na tieto penzióny.  

Neviem, či si to uvedomujete, že my v Petržalke by sme 

v podstate mali tam herne, kde ich nechceme ma ť. O tom to 

je.  

Ten zákon je tak nastavený, že aj keby sme chceli 

akceptova ť vašu požiadavku racionálnej dohody, nie je to 

možné pod ľa tohto zákona.  

Druhá vec je. Ste sa trošku mýlil. Neboli to 

kazatelia, boli to ženy, ktoré v Amerike presadili 

prohibíciu. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Pán kolega, zacitujem z ústavy: Štátna moc pochádza od 

občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich 

zvolených zástupcov alebo priamo.  To ľko citát. 

Referendum je nástroj priame demokracie. Vy ste 

hovorili o referende nenávisti. Neviem, čo vás opráv ňuje vy 

vy vyslovi ť takýto súd. Myslím si, že referendum umož ňuje 

obom stránkam názoru či ste za, alebo proti, vyjadri ť svoj 

názor.  
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Mali ste rovnakú možnos ť ako všetci, ktorí sa aktívne 

zúčastnili na referende prís ť a poveda ť nie tej nenávisti, 

ktorú si vy nejako zvláštne predstavujete. Predpokl ám, že 

ste ju nevyužili. 

(poznámka: potlesk) 

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 poslanec Chren, ja vám ži čím vo všetkom, a 

momentálne však musím poveda ť, že som rád, že sedíte iba 

v bratislavskom zastupite ľstve a nie v národnej rade. Lebo 

tam takýmito demagógiami by ste mohli urobi ť viac škody.  

A k te, k tomu čo ste odzn, čo tu odznelo z vašich 

úst, naozaj len k jednej veci sa si dovolím poveda ť a to sa 

týka práve toho, že hovoríte, že môžeme, alebo nemô žme 

regulova ť. No jednozna čne, tak jak kolegy ňa povedala, 

nemôžme, lebo je to tam tak v zákone zakotvené. 

A pokia ľ ste tu hovorili o svojej svojich úspechoch, 

ktorých ste sa už za tú krátku dobu na Bratislave, na 

Bratislavskom zastupite ľstve zaslúžili, tak vám pripomínam 

jedno uznesenie, ktoré už rok nie je plnené len pre to, že 

sa mu neviete venova ť.  
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Poprosím, pozrite sa na to, aby sme to na budúce 

zastupite ľstvo mohli schváli ť.  

(gong) 

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: 

Znova to pripomeniem, za petíciu hlasovalo 

stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť ľudí. Teda podpisovalo 

ju. Napísali tam, napísali tam svoje meno, ešte to je, to 

je ešte komplikovanejšie, ke ď hlasujete niekde, lebo musíte 

napísa ť svoje meno a podpísa ť sa. 

Medzi nimi sme podpisovali to všetci poslanci 

a starostovia, nikoho som nezavádzal, hovoril som ú plne 

doslova, že inak to nejde, aj som citoval ten zákon , aj že 

keď keby tie kasína chceli zosta ť, nemôžeme, musíme to da ť 

dokopy, nejde to inak.  

A a pod toto petíciu nespl nespadajú. Kurzové stávk y, 

môžete si stavi ť na Slovan, bingo a dostihy. To vôbec do 

toho nepatrí. 

Ďalej. Keby sme hovorili o tom, že ľudia dôjdu 

o prácu. Však ale kedysi došli, aj otrokárstvo sa r ušilo, 

ľudia došli o prácu tí čo boli tí bachari. To je tak. 
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Alebo boli, boli konské železnice, ke ď došla 

elektrina, tak tí čo mali tie fiakre, tak tí boli bez 

roboty.  

Tak vždy si musia nájs ť ľudia nejakú robotu a teraz si 

nájdu úplne inú slušnú robotu, kde nebudú na zarába ť na 

neš ťastí druhých. 

A na záver, v dvetisícdvanástom roku ste, pán Chren , 

(gong) hlasovali  za tento zlý zá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Kuruc. 

(poznámka: potlesk) 

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

Ďakujem pekne.. 

Martin, máš presne pravdu. Myslím si, že tu nie je ani 

jeden poslanec, ktorý by bol za ha, za hazard. Všet ci, jak 

tu sedíme, pod ľa môjho názoru, sme proti hazardu. Akurát sa 

líšime tým, že niekto je za absolútny zákaz hazardu  

a niekto chce k tomu pristupova ť možno zodpovednejšie 

niektorej strany, možno pod ľa niektorej strany inák. Ale 

chcú ho trošku obmedzi ť, alebo viac obmedzi ť, alebo úplne 

obmedzi ť tak, aby sme sa naozaj nesk ĺzli do nejakých 

pazúrov šedej ekonomiky a nie čo ho takého, ako bolo svedkom 

Spojené štáty v roku 1920 a 30, kedy zákazom alkoho lu 

a prohibície akurát šedá ekonomika a mafia rástla. 
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Toto isté sa pokúsil aj náš bývalý ve ľký brat zo 

Sovietskeho zväzu v roku 1980, prohibícia, alkohol.  Tak 

isto sa k tomu nakoniec vrátili, lebo absolútny zák az 

a absolútna  prohibícia nikdy nebude vies ť k tomu, že sa 

nie čo zruší. 

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Človeka láka komentova ť tu demonizáciu ideologickú, 

ktorú ste teda podnikli, ktorá má u vás, pán Chren,  skôr 

prekvapuje. O to viac, ak ste podpísali tú petíciu.  Teda 

nazva ť ju za akúsi petíciu nenávisti, je, nero, možno som  

vám iba nerozumel. 

Ale v každom prípade vám odporú čam, dajte taký návrh, 

kde by sa tie hotely pre zahrani čných hostí dali z toho 

vy ňať. Taký návrh sa nedá pod ľa tohto zákona da ť. Vy ste 

boli v parlamente a sám to dobre viete. Nedá sa da ť a v tom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja len, je nás ešte dos ť prihlásených, vlastne 

v zmysle zákona a rokováku, by sme o tej šetnástej mali da ť 

o tej šestnástej mali da ť slovo vystúpeniam ob čanov.  

Čiže, ja chcem da ť aj procedurálny návrh, aby sme tak 

spravili, že teraz prerušíme rokovanie k tomuto bod u 

a po ďme pod ľa zákona a rokováku a dáme možnos ť ob čanom 

vystúpi ť od tej štvrtej. 

Keďže ide 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, to nemusíte dáva ť, je návrh, je 

samozrejme, že to tak spravíme, ve ď 

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

Lebo niekedy to tak 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán posledný je pán poslanec Chren a potom idú 

občania, na pol hodinu. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Stru čná reakcia.  

Šírenie strachu a šírenie populizmu, to je to, čo tu 

zaznieva.  

Ja som presved čený, že mnohí to robia s dobrým 

úmyslom, ale dopúš ťajú sa pri tom mnohých neprávd. Nie 

stotridsa ťšes ťtisíc podpisov, ale devä ťdesiatpä ťtisíc 

platných.  

A upozor ňujem vás, pán Mrva, že viem, že máte kópie 

týchto hárkov a viem, že sú tieto súkromné dáta zne užívané. 

Preto napríklad pán Chromík môže po internetoch vyp isova ť 

osobné údaje a mená ľudí, ktorí petíciu podpísali. 

A upozor ňujem aj tých devä ťdesiatpä ťtisíc ob čanov,  

aby si dávali pozor na to, ako sa z ich osobnými úk la 

údajmi v rozpore so zákonom nakladá. 

Každopádne, faktom je, že my dnes môžeme regulova ť 

hazard, nemusíme ho plošne zakazova ť.  
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Hlasoval som za ten zákon, preto že všetci sme za t o, 

aby hazard bol prísne regulovaný a aby sme nad ním mohli 

mať doh ľad, aby sme mohli dáva ť pozor, práve kvôli tomu, 

aby sme sa vyhli všetkým tým negatívnym dôsledokom.  

Jediné hlavné mesto v Európe, (gong) ktoré má plošn ý 

zá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak. Ďakujem pekne. 

Prerušujem k tomu bodu, tento  bod rokovania 

(16.00 hod. - prerušený bod rokovania: 

0C Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) 
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BOD 0G VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 HOD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

a pod ľa rokovacieho poriadku nastú nas nasleduje 

tridsa ť minút pre ob čanov a máme šestnás ť prihlášok, to 

znamená, že. Pardon, devä ť prihlášok. 

Takže prvá je pani Aufrichtová. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Pani inžinierka, máte slovo. 

Má máte slovo, nech sa pá či, tri minúty. 

Občianka Ing. Zuzana   A u f r i c h t o v á :  

Ďakujem. Áno. 

Vážené mestské zastupite ľstvo, chcem vás informova ť, 

že predstava ako zavies ť parkovaciu politiku v Bratislave 

je hanebná. Po čnúc jej celkovým manažovaním, komunikáciou 

s mestskými časťami a kon čiac zúfalých krokov, ktoré 

nastali a to je nehanebné. 

A k stanoviskám mesta na moju osobu mám len to ľko: 

Mesto sa vyjadrilo, že s ťažnos ť na šikanu neeviduje, 

ja som s ťažnos ť riadne podala na podate ľni, tu je listinný 

dôkaz. Spravte si poriadok v dokumentoch.  
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Čo sa týka, ako vyzerá saldo z toho d ňa, ktoré mesto 

vyjadrilo, že v ten de ň nebolo zasahované do mojej 

dochádzky, tu je listinný dôkaz zase z výstupov 

z eviden čného systému. Spravte si poriadok v evidencii 

dochádzky.  

Nakoľko mám ale za to, že tieto interno-praco interné  

pracovno-právne a personálne záležitosti odpútavajú  

pozornos ť od jadra problému, chcem sa ďalej radšej 

sústredi ť na dôvod, pre ktoré nastali.  

Hlavné mesto pristupuje k zavádzaniu parkovacej 

politike, politiky na chvoste krajských miest Slove nskej 

republiky a namiesto pou čenia sa z chýb, ktoré ich 

sprevádzali, vytvára podmienky na pochybnosti 

o transparentnosti procesu a čistom úmysle.  

Použitá argumentácia na kritiku procesu, tvrdohlavé  

popieranie faktov, ozna čovanie všetkého za lož, klamstvo 

a z ľahčovanie situácie je v celku osved čená metóda obhajoba 

všetkých nekalých praktík, ktoré sa už ale stali.  

Magistrát si asi neuvedomil, že toto je iný prípad.  

Parkovacia politika sa ešte len má uskuto čni ť.  

Všetky reakcie vedenia magistrátu od upozornenia na  

problémy v audite, pôsobia ako všemožná snaha háji ť 

spracovate ľa auditu spolo čnos ť Deloite a nie záujem 

zavrie ť, zavies ť dobrú parkovaciu politiku v Bratislave. 

Par, Bratislava potrebuje parkovaciu politiku. 

Niektoré mestské časti sú naozaj pripravené a netrpezlivé, 
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majú na to právo. Potrebuje ju ale dobrú. Preto, ab y sa tak 

mohlo sta ť je potrebné, aby ste to vy, poslanci mestského 

zastupite ľstva, zaistili. Zatia ľ je to vo vašich rukách. 

Magistrát potrebuje schválený štatút na to, aby mal  

mandát na obstaranie systému parkovacieho, parkovac ieho 

systému.  

Pred prípadným schválením štatútu, ktoré bude, 

predpokladám, na najbližšom zasadnutí, je nutné, al ebo 

rozumné zabezpe či ť nasledovné: 

Naďalej dôrazne vyžadova ť informácie o verejnom 

obstarávaní systému, opravi ť znenie uznesenie z januára 

a žiada ť primátora, aby verejné obstarávania, sú ťažné 

podklady, technické špecifikácie boli posúdené nezá vislou 

odbornou inštitúciou, ktorej stanovisko bude podkla dom na 

hlasovanie mestského zastupite ľstva o súhlase na spustenie 

verejného obstarávania. Toto všetko teda ešte pred 

zverejnením na portáli ÚVO. 

Po druhé, zamedzi ť ďalšiemu čerpaniu verejných zdrojov 

mesta na položku konzultácie z Rámcovej dohody s De loite, 

nako ľko kvality spracovate ľa sa, povedzme, neosved čili. 

Audit parkovacej politiky bol v objednanom termíne 

odovzdaný s vážnymi chybami, a ich odstránenie (gon g) 

trvalo rovnako  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pani Aufrichtová. 
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Slovo má pán Horák.  

Nech sa pá či. 

(poznámka: potlesk) 

Občan   Ján   H o r á k :  

Ďakujem, ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážené pani, panie poslankyne,  

vážení páni poslanci, 

ja som tu viac na tomto mieste ako pred rokom 

prehlásil, že zákon 260 je náš spolo čný nepriate ľ. Ako čas 

ukázal, žia ľ, je to viac ako pravda.  

Okrem toho, že je to náš spolo čný nepriate ľ, dnes ma 

mimoriadne mrzí, že tento zákon rozoštváva nás medz i sebou 

a my sa na to ve ľmi neradi dívame, že sa sú tu vytvorili 

skupiny, ktoré, majú svoje zájmy opodstatnené svoje  záujmy 

a ktoré sú vo ve ľkom protiklade.  

S nášho, s nášho poh ľadu, skuto čne, malo by sa skon či ť 

so šarvátkami a mali by sme pristúpi ť ku nejakým 

konkrétnejším riešeniam a mali by sme h ľadať nejakú 

spolo čnú cestu ako bojova ť proti tomu zákonu, zmeni ť tento 

zákon, lebo prakticky, pokia ľ ten zákon zmenený, stále tu 

budú konflikty, stále budú jednotlivé záujmy v rozp ore 

s inými skupinami a jedine spolo čný postup.  

Možná že je potrebné dohodnú ť sa na nejakom spolo čnom 

postupe. Ja to uvediem trošku to preženiem, že možn á bude 

treba, aby sme my za naše združenie všetky mestské časti, 
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ktoré sú postihnuté, všetci obyvatelia a takisto vš etci 

páni poslanci, že by sme sa vzali dohromady a išli by sme 

trebárs pred úrad vlády, alebo pred parlament.  

To hovorím obrazne, ale v princípe je to myšlienka,  

z ktorej by sme, myslím si, mali vychádza ť.  

Lebo pokia ľ sa týka ako našich ob čanov, ktorí bývajú 

v reštituovaných domoch, mnohí z nich skuto čne žijú už 

v kritickej situácii, pretože my vieme, že magistrá t nemal 

možnosť objektívne do konca minulého roka da ť, vybavi ť pre 

všetkých náhradné bývanie, ovšem je tu už ur čitá skupina 

ľudí, ktorí skuto čne žijú už v mimoriadne ťažkých 

podmienkach, tak ako to hovoril aj pán poslanec Bor guľa. 

A práve táto skupina ľudí je treba, aby sa o ne 

nejakým spôsobom riešili prednostne. 

Žia ľ, aj v tomto prípade zákon robí ve ľké problémy, 

pretože aj ke ď dostane nájomník bytovú náhradu, tak sa 

vždycky postupuje pod ľa poradovníka. A môže by ť zákon 

schválnosti, že práve tí, ktorí to potrebujú najvia c, tak 

tí budú medzi tými poslednými a naopak, tí ktorí si  to 

veľmi neželajú a chceli by nejaký iný spôsob riešenia,  než 

obstaranie bytu, tak tí nakoniec budú medzi prvými.   

My vidíme z nášho poh ľadu, že je ve ľmi potrebné zákon 

260 doplni ť ďalším variantom a to je finan čná (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Horák. 

Nasleduje pán Patlevi č. 

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý de ň prajem vážený pán primátor, vážené 

poslankyne, vážení poslanci, 

tak ako každý mesiac, opä ť som tu medzi vami 

a nadviažem na môjho predre čníka pána Horáka a nadviažem na 

to, čo sa tu vlastne odohrávalo dneska ráno. Na úvod tak á 

malá epizódka.  

Neviem čo sa tu dialo dneska ráno, lebo mestská 

polícia ma bohužia ľ nepustila dnu, lebo nikto nemohol ís ť 

dnu. A ke ďže nie som poslanec, zatia ľ, tak sa mi to 

nepodarilo. 

Pozorne som po čúval pána primátora, kde hovoril, ke ď 

sa tu hovorilo o hazarde, že je to rozhodnutie o ho dnotách, 

nie o peniazoch a nie všetko sa musí rozhodni ť, hodnoti ť 

v peniazoch. Že rozpadnuté rodiny a manželstvá bez otca 

majú nevy číslite ľnú cenu, vlastne záchrana takýchto rodín 

a manželstiev má nevy číslite ľnú cenu.  

Ja vidím pri reštituovaných bytoch podobnú paralelu . 

Ja sa denne stretávam s tými znetvorenými a zni čenými 

rodinami, zni čenými ľuďmi a tiež si niekedy vravím, že to 

je hodnotové rozhodnutie a nie rozhodnutie o peniaz och.  
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Páčilo sa mi čo hovoril aj pán starosta Starého Mesta 

Štev čík, že ke ď sa všetci spolu spojíme a strhneme každého, 

všetkých Bratislav čanov, vieme nájs ť spolo čné riešenie. 

Ja toto spolo čné riešenie vidím a na záver poviem 

v čom ho vidím. A na záver by som sa, na, teraz by som  sa 

chcel poslancov spýta ť jednu otázku týkajúcu sa výstavby 

nájomných bytov: 

Kto by chcel, aby mu  rovno pred domom namiesto 

detského ihriska, parku, alebo parkoviska vyrástol nejaký 

panelák, nech zdvihne ruku teraz. Nikto.  

Kto by chcel, aby sa zahrala ruská ruleta, že nebud ete 

to práve vy, ale bude sa losova ť komu vyrastie panelák pred 

domom teraz. Tiež poprosím, keby zdvihol ruku, kto by išiel 

do takejto hry. Nikto.  

Čiže, ja som si spravil taký malý prieskum, že možno  

sto percent Bratislav čanov nechce, aby im vyrástli paneláky 

pred domami.  

A vychádzam z toho, že štátu sa podarilo rozháda ť 

vlastníkov a nájomníkov, v niektorých prípadoch až do krvi. 

Dve obete vlastníci a nájomníci sa dneska vadia len  preto, 

že štát spravil nejakú chybu kedysi, spravil nejaký  zlo zlý 

čin a nevie ho napravi ť.  

Dneska sme boli svedkami ako sa štátu podarilo 

rozháda ť nové  dve obete. Mesto a mestské časti. Idú si po 

krku. Pre čo? Lebo tu máme zlý  zákon, respektíve štyri 

zákony, z ktorých ani jeden to nedokázal opravi ť. 
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A ja sa pokúsim o nemožné. Skúsme by ť jednotní. Skúsme 

byť spolo ční a skúsme ís ť spolu pred parlament a pokúsi ť sa 

to vyrieši ť, lebo na tomto fóre sa to, pod ľa mňa, vyrieši ť 

nedá. Táto vec sa dá vyrieši ť jedine v parlamente. 

A ako vás už nieko ľko mesiacov prosím, oslovte svojich 

straníckych kolegov a h ľadajte riešenia, a ak takých  

nemáte najvyšších, ktorých viete oslovi ť, po ďme všetci 

spolu pred parlament.  

A ke ď treba, tak ja za čnem tiež zbiera ť stotisícovú 

petíciu o tom, ako niekto chce ma ť, nikto nechce ma ť pred 

vlastnými oknami postavený nový panelák. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne pánu Patlevi čovi. 

Nasleduje pani Dorodiaková. 

Občianka: Irena   D o r o d i a k o v á :  

Dobrý de ň, moje meno je Irena Dorotiaková a som 

Staromeš ťankou pä ťdesiatdva rokov, obyvate ľkou domu 

podielového na Hviezdoslavovom námestí 11. 

Mám pripr, mám pre vás tri otázky, aj pre pána 

primátora v prvom rade.  
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Jedna otázka je, ide o podielový dom, kt na ktoré 

padlo rozhodnutie posledného súdu v januári 2017 a súd dom 

rozdelil, s tým že dal dom do vlastníctva menšinové ho 

spolumajite ľa.  

Pýtam sa, či sa hlavné mesto bude odvoláva ť v tomto 

spore? Pána primátora v prvom rade.  

Budete sa odvoláva ť, pán primátor?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Dorodiaková, toto neni rozhovor s pánom 

primátorom. Tu máte tri minúty na to, aby ste po po vedali 

poslancom čo máte na srdci. 

Nech sa pá či. 

Občianka: Irena   D o r o d i a k o v á :  

Tak poviem genézu celého problému. 

Dom na Hviezdoslavovom námestí je podie podielovým 

domom, v ktorom je desa ť bytov a komer čný nebytový 

priestor. V dome má vä čšinový podiel osemdesiatšes ť 

stodvadsatín hlavné mesto Bratislava a menšinový po diel 

tridsa ťštyri stodvadsatín súkromná firma s konate ľom Petrom 

Struhárom.  

K domu sa viaže viacero súdnych sporov, kardinálny 

spor je spor o vlastníctvo, ktorý sa za čal v roku 2009, kde 

žaloval súkromní mesto Bratislava za nedostato čnú údržbu 

domu, ale táto žaloba sa zmenila na žalobu o vlastn íctvo, 
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kde je ambíciou menšinového vlastníka získa ť výlu čne celý 

dom. Údajne by rád podnikal s bytmi. A to aj naprie k tomu, 

že jeho tridsa ťštyri stodvadsatinový podiel pokrýva 

komer čný priestor v dome.  

My obyvatelia domu sme ved ľajší ú častníci konania 

a sledujeme tento spor sedem rokov.  

Prvostup ňový súd v roku 2012 návrhu žalobcu nevyhovel 

a vysporiadal podielové vlastníctvo v súlade so zna leckým 

posudkom pod ľa funkcie. Komer čný priestor prisúdil do 

výlu čného spoluvlastníctva súkromníkovi a desa ť bytov do 

výlu čného vlastníctva mesta.  

Inžinier Struhár sa však proti tomuto rozsudku odvo lal 

a krajský súd vrátil prípad spä ť na okresný súd, ktorý 23. 

januára rozhodol bez ďalšieho dokazovania, že celý dom 

pripadne do výlu čného vlastníctva súkromnej firmy inžiniera 

Struhára. 

Dôvodov na odvolanie proti tomuto rozsudku je viac.  

Nakoľko odvola ť sa treba do ve ľmi krátkeho termínu, 

chcela by som položi ť pánovi primátorovi tieto otázky: 

Ako ved ľajší ú častníci nepovažujeme tento rozsudok za 

dostato čne odôvodnený a preto sa mienime odvola ť. 

Potrebujeme však k tomu súv súhlas hlavného mesta. Preto sa 

pýtam, udelíte nám ho, pán primátor? 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Dorodiaková, prepá čte, toto neni diskusiu 

s primátorom, hovorte k poslancom. 

Občianka: Irena   D o r o d i a k o v á :  

Tak sa pýtam zastupite ľstva: 

Môžte nám udeli ť súhlas tohto typu?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže, je to v kompetencii primátora. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne, pani Dorodiaková. 

Zabudli ste poveda ť, že maj, ja vie ja to vidím, 

zabudli ste poveda ť, že majetok je zverený mestskej časti 

Staré Mesto, ktorá tam vystupuje tiež, ke ď už to hádžete 

všetko na mesto. Ale  môžem vás uspokoji ť, podpísal som 

odvolanie. 

Pani poslanky ňa Čahojová, faktickou. 

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

By som poprosila pani, aby ešte neodchádzala.  
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Ja by som sa chcela spýta ť, ak dovolíte, či toto nie 

je jeden zo súdnych sporov kde hlavné mesto prehral o svoj 

majetok a či bol zástupca hlavného mesta na súdnom 

pojednávaní v januári, ktoré ste, myslím, spomínali , že bol 

23. januára? 

To by ma ve ľmi zaujímalo, pretože poslanci sa pýtajú 

kde sa dajú ušetri ť peniaze a majetok hlavného mesta.  

Bol zástupca hlavného mesta na pojednávaní?  

Občianka: Irena   D o r o d i a k o v á :  

Na pojednávaní nebol zástupca hlavného mesta. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za odpove ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má pani Pu Jana, neviem. Plichtová, pardon. 

Plichtová. 

Občianka: Jana   P l i c h t o v á :  

Dobrý de ň vážené poslankyne, vážení poslanci. Vážený 

pán primátor.  

Budem pokra čova ť. 
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V tomto súdnom spore, teda aj v ďaka neprítomnosti 

druhej strany, teda mesta, prišlo mesto o desa ť nájomných 

bytov, hoci znalecký posudok hovorí jasne, o možnos ti 

funk čného vyporad vysporiadania podielového vlastníctva 

k nehnute ľnosti.  

Takže, naša otázka stoji, my sa ideme odvola ť, odvolá 

sa aj pán primátor? 

Pre stru čnos ť. Mesto má za desa ť bytov a spolo čné 

priestory získa ť necelý milión eur. Je tu nejakých 

devä ťstoosemdesiattisíc. Čo je pod ľa názoru nášho, aj 

znalcov, dos ť podivná, podivne nízka suma.  

Myslíte si, pán primátor, že na, že za necelý milió n 

sa dá v Starom Meste postavi ť desa ť nových nájomných bytov? 

Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne, pani Plichtová, vy ste asi 

nepočuli, ja som povedal, že mesto sa odvolalo.  

Nasleduje pán Matúšek. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

Pán primátor, mne sa zdá tento prípad za neuverite ľne 

ilustratívny, alebo ako sa nakladá s majetkom mesta . 

výpovedný, pardon.  

Ja si myslím, že to je tak hrubé porušenie 

zodpovedných pracovníkov magistrátu, ktorí majú sle dova ť 

takéto súdne spory, že to si vyžaduje skuto čné vyvodenie 

zodpovednosti.  

Ak sme prišli o desa ť nájomných bytov. Kto vie ako 

ustojíme pri odvolaní? Ja by som tomu, nechcem teda  

hovori ť, prehratý súdny spor, je prehratý súdny spor.  

Tuná h ľadáme možnosti ako zabezpe či ť náhradné bývanie 

pre nájomníkov v reštituovaných domoch a tuná druho v, na 

druhej strane nám ute čie len tak mirnix, disnix desa ť 

nájomných bytov? Bez nášho záujmu?  

Prepá čte, pán primátor, to je, pod ľa mňa, sakra vážna 

vec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, bolo by fajn, keby ste sa uk ľudnili. 

Nikto žiadny spor neprehral.  

Oceňujem vašu snahu stara ť sa o majetok mesta a ja by 

som ju upriamil, aby ste sa starali aj o majetok vl astnej 

mestskej časti, aby vám nehoreli baráky, ktoré sú na našich 
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pozemkoch, aby ste nemuseli zatvára ť školy a vyhadzova ť 

deti na ulicu, to by som vám doporu čoval.  

Nasleduje pán Matúšek. 

Občan    Jozef   M a t ú š e k :  

Dobrý podve čer, vážený pán primátor, vážené 

poslankyne, vážení poslanci, vážení zamestnanci mag istrátu, 

ale ja všetky prítomní, ktorí ste v tejto sále. 

Ja sa vrátim, ak mi dovolíte, k dnešnému programu 

miestneho zastu, mestského zastupite ľstva, kde v prvom bode 

ste mali Informáciu o plnení uznesení. 

Na strane šes ťdesiatjedna máte uznesenie 692 kde 

žiadate pána primátora, aby pripravil právnu analýz u. Ja 

vám chcem poveda ť právnu analýzu, samozrejme, k verejnému 

parkovisku. Týkalo sa to petície, ktorú ste tu 

prerokovávali 8. decembra.  

My nemáme informáciu, že by sa v tejto veci nie čo 

pohlo dopredu. Hlavným cie ľom tejto petície bolo to čo 

nechápem, že verejný orgán, aj štátny orgán, ktorý si plní 

svoje povinnosti, je viazaný ústavou, je viazaný vi acerými 

zákonmi a týmto spôsobom neochra ňuje verejnos ť, verejný 

priestor, ktorý je  proste ohradený a v sú časnom stave, ke ď 

nemajú Ružinov čania, konkrétne v tejto lokalite, kde 

parkova ť, tak niekto zoberie stodvadsa ťsedem parkovacích 

miest. 
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Ja to nechápem. Ako je to možné, že to nevieme posu núť 

a nevieme to otvori ť do doby, pokia ľ sa nerozhodne na 

príslušnom súde, aby sa táto vec kone čne nejakým spôsobom 

vyriešila. Zákonným samozrejme. 

Ale viete, je ve ľmi čudné, že samotný magistrát, aj 

samotná mestská časť, nemá vô ľu posunú ť toto bremeno 

nejakým spôsobom, ktorú, ktoré verejnos ť tla čí a vzdáva to 

bezprecedentne. My nemáme doklady, my proste nemáme  s ním, 

alebo s tým parkoviskom ni č spolo čné. Čudné. Viac ako 

čudné. 

A dovo ľte, ja som mal dneskaj aj proste cie ľ vás 

informova ť o tom, že od roku 2010 v Ružinove kvôli tomuto 

verejnému parkovisku nie je riešený ani územný plán  zóny 

Starého Ružinova, ktorý má devä ť celé osem hektára a kvôli 

takejto veci sa nevieme pohnú ť a nevieme regulova ť toto 

územie.  

Smutné je, že na druhej strane neprebieha sú časne aj 

od roku 2010 schválený územný plán zóny a takisto s a 

nereguluje (gong) Mileti č 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Matúšek. 

Nasleduje pán Mihok. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 329 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý de ň prajem,  

chcel by som na za, pretože je nedostatok času rýchlo 

a chcem hovori ť o zmluve na letnú a zimnú údržbu.  

Zmluva, ktorá je za osemdesiatdva miliónov je od 

začiatku podpisu neplatná. Takže neviem, pre čo sa tu všetci 

tvária, že tá zmluva je dobrá, ke ď tá zmluva dobrá nie je.  

Po prvé, vo výberovom konaní sa zú častnili firmy, 

ktoré vystupovali ako spolo čnos ť ASA, RAKI a KOSEC. To je 

všetko v poriadku. Mali vytvori ť jednu spolo čnú firmu, ako 

ví ťazi fimy. Vytvorili firmu A.R.K.  

30. 10. 2010 boli zapísaní do obchodného registru 

a de ň na to podpisovali zmluvu na osemdesiatdva miliónov .  

Firmu podpisovali pán Gúth, ktorý v obchodnom regis tri 

ešte nevystupoval. To je, nevystupoval ako konate ľ, pri čom 

to podpisoval ako konate ľ.  

Druhá pani Koval čiková, v tej dobe podpisu zmluvy mala 

osemdesiat rokov.  

Tretí pán Rak, takisto podpisov.  

Teraz čo je dôležité. Tie firmy, tie spolo čnosti, 

ktoré mali vytvori ť jednu spolo čnú esero čku, ju opä ť 

nevytvorili tak ako mali ku d ňu podpisu zmluvy. Nako ľko 

firma ASA vstúpila do spolo čnosti v šiestom mesiaci roku 

2011. To znamená, osem mesiacov po podpise zmluvy.  

Ďalšie dve firmy vstúpili v februári 2011. Štyri 

mesiace po podpise zmluvy. 
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Čiže, kto zastupoval firmu A.R.K.? No, fyzické osoby  

a nie zástupcovia firiem, ktoré vyhrali verejnú sú ťaž. To 

znamená, že tá zmluva je úplne neplatná od prvého d ňa.  

Ako je možné, že mesto platilo nehorázne peniaze do  

šiesteho mesiaca subjektu, ktorý podpísal zmluvu, k torá 

bola v rozpore so zákonom? A výberovým konaním ani nie, 

lebo výberové konanie prebehlo čisto, to skonštatoval aj 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

Ale, pán Ďurkovský nastavil tak parametre, že zrejme 

mal zavreté zalepené o či a v sádre ich mal a nevidel kto to 

podpisuje a ne čítal výpis obchodného registra.  

Teraz čo čo sú tam ďalšie zaujímavé veci. 

Firma KOSEC vystúpila z tej spolo čnosti už po dvoch 

rokoch. To znamená, tie firmy, ktoré vyhrali verejn ú sú ťaž, 

nemohli nap ĺňať zmluvu od za čiatku do konca, lebo jedna 

z nich už vypadla. Nahradila ju ďalšia, nie nástupnícka 

firma, ale úplne nová, ktorá vo výberovom konaní an i 

nebola. Čiže, ďalší tunel. Tunel na tunel. 

Poďme teraz k tomu, čo im platíme. Platíme mesto. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Mihok. 

Nasleduje, 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Mali ste, mali ste, nie, mali ste možnos ť poveda ť čo 

ste potrebovali. 

Nasleduje pán Ďur či.  

Čakajú ďalší ľudia, tiež chcú poveda ť.  

Pán Ďur či, máte slovo. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Občan   Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň prajem všetkým. 

Pán primátor, jedna z mála vecí, ktorú vám nie je 

možné uprie ť, že máte danos ť re či. Čo je podstatne horšie, 

že vašimi pracovnými nástrojmi sú v prvom rade dema gógia, 

populizmus, arogancia, neriešenie vzniknutých probl émov, 

neustále výhovorky na nie čo a na niekoho, držíte sa 

tradície, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou .  

Neustále zavádzate ob čanov už od predvolebnej kampane, kde 

ste nas ľubovali hore-doli, ale skutek utek.  

Čo je naozaj už pod čiarou, že zavádzate samotných 

poslancov mestského zastupite ľstva a postupne aj samotných 

starostov.  

Ako je možné, že vypracovaný audit z finan čných 

prostriedkov obyvate ľov je tajný a poslanci podpisujú 

mlčanlivos ť. Toto nebolo ani za socializmu, ktorému vy 

pseudodemokrati hovoríte totalita. A ja tejto 

pseudodemokracii hovorím brutalita.  
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Krásne príklady sú Kratochvílová, Uhliariková 

a predre ční čka Aufrichtová. Ďalší, ktorí o týchto 

ponižujúcich praktikách hovoria verejne do médií, k onečne. 

Prvé upozornenie starostov pre vás bolo, že ani jed en 

neprišiel na podpis memoranda o parkovaní. Starosto via už 

hovoria otvorene o chaose na magistráte.  

Poslednou ukážkou vášho zúfalstva bolo vystúpenie v oči 

starostovi Za ťovi čovi. Už sa teším na ten detektor, len mám 

strach, aby vydržali isti če.  

Stále vyzývate starostov na riešenie finan čnej 

situácie. Zavádzate tak, ako od za čiatku. Ko ľko štát 

zaplatil Bratislave? Tunel Sitina ni č? Mlynská dolina ni č? 

Ivánska ni č? Galvániho ni č? Rozšírenie Svornosti ni č? Most 

Lafranconi a Prístavný? Aj na úkor ostatného Sloven ska, kde 

sú mnohé mosty v havarijnom stave a kde už starosto via 

a primátori rokujú komunikácie smerom do Po ľska  

Len viete v čom je váš problém? Že s tými peniazmi 

nemôžete manipulova ť. Už som vám to tu nieko ľkokrát 

povedal, že neviete hospodári ť ani s tým, čo máte. Čo vám 

povedal aj sám hlavný kontrolór, ktorý to uviedol n a 

základe vykonaných kontrol.  

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, 

skôr ako za čal pán primátor vytvára ť chaos, ste mu 

schválili plat v maximálnej výške. Za toto, čo pán primátor 

predvádza, si nezaslúži minimálnu mzdu. Ak ste posl anci 

mestského zastupite ľstva, tak mu dajte plat na minimálnu 

možnú výšku.  
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Pán primátor, pri všetkej cti, za tieto preš ľapy, 

ktorí je, by normálny politik odstúpil a abdikoval,  ale vy 

tu budete sedie ť a drža ť sa silou mocou tej stoli čky.  

Ale prosím vás pekne, už sa preberte a nevytvárajte  tu 

chaos a demagógiu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Nasleduje pani Boskovi čová.  

Občianka  Katarína   B o s k o v i č o v á :  

Dobrý de ň, volám sa Boskovi čová Katarína. 

Ja som sem dneska prišla rozpráva ť za svoju 

devä ťdesiat jedna ro čnú tetu, ktorá obýva tiež jeden 

z bytov v reštituovaných domoch.  

Do tohto bytu sa nas ťahovala so svojimi rodi čmi ako 

malinké diev čatko, žije v ňom sedemdesiat rokov. Do toho 

bytu dávali svoje peniaze, aby tento byt rekonštruo vali, 

starali sa o neho ako svoj.  

Veľmi ťažko znáša, že dneska by ten svoj, svoj, ako to 

považuje, byt mala opusti ť. 
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Určite jej nepadne dobre, ke ď po čúva stále re či, že ju 

posúvame raz smerom do Dúbravky, raz smerom do Petr žalky, 

pretože tomu nechápe. Doma je na tej svojej Železni čiarskej 

ulici.  

Ja sa vrátim k zákonu 260, ktorý v paragrafe 5 

odstavec 4 hovorí, že bytovú náhradu na ú čely pod ľa tohto 

zákona náhradný nájomný byt pod ľa osobitného predpisu 

nachádzajúci sa v tej istej obce, ako má by ť pridelený 

v tej istej obci, ako je vypratávaný byt. Nájomca s a môže 

dohodnú ť s inou obcou na poskytnutí bytovej náhrady v jej 

katastrálnom území. Túto dohodu je potom tá obec po vinná 

oznámi ť obci, v ktorej ten byt je vypratávaný.  

Preto nerozumieme, pre čo nás stále dávate do inej obce 

vlastne, ke ď tie byty sú v Starom Meste. To znamená, tá 

obec, aj v katastri ke ď si zoberieme list vlastníctva, je 

kataster Staré Mesto.  

Takže, ve ľmi by som chcela za ňu poprosi ť, aby ste nás 

vyriešili nejak tak, že zostanú tí ľudia tam kde sú. 

Musíme si prizna ť dneska, pán primátor, že už asi 

náhodo, s tými, tými, tou výstavbou sa ďalej nepohneme.  

Teta svoj problém rieši od svojich šes ťdesiatpä ť 

rokov. Dneska má devä ťdesiat jedna. Tak asi predpoklad je 

taký, že tie byty sa ne nevystavajú za ďalších dvadsa ť 

rokov, a preto možno nadišiel naozaj čas, aby sme spolo čne 

aj tla čili na vládu a na parlament na finan čnú náhradu, 

ktorej sa tí ľudia doži doži dožijú. 
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Viem si celkom dobre predstavi ť, že by z tej finan čnej 

náhrady napríklad uhrádzala zvýšené trhovné nájomné  

majite ľovi domu, v ktorom teraz býva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne 

A posledný je pán Chromík. 

Občan   Anton   C h r o m í k :  

Vážené, vážený pán primátor, vážené panie poslankyn e, 

vážení páni poslanci,  

ďakujem vám za to, že sa môžem k vám prihovori ť.  

A viackrát tu padlo moje meno, ale na to by som rad šej 

nereagoval. 

Chcem vám poveda ť a chcem vám po ďakova ť za to, že dnes 

môžete urobi ť historickú vec pre Bratislavu. Dnes sa môžete 

zapísa ť do dejín. Ľudia si budú pamäta ť ako budete dnes 

hlasova ť.  

Ani nie to čo všetko sa tu možno porozprávalo preto, 

lebo máme krátku pamä ť a sme tu od rána, ale ale budú si 

pamäta ť ako ste hlasovali.  

A to je nie čo, čo je ve ľmi úžasné, preto lebo táto 

petícia je naozaj historická. Ešte nikdy sa nespoji lo to ľko 
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ľudí v Bratislave, rôznych názorov. Skuto čne, tieto, túto 

petíciu podpisovali ľudia ve ľmi rôznych názorov. A bolo to 

zaujímavé sledova ť tie zážitky, ke ď sme dávali podpisova ť 

hárky a oni tak pozerali, neviem kto, neviem čo, možnože 

mali nie čo proti nám a napriek tomu tú petíciu podpísali. 

Lebo povedali, toto chceme. Toto naozaj chceme. A t o si 

myslím, že je ve ľmi cenné. Preto, lebo vyzerá to tak, že 

Bratislava sa v tejto veci spojila.  

Budem ve ľmi rád ke ď budete túto vec bra ť naozaj vážne 

a budete tými, ktorí túto vec ukon čia a táto vec bude 

naozaj jedným, povedal by som záverom, ktorý to je pre 

Bratislavu dôležitý. 

Môže sa sta ť, že že sa rozhodnete inak. Potom to bude 

ďalší za čiatok. Pre tie ďalšie veci, samozrejme, preto lebo 

Bratislav čania tento názor prejavili tak dokonale a v takom 

veľkom po čte, že to ur čite bude pre nich nie čo znamena ť. 

A bude to znamena ť pre nich práve to, že budú h ľadať nejaké 

iné riešenie.  

Čo  sa týka tých vecí, ktoré padli, napríklad, 

ekonomické a tak ďalej, to by som, možno, spomenul. Ak 

neviete, tak české ministerstvo financií si dalo objedna ť 

jednu štúdiu, volá sa Winklerova štúdia, ktorá potv rdila, 

že čo sa týka financií, tak za každú jednu korunu, ktor ú 

dostanú na dani z hazardu, patria tri až štyri koru ny 

spolo čenských nákladov. To je Winklerova štúdia, ktorú si  

objednalo české ministerstvo financií. 

Rovnako to dopadlo v Austrálii, trošku v iných 

pomeroch to dopadlo v Amerike. 
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To znamená, ekonomické dôvody sú naozaj dos ť vážny 

dôvod na to, aby ste hlasovali za skuto čný zákaz hazardu, 

keďže regulácia naozaj, tak ako ste mnohí povedali, mo žná 

dnes nie je, taká aby bola skuto čná. 

Myslím si, že je to teraz vaša úloha, je to nie čo, čím 

vás nemôže nikto z nás nahradi ť, vy ste tí, ktorí budú 

rozhodova ť a vy ste tí, na ktorých sa teraz naše o či 

upierajú a ja vám za toto všetko ďakujem. 

Nebudem vás zdržiava ť, ďakujem vám naozaj ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

To bol posledný príspevok z radov ob čanov.  
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BOD 49 PETÍCIA: ZA REGULÁCIU PO ĽOVNÍCTVA 

V LESOPARKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A my v zmysle rokovacieho poriadku teraz prechádzam e 

do bodu štyridsa ťdevä ť, ktorým je Petícia za reguláciu 

poľovníctva v lesoparku.  

Poprosím, pána zástupcu riadite ľa o krátke úvodné 

slovo a zamestnancov, aby zaujali svoje miesto.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ sekcie financií: 

Dobrý de ň, d ňa 10. 11. 2016 bolo na podate ľne 

magistrátu hlavného mesta doru čená petícia pod názvom 

Petícia za reguláciu po ľovníctva v lesoparku. Petíciu 

podporilo tisíctristodesa ť ob čanov, z toho bolo platných 

tisícdvestoosemdesiatdevä ť podpisov. Podpísaní ob čania 

žiadajú primátora a mestské zastupite ľstvo o prijatie 

opatrení so zámerom zvýši ť bezpe čnos ť všetkých návštevníkov 

Bratislavského lesoparku, z dôvodu  ne, naplnenia j eho 

prioritnej funkcie, čiže vytvárania podmienok pre 

krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v les nom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Má, petíciu máte v materiáli aj skomentovanú 

s pripomienkami. 

Sedí tu aj riadite ľ Mestských lesov.  

Čiže, nech sa pá či, otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán poslanec Drozd má procedurálny návrh. 

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

Ďakujem, pán primátor.  

Procedurálne sme odsunuli americké ve ľvyslanectvo 

kvôli tomuto bodu. Ja viem, že vystúpenie ob čanov je 

dôležité, tak sme ten bod prerušili, ale prosím vás , 

dokon čime ten bod, ktorý, ktorý sme za čali.  

Čiže, ja dávam procedúru, hlasujme o tom, aby sme 

dokon čili bod hazard. 

Ľudia tu čakajú, naozaj, celý de ň. 

Dokončime to s takým, alebo takým výsledkom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hej, ale na toto je rokovací poriadok. 

Takže poprosím, poprosím, poprosím pani Kramplovú, aby 

vysvetlila ako to je. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón)  

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Je mi ľúto, ale v tomto prípade nemôžeme použi ť to 

ustanovenie, ktoré sme použili ke ď sme predsúvali americkú 

ambasádu, teda odsúvali, nako ľko rokovací poriadok striktne 

hovorí o tom, že po bode Vystúpenie ob čanov sa vždy 

prerokujú, prerokujú petície. A ďalej hovorí o tom, že body 

ktoré majú pevne stanovený čas sa prerokujú v tomto čase. 

Čiže, je to tam explicitne dané, takže v tomto prípa de 

nemôžeme o tom, o tom hlasova ť a meni ť to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mňa toto samého mrzí, že ľudia musia čaka ť, ale nie ja 

som navrhoval materiály na predsunutie, ktoré spôso bili to, 

že o hazarde sme za čali rozpráva ť o pol jednej. To som 

nebol ja.  

Takže, ke ď ťa to teraz mrzí, pán poslanec, aj m ňa to 

mrzí, ale mali ste sa správa ť ráno inak a nie teraz.  
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Takže dokoncime, dokon číme, pokra čujeme v diskusii 

Petícia za reguláciu po ľovníctva. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel, aby sa vyjadril predovšetkým riadi te ľ 

Mestských lesov ke ď už teda,  

ja sa ospravedl ňujem ob čanom, my by sme naozaj chceli 

dokon či ť túto tému,  

ale ak máme o tých Mestských lesoch rozhodova ť, to je 

takisto vec, ktorá zaujíma ob čanov, išlo o petíciu, je to 

dos ť zásadné, nech vysvetlí pán riadite ľ ako sa on stavia 

k tejto zmene. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán riadite ľ to vysvetlí, ale pred tým máte slovo vy 

poslanci.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Navrhujem preruši ť tento bod rokovania a posunú ť ho na 

ďalšie zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Len potom nasleduje ešte Návrh pravidiel 

regulácie po ľovníctva, Návrh na vytvorenie komisie a ďalšia 

petícia. 

Čiže, máme ešte tri body. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani Kramplová, ako teraz budeme postupova ť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Stiahnu ť ako navrhovatelia. To by mohli, stiahnu ť ako 

navrhovatelia. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Jedine stiahnu ť, lebo ako prerušenie bodu a dané na 

ďalšie zastupite ľstvo, to rokovací poriadok nepozná. Takže 

skôr odporú čam stiahnu ť, ak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, dokon číme bod Petícia regulácia po ľovníctva, ten 

je otvorený a potom ak navrhovatelia stiahnu bod 49 A Návrh 
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pravidiel regulácie, vytvorenia komisie a petícia 

Mamateyova, tak potom môžeme sa vráti ť do bodu vézeten. 

Čiže, pán poslanec Borgu ľa. 

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

Po dohode so spolupredkladate ľkou pani Štasselovou 

tento bod 49 B, alebo A,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ktorý? Ktorý teraz, ktorý to je?  

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

Poľovníctvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pravidlá po po ľovníctva, hej? 

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

Áno. S ťahujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže ten s ťahujeme. Dobre. 
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Komisia.  

Bod 49AA. Predkladate ľ. Kto to predkladal?  

Pán poslanec Bajan. Ešte niekto s ním?  

Tak ten stiahnu ť nevieme.  

A bod 49B petícia Pankúchova/Mamateyova? 

Ten kto predkladal?  

Pán poslanec Vetrák. 

Tá petícia bude v zastupite ľstve tri v marci, normálne 

vybavená.  

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

No ona pôjde asi v inom znení.  

Ako, ja, ja nenamietam, aby sme ten hazard predradi li, 

ale aj k tejto petícii sem dneska majú prís ť ľudia a ja 

proste im to tiež neurobím, že to teraz stiahnem.  

Ale tak, prerokujme to až po hazarde, v tom, v tom 

nevidím problém. Ale nestiahnem to. 

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

No, hne ď po hazarde to dajme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To znamená, že. Dobre. Po čkajte. Takže toto si 

odhlasujme, že bod 49B  bude nasledova ť po hazarde, to 

znamená, že bude bod 0, alebo po ambasáde?  

Po ambasáde. Dobre. Takže bude to bod 0D. 

Môžeme takto hlasova ť? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Áno?  

Čiže 0D, po ambasáde. 

Čiže, bod Petícia  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dé neni. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón)  

Aha, nula E, áno.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím o tomto hla, procedurálnom návrhu hlasujte 

hneď. Pán poslanec Vetrák navrhuje, aby petícia Mamatey ova 

bola po americkej ambasáde. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 346 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Po hazarde? 

Takže to bude, pred americkou ambasádou a bude to b od 

0Dé. 

Tým pádom americká ambasáda bude 0Cé. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných.  

tridsa ťtri za.  

Čiže, predradili sme ten bod za hazard. 

Teraz musíme dokon či ť petíciu Mestské lesy a potom 

ešte keby nie pán predseda klubu Bor Borgu ľa zohnal pána 

Bajana, aby sa k tomu vyjadril. 

Dobre. 

Čiže, dokon čujeme.  

Tu kon čím diskusiu, lebo sa nikto neprihlásil 

a poprosím pána riadite ľa Mestských lesov inžinier Zikmund, 

aby ste skomentovali váš náhla náh ľad na vec. 

Tak vra, tak prihláste sa, nech sa pá či. 
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Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela doplni ť toto uznesenie o časť Cé 

a to: 

Prvé je teda týkajúce sa petície a časť cé týka sa, 

znelo by to takto: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby vy členil z rozpo čtu hlavného mesta Bratislava financie 

pre Mestské lesy Bratislava vo výške sedemnás ťtisíc euro na 

dokument krátkodobá a dlhodobá koncepcia Mestských lesov 

vypracovaný participatívnym procesom v spolupráci 

s viacerými zainteresovanými skupinami verejnosti. 

Chcela by som vás poprosi ť o podporu tohto, tejto 

časti Cé a to z dôvodu, že v marci 2016 prijalo hlav né 

mesto dokument pravidlá participácie verejnosti pri  

príprave strategických a koncep čných dokumentov rozvoja 

mesta a na základe odhadu Mestských lesov, ktoré, k torá 

teraz robí vlastne taký predbežný participatívny pr oces, 

ktorý potrebuje nejaké zdroje na to, aby bol kvalif ikovane 

ukon čený, aby viedla sa táto participatí participácia 

profesionálne a výsledkom bol tento strategický dok ument 

odhadla tento proces cirka na šes ť mesiacov a sumou, 

tipujem cirka sedemnás ťtisíc euro.  

Mestské lesy pripravili pôdu pre za čatie tohto procesu 

v spolupráci s viacerými zainteresovanými skupinami  ako sú 

cyklisti, ekológovia, lesníci, ochranárske organizá cie, 
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ďalej rybári, a chcú tento proces dotiahnu ť pod ľa tohto 

strategického, teda pod ľa tohto uznesenia, pravidlá 

participácie verejnosti. 

Takže, vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, nejedná sa 

o nejakú ve ľkú sumu, ale žia ľ, Mestské lesy nemajú na to 

vy členené v rozpo čte, rozpo čte financie a myslím si, že 

všetky tie veci týkajúce sa aj po ľovníckeho revíru by sa 

mohli dotiahnu ť z tohto, ž tohto participatívneho procese 

vrátane aj napríklad niektorých záujmových skupín, ktoré 

chcú rezerváciu Vydrica.  

Čiže, tuto by všetky tie skupiny mohli spolupracova ť 

aj s Mestskými lesmi, aj s inými ú častníkmi a vypracova ť 

dokument, ktorý by bol mimoriadne kvalifikovaný. 

Ja vám len tak pre zaujímavos ť ukážem, ke ď sme boli 

v Prahe na Mestských lesoch asi ako taký dokument v yzerá, 

je to, môžte si to prípadne prís ť pozrie ť potom.  

Takže, samozrejme, pán riadite ľ o tom, o tomto 

uznesení vie, takže súhlasí s ním aj on, aj tieto s kupiny, 

ktoré by sa chceli na tej participácii podie ľať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Eliška, ja sa stem, ja sa ťa chcem spýta ť, že lebo tu 

môže dôjs ť k takej dos ť zaujímavej situácii, že ono 

v podstate to čo navrhuješ, pre m ňa osobne nie je 

problematické, len ešte tu bude ďalší materiál, ktorý sa 

bude toho týka ť, a ten je už prerobený a ten prerobený 

materiál už pod ľa mňa tiež nie je problematický.  

Čiže, ak teraz toto schválime a schválime  povedzme 

ten ďalší, tak, tak ako si to ty vysvet ľuješ, že čo potom, 

akým spôsobom sa bude potom postupova ť? Lebo to sa môže 

teraz ľahko sta ť, že schválime aj tvoj a potom schválime aj 

ten ďalší, ktorý vlastne hovorí o tej, o tej istej veci,  

ale hovorí inak, hlavne z h ľadiska toho procesu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, nech sa, pani poslanky ňa ešte. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Práve že vytvára priestor, aby sa to mohlo zapracov ať 

do koncepcie Mestských lesov, aby sa to profesionál ne 

odkonzultovalo a mohlo sa to tam zapracova ť. Pretože tento 

dokument, ten ktorý schválime, nebude zapracovaný 

v koncepcii Mestských lesov. On bude robený vlastne  tým 

participatívnym procesom, to znamená, neprejde to ž iadnou, 

žiadnym posudzovaním, ale niekto to môže spochybni ť 

a zruši ť.  
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Akonáhle sa to dostane do koncepcie, ale nie len to to, 

ale aj napríklad Vydrica, alebo niektoré iné. Ve ď toto sa 

netýka  iba po ľovníca po ľovníctva tá koncepcia Mestských 

lesov, ale je to vlastne dokument, ktorý vznikne 

participatívnym procesom.  

Čiže, táto časť už je možno takmer hotová, ktorá sa 

tam môže ako keby zasunú ť, ale sú to, to je, to je celý 

balík problémov. To neni len po ľovníctvo.  

Čiže, participatívny proces je to čomu hovoríme 

demokracia, to znamená, že vytvorí sa kvalifikovaný  

a nenapadnute ľný spôsob spracovania koncepcie.  

A toto je jed jedna sú časť, ktorá môže uspie ť ako keby 

hotová, sa môže (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím časomieru. Dávajte pozor, dávajte pozor na čas. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Nevylu čuje sa to, práve naopak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A po prvé, koniec diskusie. 
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A poprosím pána riadite ľa Mestských lesov, aby sa 

vyjadril ešte a potom budeme hlasova ť.  

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Vážené dámy, vážení páni,  

budem sa snaži ť by ť čo najstru čnejší. 

Mestské lesy v Bratislave sú kultúrno-spolo čenský 

a športový areál pre ob čanov a návštevníkov hlavného mesta.  

Poľovníctvo ako také v prvom rade je v prvom rade 

pozorovanie zveri, starostlivos ť o zver, až na poslednom 

mieste je to lov premnoženej a výra ďovej zveri.  

Vlastník ako taký, po ľovného revíru, je povinný zo 

zákona zabezpe či ť výkon práva po ľovníctva. Výkon práva 

poľovníctva prebieha v prvom rade tak, že pravide ľne sa 

robí pozorovanie zveri, s čítavanie zveri, a na základe 

tohto s čítania sa stanoví v spolupráci s lesným úradom plán  

lovu a chovu na nasledujúci rok.  

Čiže, nie je to tak, že si hocikto sa rozhodne, že 

koľko čoho je. v prvom rade treba, h ľadáme riešenie 

premnoženej zveri, lovu premnoženej zveri.  

Keby som išiel k petícii ako takej, máme bod jedna:  

Vykonávanie manažmentových opatrení.  

V bode jedna poviem, ako ten záver je, že tomuto bo du 

čo sa týka hlavne, keby som to zvýraznil, spolo čné 
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poľova čky a norovanie je vyhovené. Nieko ľko rokov ich už 

nevykonávame. 

Bod dva. Realizovanie odstrelu zveri v prípade 

zlyhania vlastnými pracovníkmi a poplatkovým lovom.  

Takisto je vyhovené vzh ľadom k tomu, že na základe 

uznesenia z konca roka minulého, číslo by som tu našiel, 

výkon práva po ľovníctva prešiel pod Mestské lesy a tento 

výkon v sú časnosti sú za výkon práva po ľovníctva sú 

zodpovedné Mestské lesy. 

Bod tri. Stransparentnenie každého plánovaného 

odstrelu formou zverejnenia podrobných informácií a  to 

konkrétneho druhu, po čtu odstrelenej zveri a tak ďalej.  

Ešte by som doplnil s identitou pracovníka a prípad ného 

poľovníka, na internetových stránok Mestských lesov 

v Bratislave, sekcii na to specificky vyhranenej a päť dní 

dopredu.  

V podstate stru čne poviem, myslím, že tam je aj 

priložené právne stanovisko, nie myslím, ale ur čite je 

priložené aj  právne stanovisko, z ktorého úplne st ru čne 

ocitujem: 

Nie je možné od fyzických osôb požadova ť splnenie 

povinností, ktoré im zákon neukladá a následne nie je možné 

za nesplnenie tejto povinnosti viaza ť prípadný zákaz vstupu 

tejto osoby do po ľovného revíru, článok 2 odseku 3 Ústavy 

Slovenskej republiky. 

Snáď ešte by som tuto dal, že policajný zbor pri 

plnení úloh pod ľa tohto zákona vedie informa čný systém, 
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ktorý obsahuje údaje o vydaní zbrojných preukazoch a ich 

držite ľoch, nejde o verejne dostupný informa čný systém. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán inžinier, prosím vás, skúste by ť stru čnejší, 

jasný. Ku každému bodu áno, nie, splnené, nesplnené . 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Pokia ľ viem, je to tam v závere, bod štyri, 

udržiavanie zveri.  

Nie je možné splni ť. 

Bod pä ť, nie je možné splni ť. 

Bod šes ť, vyhovené. 

Bod sedem, v súvislosti, v náväznosti na bod, né to  

neni ono, áno. Za regulácie po ľovného lesoparku 

konštatujeme, že požiadavka v bode jedna je potvrde nie 

súčasného stavu, požiadavky bodov dva, šes ť, osem a desa ť 

boli splnené uznesením mestského zastupite ľstva 695 z roku 

2016 zo dva, zo.  

Požiadavky bodov tri, štyri, pä ť a devä ť sú nesplnené, 

(poznámka:  nezrozumitelné slová, prednášajúci hovo rí mimo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ne neni po čuť. Pre čo ste vypli mikrofón?  

Jaj? 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Je to posledná strana, čiže požiadavky bodov dva, 

šes ť, osem a desa ť boli splnené. 

Požiadavky v bodoch tri, štyri, pä ť a devä ť sú 

nesplnené z dôvodov uvedených v dôvodovej správe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali dopl ňujúci návrh 

do bodu cé od pani poslankyni Pätoprstej a síce žia da 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Počkajte sekundu, stop, stop.  

Teraz som dostal informáciu, že ešte tu máme 

prihlásených ob čanov. 

Takže. Prerušujem hlasovanie a prosím zdvihnite, da jte 

hlasovaním najavo, či pán Polá ček môže vystúpi ť.  

(Hlasovanie.) 

Pán Polá ček, nech sa pá či, máte tri minúty. 

Občan   Marek   P o l á č e k :  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci a pani 

poslankyne, 

som člen peti čného výboru Petície za reguláciu 

poľovníctva v lesoparku. 

V tejto petícii nám ide predovšetkým o zvýšenie 

bezpe čnosti návštevníkov lesoparku, ke ďže v roku, napríklad 

v roku 2014 bolo v Mestských lesoch sedemsto po ľova čiek 

a návštevnos ť lesoparku neustále rastie, pod ľa našich, 

podľa nášho názoru.  

Posledné dáta, ktoré máme k dispozícii od Mestských  

lesov sú z roku 2012 ke ď bolo s čítanie v jednu sobotu 

a vtedy lesopark navštívilo sedemtisícdvesto obyvat eľov. 
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Čiže, keby sme si to vyrátali len po čtom víkendov 

a dní, lebo víkend, cez víkendy, tak nám to vyjde c ez 

tristotisíc ľudí.  

A myslíme si, že pri tomto objeme návštevnosti, by 

bolo dobré nejakým spôsobom ur či ť pravidlá pre po ľovníkov 

pri love a bola predložená petícia s ur čitými požiadavkami, 

na základe maratónu stretnutí, či už s poslancami, alebo 

s pracovníkmi Mestských lesov sme vypracovali návrh  

uznesenia, ktoré dnes predloží pani Štasselová a pá n 

Borgu ľa.  

A ja by som teda vás rád požiadal, aby ste za ňho 

zahlasovali v prípade, teda že chcete tu (poznámka:   

nezrozumitelné slovo) rekrea čnú funkciu mestských lesov 

a bezpe čnos ť.  

To uznesenie sa trošku odlišuje od návrhu od bodov,  

ktoré sú v petícii. V mnohí sme ustúpili z niektorý ch 

požiadaviek, ako napríklad, požadovali sme zverejne nie 

identity po ľovníka, to sme odtia ľ vypustili.  

Takisto sme z piatich dní vopred požadovaných zišli  na 

dva dni, pri oznamovaní o mieste a čase po ľova čky.  

Taktiež pri zakrmovaní sme zaviedli zmenu, že že 

požadujeme, aby sa to hlásilo až po vykonaní tohto 

zak ŕmenia. 

Jedna vec, ktorá tam pribudla, na rozdiele od petíc ie 

je, aby sa vylú čil komer čný lov mestských lesov, 
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v mestských lesoch. To sme pribudlo na základe poži adavky 

jedného z predsedov klubov mestských. 

Ja si myslím, že prijatím tohto uznesenia, by sa 

ur čite neznemožnilo po ľovanie, lebo naozaj, nám nejde o to, 

aby sa po ľova čky úplne vylú čili z Mestských lesov, ale ide 

len o prijatie nejakých bezpe čnejších pravidiel pre 

návštevníkov.  

Okrem iného teda požadujeme aj to, aby sa nestrie ľalo 

krížom cez turistické chodníky a aby sa po ľovalo iba štyri 

dni v týždni mimo víkendov a piatkov, aby to skrátk a bolo 

bezpe čnejšie. 

Ešte by som povedal pár slov k vyhláseniu nepo ľovných 

plôch. (gong) V roku 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne, pán Polá ček. 

Prosím, hlasujte, či môže vystúpi ť pán Plank. 

(Hlasovanie.) 

Pán Plank, nech sa pá či, máte tri minúty. 

Občan   Tomáš   P l a n k :  

Dobrý de ň prajem, volám sa Tomáš Plank, som ob čan 

Bratislavy, na rozdiel od mnohých, ktorí podpísali petíciu, 

ktorú prejednávate, ktorí boli mimobratislavskí a p re desa ť 
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pomerne nezrozumite ľných bodov petície, tí čo to podpísali, 

verím, že ani nevedeli čo podpisujú. 

Ako právnik, po ľovník a návštevník bratislavského 

lesoparku poznám problematiku. 

Podľa môjho názoru petícia je protiprávna, petícia je 

zoologicko-po ľovníckym nezmyslom, čo vysvetlím. Neviem 

presne čo v pet, o čo podpisa podpisovate ľom petície ide, 

ale rozhodne im ide o redukciu po ľovníctva.  

Zanedbávajú pritom zákonnú úpravu o dodržiavaní plá nov 

lovu o regulácii zveri a reguláciu zveri chcú dosia hnuť 

obmedzením k ŕmenia. Každý kto sa trochu vyzná 

v po ľovníctve, vie, že  je to totálny nezmysel. Najmä 

v Bratislave, kde sú mierne zimy a prikrmovanie nem á žiadny 

praktický význam pre po čet populácie zveri.  

Chcem poukáza ť na Ústavu Slovenskej republiky, ktorou 

sme všetci viazaní. V článku 2 odsek 3 sa uvádza zhruba to, 

že nikomu nemožno uloži ť povinnosti nad rámec zákona 

a každému je nutné umožni ť zákonné oprávnenia. To sa týka 

aj po ľovníctva.  

Slovenská republika prijala jeden ve ľmi moderný 

európsky zákon o po ľovníctve, ktorý reguluje všetky body 

petície, ktorými by chcel, chcela  petícia obmedzi ť 

poľovníctvo v mestských lesoch v Bratislave.  

Peti čnou činnos ťou nie je možné tento zákon meni ť. Či 

sa to týka časového rozsahu, či sa to týka oznámenia vopred 

o po ľova čke, toto nevyplýva zo zákona a nad rámec zákona 
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nemožno nikomu uloži ť povinnosti v zmysle citovaného článku 

Ústavy Slovenskej republiky. 

Preto si myslím, že túto petíciu treba odmietnu ť ako 

neodbornú, nefundovanú a protizákonnú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

A hlasujte prosím, či môže vystúpi ť pán Jozef Turzo. 

(Hlasovanie.) 

No, pán Turzo, nech sa pá či. 

Občan    Jozef   T u r z a :  

Vážené dámy, vážené páni, vážené zastupite ľstvo, 

moje meno je Jozef Turza, zastupujem Obvodnú 

poľovnícku komoru v Bratislave, ktorej predsedám 

a po ľovnícka komora v zmysle zákona 274 je ur čitou formou 

samosprávy pre obhospodarovanie po ľovníctva.  

Najvrchnejším orgánom a riadiacim orgánom po ľovníctva 

je Ministerstvo pôdohospodárstva a nasleduje potom 

Slovenská po ľovnícka komora.  

Samozrejme, riadi, po ľovníctvo sa riadi zákonom 284 

o po ľovníctve a samozrejme, prislúchajúcich zákonov, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 360 

ktorých sa týka po ľovníctvo a to o zbraniach a strelive, 

zákon o ochrane prírody a tak ďalej, a tak ďalej. 

Prosím vás, môj predre čník tu už povedal jasne. Obsah 

petície sa hrub je v hrubom rozpore so zákonom 

o po ľovníctve. To treba jednozna čne poveda ť. Aby petícia 

zakazovala a obmedzovala nad rámec zákona, ja si my slím, že 

to, to nemá absolútne opodstatnenie a zmysel. 

Čo sa týka práv a povinnotí v po ľovníctve, tak zasa 

o tom hovorí zákon. Magistrát mesta je vlastníkom M estských 

lesov a z titulu zákona mu prislúchajú aj práva, aj  

povinnosti pri výkone práva po ľovníctva. To znamená, 

obhospodarova ť po ľovný revír a v zmysle teda aj vyhlášok 

a ďalších paragrafových znení zákona dodržiava ť: 

po prvé, normované kme ňové stavy,  

po druhé, v dobe prikrmovania a po čas celého roka 

starostlivos ť o zver a tak ďalej, a tak ďalej. 

Jednozna čne treba poveda ť, v právomoci magistrátu je 

akým spôsobom bude obhospodarova ť svoj revír, či ho 

prenajme, či bude vo vlastnej réžii vykonáva ť právo 

poľovníctva, alebo bude, zvolí kombinovanú formu, to j e na 

veci magistrátu a to takisto netreba magistrátu bra ť túto 

právomoc v zmysle zákona nejakou petíciou.  

Po ďalšie, tie obmedzenia, ktoré tam nasledujú, že 

poľova ť v rámci týžd ňa len tri dni, v pondelok, utorok, 

stredu, tak to je nezmysel. Zase v rozpore zákona 

a jednoducho to by zovrelo ruky v (poznámka:  

nezrozumitelné slovo), respektíve užívate ľovi po ľovného 

revíru.  
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Nebudem citova ť ďalej, ale všetky body, ktoré tam sú, 

niektoré sa už vyriešili a mám dojem, že to bolo le n tá 

petícia, aby sa zrušili výkon práv po ľovníctva poplatkovým 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) pre spolo čnos ť Hus divá, 

to sa zrealizovalo. Čiže teraz už magistrát má všetky 

právomoci v zmysle zákona o po ľovníctve a neriešme veci, 

kto do ktorých nás nieto, alebo laici zase (gong) h ovorili 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne, pán Turza. 

Takže vraciame sa do hlasovania a poprosím návrhovú  

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali návrh na 

doplnenie pôvodného uznesenia od pani poslankyni Pä toprstej 

a to do bodu Bé, žiada primátora ako bod dva, aby v yčlenil 

z rozpo čtu hlavného mesta Bratislava financie pre Mestské 

lesy Bratislava vo výške sedemnás ťtisíc eur na dokument 

Krátkodobá a dlhodobá koncepcia Mestských lesov Bra tislava, 

vypracovaný participatívnym procesom v spolupráci 

s viacerými zainteresovanými skupinami verejnosti. 

Termín: marec 2017. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

Dvadsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pôvodný návrh uznesenia,  

v časti A mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 

Bratislavy po prerokovaní materiálu  berie na vedom ie 

Petíciu za reguláciu po ľovníctva v lesoparku,  

v časti Bé bod jeden  žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby uložil Mestským lesom v Bratisla ve 

zverejni ť na svojej webovej stránke Po ľovnícky poriadok 

poľovného revíru lesopark.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných, 

Dvadsa ťsedem je za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 

A máme uznesenie, hej?  

 

Dobre. tým máme vyriešený bod 49. Bod 49A 

predkladatelia stiahli, bod 49B sme posunuli na iné  miesto. 

Ešte nám zostáva vyrieši ť bod 49AA.  

Pán poslanec, tu bol návrh, aby sme sa vrátili do 

rokovania o hazarde a poslanci navrhli, aby sa veci , ktoré 

nemusíme rieši ť pri haza, pred hazardom pos ťahovali, alebo 

iná č poriešili, takže sa pýtam. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No, tri minúty to celkom v bode nebude. Ja mám k to mu 

tiež čo poveda ť, takže. Ako, nes ťahuješ. Ideme rokova ť 

o ďalšom bode. Môžme si to da ť v marci, lebo ja so 

starostami o tom rokujem. Ja som sa vás pýtal na to , čiže 

poslal som.  

Čiže, bude sa, bude sa spolo čne postupova ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže s ťahuje pán poslanec Bajan materiál. 
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BOD 0C NÁVRH VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY O ZÁKAZE UMIESTNENIA HERNÍ 

NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

 

POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tým pádom sa vraciame. 

Ďakujem ve ľmi pekne za ústretovos ť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale presúvaš kam? Po hazarde. No ale potom potrebuj em 

číslo, aby sme o tom hlasovali.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

dve A. Bod hazard je 0C, takže potom. Po Spojených 

štátoch? Kto to vypo číta? To je 0 ko ľko?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

0E je komisia, prosím, hlasujte o tomto návrhu, že 

predsunieme bod 49AA ako bod 0E komisia. 

Prosím, hlasujte. 

Éčko je obsadená? Ef, ef, ef.  
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Ef ako fa fajka. (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

Fedor. 

Hlasujte, prosím. Presúva sa bod 49AA ako bod nula ef.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

Tridsa ťštyri za. 

Čiže, bod máme presunutý.  

 

Vraciame sa do diskusie o vézeten k hazardu.  

Prihlásení sú ešte ôsmi poslanci. Pán poslanec Vetr ák, 

pani poslanky ňa Za ťovi čová, pani poslanky ňa Štasselová, pán 

poslanec  Kolek, pán poslanec  Bulla, pán poslanec  Ká čer, 

pán poslanec  Hr čka a pán poslanec  Hanulík. 

A potom máme ešte dvadsa ť prihlásených ob čanov. Čiže 

toto nás teraz čaká.  

Chcel by som požiada ť, opä ť, ob čanov, aby sa trochu 

utíšli, poslanci sa s ťažujú, že nepo čujú, hlavne tí, ktorí 

sú pri dverách. Aby sme nemuseli kri čať a po čuli sa.  

To isté platí aj pre pánov poslancov v rokovacej sá le. 

Pán poslanec Greksa, napríklad, je tu s ťažnos ť na hluk. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, vraciame sa do diskusie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 366 

Slovo má pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tiež rád teda povedal nie niektoré veci 

k samotnému návrhu vézetenka, ale vzh ľadom na to, že som si 

pripravil taký dos ť rozsiahli pozme ňovák na doplnenie 

dôvodovej správy, tak žia ľ, to nepôjde, lebo ho musím 

pre číta ť ten pozme ňovák a to mi asi zaberie celých šes ť 

minút, takže, takže vás poprosím, ak by som tie šty ri 

minúty, tak potom mi dajte ešte tie dve navyše.  

Dôvod pre čo dávam tento pozme ňovák, aby som to 

vysvetlil aj poslancom, ktorí ho majú, ospravedl ňujem sa za 

to, až dnes asi od dvanástej hodiny, aj vo vz ťahu k pánovi 

primátorovi. 

Pán primátor, prišiel s návrhom, ktorý vlastne chce  

úplne zakáza ť hazard a toto doplnenie dôvodovej správy 

nejde nijako vo či tomu materiálu, ktorý pán primátor 

predložil. 

Toto doplnenie je vlastne len vylepšením tej dôvodo vej 

správy a to z jediného dôvodu, aby v prípade ak chc eme 

naozaj úplným úplne zakáza ť hazard, tak aby, aby to 

v prípadných ďalších preskúmaniach a rôznych konaniach bolo 

čo najmenej spochybnite ľné. 

Ešte k tomu procesu. 
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My aj v samotnom formulári máme možnos ť, aby sme 

navrhovali zmenu textu v materiáli a dôvodová správ a je 

súčasťou materiálu. Robíme to aj v iných prípadoch, 

väčšinou sa to berie autoremedúrou, ale chápemm, že pá n 

primátor to nevidel, tak to teraz tak nepôjde. Ale dôvodovú 

správu je možné meni ť v každom materiáli. My sme, robili 

sme to nieko ľkokrát. 

Takže teraz by som rád pre čítal tú, tú, ten návrh 

pozmeňováku.  

V dôvodovej správe k materiálu sa za tretí odsek od  

konca vkladá tento text: 

Z h ľadiska posúdenia, či prijatie tohto všeobecne-

záväzného nariadenia ako opatrenia, ktoré zasahuje do 

základných práv a slobôd niektorých jednotlivcov je  

zákonné, sleduje legitímny ú čel, je primerané, je potrebné 

uvies ť nasledovné: 

Z h ľadiska zákonnosti obec realizuje svoju právomoc, 

ktorú jej priznáva zákon o hazardných hrách, osobit ne 

paragraf 10 odsek 5 písmeno dé a 10 odsek 6 tohto z ákona 

spôsobom, akým je to uvedené v predchádzajúcich ods ekoch 

tejto dôvodovej správy.  

(poznámka: v sále po čas prednášania pozme ňovacieho 

návrhu vrava) 

Pokia ľ ide o preukázanie narúšania verejného poriadku 

a prí činnej súvislosti a hraním hazardných hier, so zneni a 

ustanovenia paragrafu 10 odsek 6 zákona o hazardnýc h hrách 

ako aj z dôvodovej správy k novele zákona o hazardn ých 
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hrách je zrejmé, že úspešné podanie samotnej petíci e je 

preukázanie týchto dvoch skuto čností. 

Vézetenko sleduje legitímny ú čel, ktorým je na základe 

petície ochrana verejného poriadku. Sekundárnym leg itímnym 

účelom je ochrana mravnosti. 

(poznámka: v sále je po čuť ruch) 

Pod pojmom verejný poriadok sa pritom nerozumie 

verejný poriadok v užšom zmysle, akým je vymedzený 

napríklad v zákone o priestupkoch, ale ako verejný poriadok 

v širšom zmysle, to je ako právnym poriadkom nevyme dzený 

pojem slúžiaci na ochranu záujmov chránených zákono m, 

respektíve ako súhrn noriem nevyhnutných na fungova nie 

demokratického štátu a spolo čnosti. 

Oba tieto legitímne ú čely sú dôvodom, na základe 

ktorých možno v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a na 

základe zákona prostredníctvom vézetenka obmedzi ť základné 

práva a slobody, vrátane slobody podnikania. 

Z h ľadiska primeranosti plošného zákazu prevádzkovania 

vybraných druhov hazardných hier na území hlavného mesta 

týmto vézeten, je nevyhnuté uvies ť najmä tieto dôvody: 

Podľa novely zákona o hazardných hrách vnikne register 

vylú čených osôb s ú činnos ťou od 1. 1. 2019, čo znamená, že 

ochranu verejného poriadku a mravnosti, ale osobitn e 

patologických hrá čov a ich rodiny, nebude možné do tohto 

dátumu zabezpe či ť a to ani prípadnou samoreguláciou zo 

strany prevádzkovate ľov hazardných hier. 
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Zárove ň pod ľa verejnéch vyjadrení zástupcov Asociácie 

hier a zábavy by čiasto čný zákaz hazardných hier síce 

znamenal zníženie po čtu hier na asi osemdesiat na území 

Bratislavy, v týchto herniach sa pritom však nachád zalo 

najmenej dvetisícstodevä ťdesiatštyri herných zariadení, čo 

nepredstavuje zásadný úbytok oproti sú časnému stavu 

tritisícdvestodvadsa ť herných zariadení, ani nesp ĺňa 

požiadavky vyjadrené v petícii zo strany obyvate ľov 

Bratislavy. 

Pritom nie len zo samotnej petície, ale aj zo 

štatistických prieskumov z posledného obdobia vyplý va, že 

úplný zákaz hazardu si na území Bratislavy želá via c ako 

päťdesiat percent jej obyvate ľov.  

Uvedené v princípe platí aj vo vz ťahu k výhradám 

zástupcov prevádzkovate ľov kasína, a to z týchto dôvodov: 

Ani kasína bez registra vylú čených hrá čov nedokáže 

efektívne zabezpe či ť ochranu verejného poriadku a osobitne 

patologických hrá čov a ich rodín.  

Po bé, zákon o hazardných hrách vymedzuje ve ľmi široko 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) pojmy budov, vrát ane 

pojmov hotel, motel a penzión a Bratislava nemá zo zákona 

právomoc obmedzi ť prevádzkovanie hazardných hier napríklad 

aj na hoteli s vyšším štandardom, alebo zabráni ť 

zneužívaniu ustanovenií zákona, napríklad zmenou ú čelu 

využívania stavby. 

Po cé, udelenie výnimky len pre ur čitú kategóriu budov 

by mohlo by ť prevádzkovanie hazardných hier v ostatných 

kategóriách vnímané ako diskriminácia, ke ďže petícia 
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preukazuje, že k narúšaniu verejného poriadku v súv islosti 

s hazardnými hrami dochádza vo všetkých kategóriách  budov 

bez rozdielu.  

Podľa štastitiky finan čného riadite ľstva, po čet 

prevádzkovate ľa hazardných hier dlhodobo klesá, ale po čet 

výherných prístrojov, videohier a technických zaria dení 

obsluhovaných hrá čmi, za čal v roku 2004 po dlhodobom 

poklese stúpa ť a od roku 2015 stúpa aj po čet prevádzok.  

Pritom objem vkladov do za hazardných hier aj vý ťažok 

z hazardných hier od roku 2000 nám každý rok stúpa.   

Aj s prihliadnutím na uvedené (gong) vyplýva, že 

súčasného stavu nedokonalej zákonnej úpravy, ke ď Bratislava 

nedokáže reálne regulova ť hazard, len schváli zákaz, 

respektíve výnimky z tohto zákazu, je úplný  zákaz 

hazardných hier nevyhnutným prostriedkom na dosiahn utie 

legitímneho cie ľa sledovaného všeobecným záväzným 

nariadením. 

Právo Európskej únie síce považuje prevádzkovanie 

hazardných hier za podnikanie, respektíve za poskyt ovanie 

služieb, avšak aj pri posudzovaní individuálnych pr ípadov 

zákazu hazardu zo strany Súdneho dvora EÚ je zrejmé , že 

členský štát EÚ môže za predpokladu dodržania  ur čitých 

podmienok aj úplne zakáza ť hazardné hry na svojom území, 

pri čom pod pojmom štát sa myslí aj mesto, či obec.  

Z množstva rozsudkov tohto súdu možno spomenú ť 

rozsudok o veci (poznámka:  nezrozumitelné slová, n ie čo 

také ako vo veci „Garkal, Rigas dom“), v ktorom sa uvádza, 
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že článok 56 zmluvy o fungovaní EÚ, vo ľný pohyb služieb 

nebráni takej vnútroštátnej úprave členského štátu, ktorá 

priznáva miestnym orgánom širokú mieru vo ľnej úvahy, ke ď im 

dovolí zamietnu ť licenciu na otvorenie kasína, herne alebo 

sály na bingo vzh ľadom na podstatný zásah v záujme štátu, 

obyvate ľov  v správnej oblasti pokia ľ predmetom tejto 

právnej úpravy je skuto čne zníži ť príležitos ť na hru  

a koherentne a systematicky obmedzi ť činnos ť v tejto 

oblasti (gong) a zabezpe či ť verejný poria 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ja mám zmysel skuto čne pre všetky druhy 

inovácií, ale toto čo ste práve predviedli, je skuto čne 

smiešne. Pretože mestské zastupite ľstvo hlasuje o návrhu 

uznesení, o tom sa hlasuje. O dôvodovej správe sa 

nehlasuje. To je nulitný a nulitná hlúpos ť. To je ako keby 

ste chceli hlasova ť čista o číslovaní strán.  

To je doprovodný text pre predkladate ľa a o tom 

mestské zastupite ľstvo nehlasuje. To je.  

Môžte, samozrejme, hlasova ť o čom chcete, ale to už je 

fakt smiešne toto.  

Druhá je pani Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Dúfam, že aj ke ď svietime červeným, že máme riadny. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja som pre čítal tie mená, máte riadny. 

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

Ja by som chcela dvojnásobný príspevok, ak to 

nestihnem za tri minúty. 

Milí kolegovia poslanci, vážený pán primátor,  

dovo ľte mi najprv mali čké historické okienko pre čo sme 

sa, alebo ako sme sa dostali sem, kde sme. 

V čase od roku 2005 do 2011 platil zákon o hazarde, 

v rámci ktorého obce mohli priamo regulova ť hazard na 

svojom území. Naozaj niektoré z obcí a miest to za čali 

robi ť, až tak v panike zrazu zistil, že to je zákon, kto ré 

obce využívajú, a preto za čal rozmýš ľať o tom ako obmedzi ť 

túto možnos ť. V roku 2012 bola preto prijatá podmienka, že 

zastupite ľstvo nemôže samovo ľne regulova ť hazard na svojom 

území, že nesta čia volení zástupcovia, ale že treba zákono 

posilni ť o tridsa ťpercentú, teda petíciu, v ktorej by 

tridsa ť percent obyvate ľov podpísalo, že toto 

zastupite ľstvo môže vykona ť. 

Čuduj sa svete, obce aj mestá regulovali aj za tejto  

podmienky hazard na svojom území ďalej.  

Mimochodom, dnes je na ústavnom súde aktuálne podan ý 

podnet, že zákon odoberá obciam a mestám ich origin álne 

kompetencie. Ústavný súd tento podnet prijal ako op rávnený 

a v najbližšej dobe sa ním bude zaobera ť. 
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Aká je teda celková situácia dnes na Slovensku?  

Do konca roku 2016 sa podarilo hazard zakáza ť 

v siedmich mestách a viac v ako štyridsa ť siedmich obciach.  

Aj preto minulý štát prijal ďalšiu novelu, ktorá sa na 

prvý poh ľad javí ako ob čan friendly, kedy sa ustanovenia 

o petícii síce zmenilo z tridsiatich percent na pät nás ť 

percent, v skuto čnosti však ani táto novela nemá ambíciu 

pomáhať ľuďom a rozumne regulova ť hazard. To, po čom voláte 

kaž takmer každý vo vašich príspevo príspevkoch. Al e je to 

len splnenie želania lobistických skupín, ktoré si chceli 

ochráni ť svoj slovenský trh.  

K téme nedostatku dát a tvrdení, že nevieme čo nás 

čaká.  

Skúsme sa inšpirova ť tými, kde sa už nejaký, nejaká 

regulácia, alebo nejaké nejako s hazardom vyrovnali .  

V Maďarsku sa prijala úprava zákona o hazardných hrách 

už v roku 2012. Zatvorili sa herne a v pohostinstvá ch sa 

vypli hracie automaty v priebehu dvoch dní.  

V zákone ostali dve kasína v Budapešti a jedno 

v Šoporni. 

Z Budapešti sa odvtedy stalo najviac rozvíjajúce sa  

mesto z h ľadiska verejného priestoru. Lebo hovoríme 

o mestách.  

Kto videl Budapeš ť pred piatimi rokmi, môže s klasikom 

poveda ť, že to bol zombie len, kde nebolo skoro ni č okrem 

najhoršieho z najhoršieho ako v Bratislave v devä ťdesiatich 

rokoch. Teraz je to lepšie ako pred desiatimi rokmi  
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a niektoré štvrte ožili tak, že neveríte vlastným o čiam. 

Celý Eszter Zabeth város je mestský sen. To vám pov ie 

každý, kto do du Budapešti dnes zavíta. A je to len  preto, 

lebo bol prijatý zákon o zrušení hazardu. 

Prevádzky hazardných hier vo Viedni boli celoplošne  

zakázané v roku 2015. zákaz bol prijatý napriek tom u, že 

mesto Viede ň príde o pä ťdesiatpä ť miliónov euro. Príjmov.  

Inštitút pre výskum drog a závislostí vie vo Viedni  

uviedlo, že vo Viedni žije sedemnás ťtisíc až pä ťdesiattisíc 

závislých na hraní, čo je viac ako sedemnás ť percent 

hrá čov. Z nich je osemdesiatšes ť percent v dlhoch. 

Tiež preukázal, že štyridsa ť percent príjmu mesta 

z hazardu pochádza zo stávok práve od patologických  hrá čov.  

Vedenie mesta Viede ň sa domnievalo, že je jeho 

povinnos ťou chráni ť týchto ľudí a podporova ť ich. A tak sa 

mesto rozhodlo, že sa týchto pe ňazí vzdá.  

V Po ľsku chcú postupne odstráni ť všetky výherné 

automaty z verejného priestoru v celej krajine (gon g), 

v rekordnom čase schválili nový zákon.  V Po ľsku bolo v tom 

čase viac ako pä ťdesiattisíc automatov. 

Českú republiku som spomínala. Prijali po dvoch roko ch 

najprogresívnejší zákon v Strednej Európe, alebo mo žno 

v celej Európe, kde k ľúčové piliere tohto, tejto právnej 

úpravy je efektívny regula čný rámec s cie ľom ochrany osôb, 

garanciu ochrany vhodného podnikate ľského prostredia, 

s adekvátnym da ňovým výnosom pre štát.  
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Poďme ale však na mestá. 

Brno ne čakalo na nový zákon a už v roku 2013 prijalo 

záväzné nariadenie v predstihu. Takmer štyritisíc p revádzok 

z mesta zmizlo. Dnes už tam dosluhujú už len posled né, 

ktoré kon čia v roku 2019. 

Všetci, ktorí v Brne žijú hovoria, že zmena je 

cite ľná.  

Viceprimátor Brna Matej Holan potvrdzuje, že 

dostupnos ť je pri závislosti k ľúčový faktor. Ke ď herne na 

tých miestach nie sú, ľudia do nich nechodia. Hrá či sú iba 

v minime prípadoch na tom tak dobre, aby mohli niek am za 

hazardom cestova ť. 

Za všetky príklady je z nostalgie spomeniem, spomen iem 

zo Slovenska Sabinov, ktoré bolo prvým mestom, ktor é 

celoplošný zákaz hazardu prijalo, napriek tomu, že  ich 

výpadok do rozpo čtu bol šes ťdesiattisíc euro.  

Tá atmosféra v Sabinove sa zlepšila. Namiesto herní  na 

Hlavnom námestí sú dnes pobo čky banky, bývalá predaj ňa, 

predaj ňa použitého oble čenia, alebo cukráre ň.  

A mesto dnes skon či skon čilo s prebytkom. 

Dnes máme na stole zákaz hazardu v Bratislave. Je t o 

mesto, o ktorom by sme radi chceli poveda ť, že je iné ako, 

je také isté ako iné európske hlavné mestá. Je to t á 

Bratislava, o ktorej radi hovoríme, ako o krásavici  na 

Dunaji s ve ľkým potenciálom. A chceme ju bráni ť a chceme ju 

rozvíja ť.  
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Ale predstavte si, že len v priebehu jedného roka n a 

Obchodnej ulici vypratali ve ľkú kr čmu, zatemnili, pridali 

(gong) neónové svetlá.  

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. 

(poznámka: obrovský potlesk a piskot) 

Ďakujem. 

Myslím si, že čo sa týka Budapešti, tak je to slabý 

forint pre čo ľudia radi navštevujú toto mesto a myslím si, 

že Budapeš ť ke ď utrpí tri milióny v rozpo čte, nemá to vplyv 

na turizmus.  

A čo sa týka Viedne, tak hovorím, kasína vo Viedni sú.   

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som rada, pani poslanky ňa Štasselová, že ste 

uviedli tieto dáta a rada by som pri vašom príspevk u 

odpovedala na otázku, čo bude ďalej?  

Áno, výborne ste povedali, šes ťdesiat obcí na 

Slovensku a miest už má tento zákaz, alebo toto véz etenko 

schválené cirka. A ke ď máme obavy čo sa stane v Stupave 

alebo v Senci, tak ja pevne verím, že budú nasledov ať 

príklad Bratislavy, ak sa nám to v Bratislave podar í, ale 

nezostane to v Senci, ani v Stupave, ale bude to po kra čova ť 

do Malaciek a ďalej na Záhorie a ďalej na Stredné 

Slovensko. Pevne držím silno ostatným zastupite ľstvám 

palce, aby sa im podarilo vyzbiera ť tieto petície.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

A ešte reaguje pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pani Čaho Čahojová. 

V Stupave sa už rozbieha proces zákazu za hazardu.  

Ja len pokra čujem čo som hovorila.  
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Na Kamennom námestí zmizla obuv a jej výklady sa 

zmenili na her ňu. Na Dunajskej ulici je dnes se sedem 

herní. Ve ľká, ve ľkú her ňu otvorili na námestí v jednej 

z budov, družstevných budov od Emila Beluša. Ikonic ká 

stavba Ve ľký Ba ťa od Karfíka je najvä čšia her ňa 

v Bratislave.  

Čiže, teraz máme príležitos ť  posunú ť mesto dopredu.  

Na otázku, pán Štev čík, či nemá starosti Staré Mesto 

ako hazard hovorí, za uplynulé dva roky v centre Br atislavy 

aj viacerých mestských častiach sa stalo, že prevádzky sa 

zmenili na herne. Služby miznú a objavujú sa herne.  Tento 

trend potrebujeme zasva zastavi ť, pretože likviduje mesto. 

Likviduje celé ulice.  

Hovoríme o verejnom priestore, ke ď vo verejnom 

priestore máme zabednené výklady, ke ď máme prevádzky, ktoré 

fungujú len v meste, len v noci, tak nemôžeme mho ( gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, teraz pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Nadviažem ešte na to, čo tu kolega Vetrák hovoril 

o tých, o tom svojom návrhu, dopl ňujúce dôvodovú správu. 

Robíme to bežne, takže bolo by dobré, keby sa to ta m 

dostalo, je to naozaj ni č nemeniace na veci. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

rozmýš ľal som, či vôbec. Budem sná ď krátky. Keby  mi 

náhodou nevy prvý čas nevysta čil, tak poprosím 

o pred ĺženie. 

Viem, že je neú činné, aby som argumentoval vecne pre čo 

je hazard škodlivý a ni čiaci mnohé životy, osudy rodín, či 

spolo čenský život porušením platných vézeten a dodržiavan ím 

poriadku. To v našich diskusiách už viackrát odznel o.  

Viem, že všetci ako tu sedíme, deklarujeme, že sme 

predmetnú petíciu podpísali a teda že sme za stop h azardu 

v Bratislave. Viem však aj, že neviem pomenova ť všetky 

dôvody, pre čo niektorí z nás nechcú zahlasova ť za 

predložený návrh vézeten. 

Preto najskôr poviem v čom, pod ľa mňa, tieto dôvody 

nie sú.  

Nie sú to politické dôvody. Vézeten predsa nie je a ni 

pravicové, ani ľavicové, ani liberálne, ani ľudové, či 

nebodaj nacionálne. 

Nie sú to ani osobné dôvody. Prijatím vézeten si ni , 

žiaden z nás nezlepší, aspo ň si myslím, svoj kredit, myslím 
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politický, skôr si ho môže len zhorši ť ke ď neprijme alebo 

nebude hlasova ť.  

Nie sú to ani náboženské dôvody. Vézeten nie je ani  

katolícky, katolícke, ani, ani evanjelické, ani kal vísnke, 

či nebodaj, moslimské.  

Nie sú to ani podnikate ľské dôvody, respektívne 

protipodnikate ľské dôvody. To sme si tiež už viackrát 

vysvetlili.  

Opäť teda otázka pre čo taká nejednotnos ť nás 

poslancov, ke ď o tejto jed jednotnosti si tu po čúvame 

a chceme sa ňou riadi ť?  

Kto teda stojí proti obyvate ľom Bratislavy? Kto chce 

na to zneuži ť nás poslancov? Aby sme rozhodovali proti 

hlasu petície, pod ktorú sa podpísalo viac ako 

stotridsa ťšes ťtisíc obyvate ľov a ktorí žiadajú STOP HAZARDU 

V BRATISLAVE. Podotýkam, že týchto viac ako  

stotridsa ťšes ťtisíc obyvate ľov tisíc obyvate ľov volilo aj 

nás a dali nám mandát, aby sme v ich mene hájili ic h 

záujmy. A k čomu sme sa aj zložením poslaneckého s ľubu 

zaviazali.  

Vážené kolegyne, kolegovia, kto stojí proti nám 

poslancom Bratislavy a svojimi aktivitami nahlodáva  naše 

svedomie? Poctivý výkon nášho poslaneckého mandátu,  ku 

ktorému sme sa s ľubom zaviazali? Kto chce zhorši ť nás obra 

náš obraz v o čiach obyvate ľov Bratislavy? V o čiach tých, 

ktorí možno o viacerých z nás budú opä ť v komunálnych 

voľbách rozhodova ť či nám dajú dôveru? Sú to tí, pre 
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ktorých hazard sa stal výnosným biznisom. Bez oh ľadu na 

devasta čné ú činky na ľuďoch, na rodinách, na spolo čnosti, 

ktoré hazardom spôsobujú.  

Preto, vážené kolegyne, kolegovia, ja vám verím, ta k 

ako verím sebe, že sa rozhodnem správne. A apelujem  naozaj 

na váš cit pre čestnos ť, spravodlivos ť, zodpovednos ť. 

Apelujem na to, čo sme tu, jak tu sedíme aaaa, pred rokom 

a po 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja rovnako ďakujem Ignácovi, že spomenul a teda 

vyjadril sa za podporu doplnenia tej dôvodovej sprá vy. 

Nerobíme to bežne, to, to je síce pravda, ale je to  

možné spravi ť. 

A ja to odporú čam podpori ť najmä tým, ktorí chcú dnes 

hlasova ť za úplný zákaz hazardu a poviem, asi najvážnejší 

dôvod.  

Ak to niekedy bude niekto preskúmava ť, alebo sa to 

ocitne niekde na súde, tak nás nikto nebude spochyb ňova ť 

preto či sme zakázali a, bé, cé, dé alebo všetky štyri, 
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pretože to je na nás, ako si to vyberieme.  Ale bud e to 

spochyb ňova ť z toho poh ľadu, či to bolo primerané, či ten 

zákaz bol primeraný. A to či je to primerané, má by ť 

odôvodnené v dôvodovej správe. A pozrite sa do tej 

dôvodovej správy, správy a nájdite mi tam, kde je n apísané 

nie čo o primeranosti. Nie je tam ni č. To je v tom mojom 

pozmeňováku a doplne doplnení dôvodovej (gong) správy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ale vy si pletiete pojmy s dojmami.  

Tam nemá by ť žiadna primeranos ť, tu peti čiari chcú 

zakáza ť hazard. A toto je môj návrh. Ne o nejakej 

primeranosti, alebo neprimeranosti diskusiu beriete  úplne 

niekam inam.  

Petícia chce zakáza ť hazard. A to ja navrhujem. O akej 

primeranosti tu hovoríte, alebo neprimeranosti?  

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja už budem asi trochu krátky. 

Ja by som bol za reguláciu hazardu, ale nie za takú , 

ktorú mi ponúka dneska táto možnos ť. Dnes neviem 

zaregulova ť ani vznik nových prevádzok, ani neviem 

regulova ť prevádzky na základe územia, alebo kvality budov, 
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neviem sa bavi ť ani o po čte prevádzok, ktoré by mohli by ť 

na území Bratislavy, ani po čte hracích prístrojov. Čiže, 

neviem sa bavi ť skoro o ni čom. 

Takisto rád by som sa bavil o pozme ňováku, napríklad, 

môjho kolegu Kaliského, ale nemáme právne stanovisk á, 

nemáme vyjadrenia, nemáme priestor na debatu, lebo proste 

všetko sa udialo tak rýchlo a nie je tu nejaká rele vantná, 

relevantná spolo čenská objednávka.  

Takisto neviem ani zahlasova ť za pána Vetráka, lebo ja 

neviem, prelo, bolo to predložené na obec, nerozumi em tomu, 

neni to odkonzultované, neni to odkomunikované, nem ám opä ť 

názor žiadnej právnej kancelárie. 

Čiže, ja dneska na základe toho, čo tu dneska mám, mám 

možnosť len hazard absolútne zakáza ť vo všetkých štyroch 

bodoch a, bé, cé, dé, aj to urobím. Budem za to hla sova ť. 

A je naozaj, možno, na národnej rade, aby sa zamysl ela nad 

tým a Bratislave umožnila reguláciu, ktorá umožní p rija ť 

funk čné riešenie vhodné pre hlavné mesto.  

Ďakujem za slovo. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Pán poslanec Bulla, no tak nezahlasujete za ten 

pozmeňovák. 

Ja myslím, že od dvanástej dvoj dvojstrannovú, pani  

Jéhg, ale neprerušujte ma, skuto čne. Od dvanástej 

dvojstranové nie čo sa dá, pod ľa mňa, pohodlne pre číta ť. 

A zase, kto chcel, si už tie právne stanoviská za t ie, 

za tých šes ť mesiacov čo tuná rozoberáme ten hazard, mohol 

zohna ť. 

Pán primátor, k vám by som povedal, že vy sa 

neprihlásite a potom v rámci vedenia schôdze koment ujete 

naše príspevky. To je inak porušenie rokovacieho po riadku. 

Robíte to bežne. A ke ď budete takto pokra čova ť, tak to 

budeme zneužíva ť aj my, budeme sa hlási ť o faktické 

a budeme komentova ť krížom, krážom, lebo potom je to jedno 

kto to robí, ke ď to robíte vy.  

Vybavenie petície bolo v januári. To ste priniesol.  

Teraz sa bavíme o návrhu vézeten, ktoré má ma ť nie čo viac, 

ako  je len to, čo je v petícii, lebo petícia bola 

v januári. Preto tam tá primeranos ť mala by ť. To, že tomu 

nerozumiete, to je druhá vec. To zistíme neskôr, ke ď to 

teraz neschválime ten dopl ňujúci návrh. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Ká čer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Budem hovori ť o skúsenostiach v Dúbravke, nako ľko cca 

v roku 2009 sme za čali zbiera ť petíciu za obmedzenie 

hazardu, nako ľko Bratislava doplatila hlavne na to, že sa 

neprispôsobila tej regulácii, ktorá vznikala vo Vie dni, 

teda v Rakúsku, ktorá vznikala v Ma ďarsku, a tak ďalej, 

v Čechách. A všetky tieto investície spolo čností, ktoré 

prevádzkujú herne preniesli na Slovensko. 

Vtedy bol, vtedy bol ideálny stav, kedy sa dala 

efektívna regulácia naozaj spravi ť a kedy sme nemuseli 

dospie ť až do toho takzvaného extrémneho bodu.  

Buďme si istý, že spolo čnosti prevádzkujúce automaty, 

a ja ich aj plne chápem, majú v tom nainvestované 

prostriedky, sú to fungujúce firmy a na to boli zri adené, 

budú h ľadať všetky možné dostupné prostriedky ako čo i len 

jednu kategóriu, ak by sme ju vypustili, obís ť. To si môžme 

byť úplne istí, to nám potvrdil aj primátor Brna na 

stretnutí, ktorý hovoril proste: áno, zakázali sme hazard, 

vznikli súkromné kluby, museli sme sa s tým vyspori adať. 

Áno, dneska budeme hlasova ť za úplný zákaz hazardu 

a dneska ur čite vieme, že k úplnému zákazu nedôjde. Ale my 

dneska inú možnos ť nemáme. 
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Akonáhle vypustíme čo i len jednu kategóriu, som si 

na, takmer na sto percent presved čený, že tieto spolo čnosti 

prevádzkujúce automaty a tak ďalej, budú h ľadať práve tieto 

možnosti. 

Takisto nemám, musím ve ľmi odporne poveda ť, že nemám 

ni č proti živej hre v normálnej miere. Čiže naozaj, nemám 

ni č proti dvom, trom ve ľkým kasínam v Bratislave, ale takto 

ako to je  dneska, že pomaly, alebo máme viac herní  ako 

lekární, a naozaj ten verejný priestor je ve ľmi 

znehodnotený, hlavne čo sa týka Starého Mesta, ale aj 

v Dúbravke. V Dúbravke nám za pár rokova sa po čet herní 

zdvojnásobil, z piatich na dvanás ť. Hej. To je naozaj 

neúnosné. Takto nám nerastie ni č, ani potraviny, ni č.  

Takže v tomto bode ja ur čite, ur čite budem hlasova ť za 

úplný zákaz vo všetkých bodoch a budeme hlavne musi eť 

bojova ť.  

My dneska za číname, my dneska nevyriekame nejak, 

nehovorím o nejakom fatálnom následku pre Bratislav u, my 

začíname a ja si myslím, že postupne otvoríme verejnú 

diskusiu a prídeme naozaj k serióznej a vážnej regu lácii 

tohto priemyslu v Bratislave. 

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 Feren čáková. 

(poznámka: potlesk a nesúhlasné výkriky) 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja vlastne len pokra čujem v tom, čo som predtým 

začala. 

Ja osobne tiež budeme, tak jak som povedala, za úpl ný 

zákaz hazardu, hoci ve ľké kasína my absolútne nevadia, je 

to uzavretá spolo čnos ť. Ale mám osobné skúsenosti po čas 

mojej desa ťro čnej praxe. Chcela, síce so psami, ale ke ď raz 

nie je nie čo presne regulované zákonom, vždy sa nájdu 

klu čky, s ľučky a tie ve ľké spolo čnosti si ich nájdu. Čiže, 

prevádzkovatelia áno.  

Takže kým nebude jasne stanovené, že čo ako, som 

proti. Teda za zákaz. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcela poprosi ť kolegov poslancov, že 

napriek tomu, že od Milana Vetráka dostali ten siah odlhý 

návrh na doplnenie dôvodovej správy, aby verili tom u, že to 

predkladá v prospech práve toho predkladaného návrh u 

vézeten, čiže v prospech mesta.  

Je to dobrá vec napriek tomu, že je plná všelijakýc h 

právnych ustanovení a odkazov na rôznu legislatívu,  lebo to 

naozaj skôr znemožní tým neprajníkom tohto úplného zákazu 

dosiahnu ť nejaký úspech potom pri nejakom ďalšom odvolaní.  

Čiže, ja budem hlasova ť za úplný zákaz, ale aj za to 

doplnenie tej dôvodovej správy. Lebo takáto možnos ť pod ľa 

rokovacieho poriadku existuje.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, Juraj, práve, práve preto, že práve za číname, tak 

ja som tomu úprimne rád, lebo som rád, že nie čo takéto sa 

vôbec deje. Je to naozaj neúnosné.  
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Ale za  neza čínajme od konca. Za čnime postupne, tak 

ako to má logiku. A ke ď bude problém, tak pritvrdíme.  

Ďakujem. 

Máme na to možnos ť teraz. Mimochodom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja súhlasím s pánom poslancom Ká čerom, že my budeme, 

my sa teraz rozhodova ť medzi zákazom hazardu a reguláciou 

hazardu, budeme sa rozhodova ť iba medzi zákazom hazardu 

a preskupením hazardu. 

Pretože ak niektorú z tých kategórií ponecháme, to 

bude znamena ť, že ten hazard nezanikne, iba a preskupí 

a bude fungova ť v iných formách, v iných, v iných domoch, 

v iných budovách, ale z h ľadiska naplnenia ú čelu petície 

nespravíme vôbec ni č. 

A ke ď chceme za čať od za čiatku, tak by sme mali 

schváli ť zákaz, lebo vlastne žiadnu inú možnos ť ako za čať 

od za čiatku nemáme. Ak schválime nejaký čiasto čný zákaz 

a potom by sme to chceli pritvrdi ť, tak to by znamenalo, že 

by sa opä ť na nás obráti ť ob čania s petíciou s potrebným 

počtom podpisov. 

(poznámka: potlesk) 
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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 za slovo. 

Nechcem zdržiava ť.  

Ale ja by som len niektoré veci chcel poveda ť. 

Myslím si, že m ňa nikto nemôže považova ť, tak jak tu 

bolo hanlivo povedané, že som svätuškár, cítim sa v iac 

liberálny ako konzervatívny človek. A na druhej strane si 

myslím, že to eldorádo, ktoré tu je momentálne s he r ňami, 

proste je problém. a ono to tak chodí, pokia ľ máte ve ľa 

hojností, po období hojností chodí pôst.  

Nie som zástancom prohibície, nie som zástancom 

absolútneho zákazu. Problém je, že na to malo sa my slie ť 

v čase ke ď sa to ve ľmi rozvíjalo. Vtedy to trebalo brzdi ť. 

Vtedy tam mala by ť nejaká samoregulácia, vtedy tam mal 

niekto nie čo rieši ť. V tomto momente, bohužia ľ, riešenie, 

ktoré príde je je absolútny zákaz, alebo by mal prí sť zákaz 

a samozrejme, nemal by by ť kone čný. Mal by sa nejakým 

spôsobom spracova ť a mali by by ť tie regulátori také, ako 

povedal pán Bulla a niektorí ďalší kolegovia. To znamená, 

malo by sa stanovova ť budovy, po čty, množstvo automatov.   

Keď bude vedie ť mesto zaregulova ť takéto veci, potom 

sa môžeme bavi ť o konkrétnej regulácii, lebo to bude 

regulácia, ktorá sa bude da ť nejakým spôsobom skontrolova ť.  
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Ale typovo na budovy, to je naozaj taká formálna 

regulácia, kde máte na výber bu ď všetko, alebo ni č. 

Bohužia ľ, taký je zákon.  

Chcel by som sa vyjadri ť k tomu, že či to bolo 

stotridsa ťšes ťtisíc alebo devä ťdesiatšes ťtisíc podpisov. 

Mal som možnos ť, na našom úrade sa preverovala časť 

podpisov na základe žiadosti a naozaj vám môžem pov edať, že 

tie podpisy, ktoré boli vyradené, to boli naozaj, t ak jak 

povedala pani starostka, Gabriela, Gabika, boli evi dentné 

preklepy pri nahadzovaní rodných čísiel alebo dátumov, teda 

dátumov narodenia, nie rodných čísiel, kde bolo jasné, že 

z klávesnice. Nepomýlite si štrnástku z dvadsa ťšestkou. 

Proste, je to posunuté na klávesnici. Že pri nahadz ovaní 

dátumov boli pre, boli preklepy a podobne.  

Čiže, čiže, možno ich nebolo stotridsa ťšes ťtisíc, ale 

bolo ich pod ľa mňa, tak stodvadsa ťpäť stotridsa ť ur čite, 

lebo to percento tých, tých zlých, takých reálne, ž e naozaj 

ten človek neexistoval, bol jeden z dvesto, tristo, pä ťsto, 

ale nie, nie také percento, ktoré bohužia ľ, som videl, 

ktoré mi prešli cez, cez ruky.  

Pôvodný zákon hovoril o tom, že regulova ť hazard môže 

až ke ď tridsa ť percent oprávnených voli čov podpíše petíciu. 

To je neuverite ľné číslo. To naozaj nikto nemohol reálne 

čaka ť, že sa tridsa ť percent ľudí, obyvate ľov, voli čov 

podpíše pod jednu vec. Stalo sa to, naozaj to evide ntne 

veľké množstvo ľudí vníma ako problém.  

A hovorím, dúfam, že to nebude kone čná stanica, dúfam, 

že to bude nejaká prechodná stanica, kedy sa naozaj  
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v nejakom období niekto spamätá a za čne meni ť legislatívu 

a zmení ju spôsobom, že sa to bude da ť naozaj rozumne 

nastavi ť, kedy bude sa da ť zadefinova ť nie čo rozumné, nie čo 

akceptovate ľné spolo čnos ťou, ale nie to, čo je momentálne 

teraz. Teraz je to, bohužia ľ, ďaleko za čiarou. 

Je to dlhodobejšie, je to ve ľký problém. neni to 

problém len osvetlenia, neni to problém vytla, je t o naozaj 

problém, poznám nieko ľkých ľudí, ktorí, ktorí sa s tým 

reálne majú problém v rodine a sú to obrovské probl émy. To 

naozaj, ke ď je niekto alkoholik, tak viete, sto litrov piva 

nevypijete na posedenie, ale pe ňazí dokážete prehajdáka ť 

ďaleko viac, než dokážete vypi ť alkoholu, alebo čohoko ľvek 

iného skonzumova ť, pretože tam jednoducho, vaše fyzické 

možnosti sú limitované. 

A posledná vec. Ja ke ď po čujem o koalícii rozumu 

a vidím jej zloženie, tak niekedy som rád, že tá ko alícia 

rozumu som v nej neni. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík. 

(poznámka: potlesk a piskot) 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ono je to, toto je emotívne rozhodovanie. 

A a práve tu vidím problém.  

Keď sa urobí úplný zákaz, ja neverím, že niekto 

naberie odvahu potom povoli ť nejaké kasíno. Neverím tomu. 

Tu tu každý rok  máme nejaké vo ľby a tu je všetko len 

o vo ľbách. Ni č iné. Všetko tu ka. Tu sa každý po bojí 

poveda ť svoj názor naozajstný.  

Čiže ja neverím tomu, že ke ď my teraz všetko zakážeme, 

že niekto príde o rok, že zmýlili sme sa a tieto dv e kasína 

povolíme. Jedine, že budú fungova ť tie, ktoré sú povolené 

na pä ť rokov. 

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. 

Ja plne súhlasím s kolegom Hr čkom, v mnohých názoroch 

s ním naozaj súhlasím, aj v tomto, že naozaj, na sí dliskách 

je toho ve ľa, treba to ur čite zruši ť.  

Aj s tou reguláciou máme ur čite rovnaký názor, akurát 

ja si myslím, že najprv by sme to mali zaregulova ť a potom 
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pritvrdzova ť a nie naopak, lebo raz ke ď bude nie čo totálne 

zakázané a bude prohibícia, tak ve ľmi ťažko sa to bude 

povo ľova ť potom naspä ť. 

Konkrétny názor z Brna, kde to naozaj zaregulovali 

tvrdo zákazom a dnes to chcú povolova ť naspä ť, majú to 

veľmi ťažké.  

A priamo informácia z ich strany bola tá, že keby 

mohli vráti ť čas, tak by ur čite tvrdo zaregulovali na 

začiatku a nie zakázali úplne a potom sa k tomu naspä ť 

vracali.  

Takisto to bolo aj v prohibícii v Amerike, takisto to 

bolo aj s ostatnými. 

Čiže, vieme, že tu boli niekedy v minulosti požiadav ky 

na dekriminalizáciu marihuany, takisto je totálne z akázaná, 

nehovorme si, že (gong) je legá 

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. 

Ja si dovolím nesúhlasi ť s tým, že alkohol to neni 

problém a problém je len gam gamblerstvo.  
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Alkoholik to je agresivita. To príde opitý domov 

a mláti ženu. Neviem, či gambler príde domov a mláti ženu, 

hej?  

Čiže, zdá sa mi to neporovnate ľné. Je to ďaleko 

horšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som povedal, že kým alkoholik nevypije sto pív z a 

večer, proste fyzicky to nezvládne, tak celú výplatu z a 

večer môžte prehra ť. Bohužia ľ.  

A áno, v tomto momente, hovorím, absolútny zákaz, n ie 

som jeho zástancom, ve ľmi často vidím kolegov upozor ňova ť, 

že to je akože nahá ňanie politických bodov, ja si na takéto 

politické body nenahá ňam, to nie je moja téma a ja 

kedyko ľvek aj pred vo ľbami bez problémov za to zahlasujem, 

za to, aby napríklad, v kasínach mohlo by ť. Ale v prípade, 

že sa to naozaj dá regulova ť. Kedy tu bude jasne stanovené, 

že sa bavíme, že si tu mestské zastupite ľstvo nejakým 

spôsobom stanoví po čet prevádzok, po čet automatov, po čet 

nie čoho.  

Zase, bude, budú tu možno dohady o po čtoch, ale 

nemyslím si, že.  
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A vä čšina tu sa aj o tom vyjadrila, za absolútny zákaz 

nie je vä čšina ľudí, ale nástroj, ktorým to momentálne môže 

obmedzi ť, to neumož ňuje. Neumož ňuje poveda ť, v takomto 

množstve, takéto prevádzky.  

Ďakujem. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Posledný prihlásený je pán poslanec Hanulík.  

(poznámka: potlesk) 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

je jasné z tejto diskusie, že asi nie je tu žiaden 

človek v tejto sále, ktorý by ten hazard plánoval ro zvíja ť 

alebo ho nejak, nejak velebi ť. Je jasné, že sa tam spravia 

opatrenia, ktoré budú na prospech me, na prospech m esta. 

hej? 

Ale chcel by som nie čo poveda ť. Ja som troška z tej 

generácie z toho socializmu. Viete, vtedy všetci bo li za 

jedno, všetci boli jednotní a kto nebol s nami, šie l proti 

nám a išiel povedzme do uránových baní. Proste, bol o to 

tak. Ja sa niekedy bojím toho úplne jednozna čného. 
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Ja som človek, ktorý je úplne proti tomu hazardu. 

Proti. Ale zistil som takú jednu vec, že 

stotridsa ťšes ťtisíc ľudí to podpísalo. Podpisovali to na 

devä ťdesiat percent pred volebnými miestnos ťami, kde 

neminuli ani jedného človeka a každému to dali podpísa ť. 

Ale na vo ľbách sa zú častnilo šes ťdesiatšes ť percent 

obyvate ľov. Čiže, polovica im to nepodpísala. Čiže ako keby 

polovica vyjadrila, že nechcela ten (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) 

Ja nechcem teraz to, to hanobi ť, je to úžasný úspech. 

Ale ja som sa preto rozhodol, že m ňa v podstate tieto veci, 

že či to presadzujú kres ťanskí aktivisti, či či tí 

podnikatelia, a či či proste v rozpo čte postihne, všetko mi 

to je jedno. A spravil som si také, že obrátim sa n a 

Dúbrav čanov a spýtam sa ich, Slavo, prosím ťa, tichšie, 

spýtam sa ich, čo si o tom oni myslia. A položil som dve 

otázky.  

Jedna otázka, viete si predstavi ť úplný zákaz herní? 

A druhý, viete si predstavi ť kasíno v hoteli, alebo proste, 

neviem ktorý to bod číslo jedna alebo tak.  

Odpovedi. Oslovil som takým spôsobom, že som do 

schránky dal každému sedemnás ťtisíc papierikov s touto 

otázkou. Na základe toho mi odpovedali na mail. A t akisto 

som každý de ň navštívil, teda na sídlisku som oslovoval 

ľudí a pýtal som sa ich na túto otázku. 

Je pravda, že to bolo skoro vyrovnané, ale cez to 

všetko pä ťdesiatdva percent ľudí je za to, aby proste ten 

hazard nebol úplne za.  
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Nie hazard, lebo ľudia kasíno neberú za hazard. Berú 

to, že tam si podnikatelia idú užíva ť s diev čatami a majú 

peniaze, nech si to robia, ke ď majú peniaze. Však ke ď má 

človek peniaze, nech si to robí. 

Ja som v živote v takom podniku nebol, pretože na t o 

asi nemám. No a. Čiže, nemám ani tie skúsenosti. Ja nemám 

skúsenosti tých otcov, ktorí opustili rodiny a nepo znám 

takého. Ja takého nepoznám, hej.  

Ale ešte raz. Zaujíma ma len Dúbrav čan. Ten ma volí 

a tomu sa zodpovedám. Ke ď Dúbrav čan povie, že mám voli ť 

tak, budem voli ť tak. Ke ď Dúbrav čan povie zajtra bez 

nohavíc, tak bez nohavíc.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  smiech v sále) 

A ešte by som jednu vec chcel naposledy.  

Čo je zaujímavé. Starší ľudia, čo som prekvapený, boli 

za to, aby ten zákaz nebol taký prísny. Mladí ľudia ve ľmi  

prísny zákaz.  

A čo som prekvapený. A to je priklá ňam k tomu, že tí 

mladí nezažili tú totalitu. Nezažili. Proste, myslí m si, že 

by mali niekedy si bra ť aj z histórie troška.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem. 

Prosím vás, prebieha tu zúrivá diskusia, že či je 

možné hlasova ť o tom, že sa ide doplni ť dôvodová správa, 

teda že sa, že či sa dá hlasova ť o nie čom inom ako 

o uznesení. 

No tak, to sme tu teraz riešili. Lebo tým pádom ak sa 

dá aj o nie čom inom ako o uznesení, tak potom je možné 

hlasova ť aj o doplnení dôvodovej správy. A potom môžme 

hlasova ť aj o návrhu toho pán aj pána poslanca Drozda.  

Lebo, ak nie je jedno možné, tak ani druhé neni mož né.  

Tak, pardon, ja som tuná preto asi hlasnejšie 

diskutoval, ale chcel som aj toto poveda ť v rámci svojho 

príspevku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Končíme myslím, rozpravu. 

Má, je tu, sú tu otvorené otázky, pán primátor, čo si 

ty hovoril, že na záver bude pán Čiba odpoveda ť.  

Stále tu rezonuje tá otázka, či je podpísané, pod ľa 

mňa protizákonne ak je, na pä ť rokov nejaká licencia 

nejakému kasínu a ktorému.  

To je, to je dôležité. 

Ďalšie. Budú vystupova ť ob čania, ktorí tu už čakajú od 

božieho rána, k problematike pred hlasovaním? To je , to je, 

to je dôležité. 

A teraz si uvedomujem už úplne na záver. Každého z nás 

volilo tisíc, dvetisíc, pä ťtisíc aj desa ťtisíc ľudí, ale 

tuto petíciu podpísalo stotridsa ťšes ťtisíc stotridsa ťdevä ť 

občanov. Viac ako bolo v komunálnych vo ľbách. Uvedomme si 

to. My máme iba ako pred ĺžená ruka tých ob čanov toto 

schváli ť. A viac nám zákon nedovo ľuje teraz v tejto chvíli 

urobi ť. Tak to takto urobme.  

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Teraz nasleduje 
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(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Prosím, ticho!  

Teraz nasledujú vystúpenia ob čanov a potom pán Čiba 

zodpovie tie otázky. Takýto je proces vždycky. 

Čiže, máme prihlásených dvadsa ťjedna  záujemcov 

o diskusiu. 

Hlasujte, prosím, či môže vystúpi ť pán Heger.  

(Hlasovanie.) 

Pán Heger, nech sa pá či. Tri minúty.  

Občan   Eduard   H e g e r :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán primátor, 

ja som v ďačný, že tu môžem vystúpi ť ako prvý z ob čanov 

a ako Bratislav čan, ktorý sa v Bratislave narodil, vyrástol 

a štyridsa ť rokov tu žije, pozdravujem aj zástupcov 

Dúbravky, som Dúbrav čan už štyridsa ť rokov, a som rád že 

teda tu bola spomenutá aj Dúbravka. 

Zárove ň by som sa k vám chcel prihovori ť aj ako 

kolega, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky , kde 

sme sa tiež o tomto pred časom rozprávali.  

A to, že vy ste poslanci, tak zna čí, že ste 

zástupcovia ľudu a to, že ste išli do tejto služby, pretože 
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toto je naozaj služba ľuďom, zna čí, že vám na ľuďoch 

záleží. Že vám záleží na vôle ľudí. A ur čite vám záleží na 

vôle ľudí, ktorí vás aj volili. 

A ľudia v Bratislave svoju vô ľu ukázali. Ukázali ju 

v petícii. A to, že sa vyzbieralo stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť  hlasov, to je historické číslo a to je to 

podstatné číslo.  

Čiže, ľudia svoj názor už vyjadrili. A dnes je na vás, 

že či potvrdíte vô ľu ob čanov ako ich zástupcovia 

a rozhodnete v prospech tohto úplného zákazu, preto že ľudia 

sa na vás spoliehajú. Ľudia dúfajú v to, že Bratislava bude 

lepšie mesto a bez zákazu, alebo teda bez hazardu b ude 

ur čite Bratislava lepšie mesto. 

Takže, ja vás prosím, aby ste a prišiel som vás 

podpori ť ako teda kolega svojim spôsobom, aby ste sa 

postavili za vô ľu ľudí a aby ste potvrdili túto vô ľu ľudí 

aj svojim hlasovaním, a pretože ľudia vám to ur čite 

nezabudnú.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Hlasujte prosím, či môže vystúpi ť pán Be ňa. 
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(Hlasovanie.) 

(poznámka: potlesk) 

Pán Be ňa.  

Občan   Peter   B e ň a :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci,  

ďakujem, že tu môžeme vôbec dnes by ť, že ste teda 

posunuli celú petíciu do závere čného hlasovania.  

Vieme, že posledné týždne tu bolo ve ľa takých rôznych 

pokusov nejakým spôsobom oslabi ť tú vô ľu ob čanov, 

spochybni ť ju, prípadne navrhnú ť nejaké výnimky po vzore 

Českej republiky vraj, ale vieme, že v Českej republike je 

zákon, ktorý povie, že môžete tam poveda ť ko ľko bude herní, 

môžete poveda ť presný zoznam, všetky ostatné idú pre č, 

žiadne nové nemôžu vzniknú ť.  

V Bratislave takéto nie čo nemôžeme prija ť zo zákona 

a ve ľmi dobre vieme, že kto bude chcie ť her ňu, tak ju tu 

bude ma ť. Lebo môže urobi ť novú her ňu, môže pres ťahova ť tú, 

ktorá je v nejakej inej budove, ak teda by sa povol ili, 

napríklad, iba hotely a obchodné domy. Vieme, že sa  dajú 

pres ťahova ť, prekolaudova ť, reálne nevieme obmedzi ť po čet 

vlastne herní v jednotlivých kategóriách. 

Tiež je tam problém s katastrom. Lebo napríklad, ne jde 

sa ani pod ľa stavebného zákona, nejde sa pod ľa katastra 

nehnute ľností. Čiže, kto si napíše, že je vlastne v akej 
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budove je, tak pod ľa čestného vyhlásenia v takej budove 

podnika ť bude. 

Problém je, napríklad, v tom, že nákupca centra, ni e 

všetky sú budovy pre obchod a služby. A my nevieme polovica 

nákupných centier, normálne obchodné domy, do ktore j 

kategórie vlastne spadajú. 

Čiže, vlastne vznikne totálny chaos a čo si 

podnikatelia napíšu, tak pod ľa toho sa vlastne budú vydáva ť 

licencie.  

Čo sa týka po čtov, tak vlastne my sme pozerali, že 

v Bratislave bolo ku koncu minulého roka osemdesiat devä ť 

herní. Asociácia zábavy a hier hovorí, že pri prísn ej 

regulácii sa to zníži z tých osemdesiatdevä ť na osemdesiat. 

Čo je to za reguláciu? Pomôže to rodinám, alebo zníž i to 

kriminalitu, alebo ubudne patologických hrá čov ke ď 

osemdesiat z osemdesiatdeviatich ostane?  

Taktiež, treba si uvedomi ť, že ak by napríklad ostali 

tie dve kategórie, čo sa hovorí á čko, bé čko, že hotely 

a budovy pre obchod a služby, tak to je minimálne 

šes ťstošes ťdesiat budov a pri vo ľnom výklade zákona, až 

tritisícšes ťsto budov? Jak z osemdesiatich herní pri 

tritisícšes ťsto budovách chceme dosiahnu ť reguláciu? To sa 

jednoducho nedá, hej?  

Čiže, tuto je tento problém, že keby napríklad ste s a 

aj dohodli všetci, že oukej, bude tu jedno kasíno, budú tam 

iba živé hry, bude tam ve ľká ochrana hrá čov ko ľko môžu 

vsadi ť, ko ľko môžu hra ť a neviem čo všetko možné, keby ste 
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sa na tom vy dohodli, že to prijmete, jednoducho, z o zákona 

to nemôžete prija ť.  

Teoreticky máte možnos ť, že naozaj, prijmete úplný 

zákaz a budete rokova ť s národnou radou, aby teda niekto 

tam predložil novelu, na základe ktorej to bude.  

Ale pokia ľ vy splníte čoko ľvek, čo vám vlastne 

majitelia herní povedia, vy s nimi reálne nemôžete 

diskutova ť, lebo už budú po čak, že urobíte čoko ľvek, čo oni 

povedia.  

Preto vás chcem naozaj poprosi ť, aby ste išli naozaj 

tou cestou, ktorá reálne môže fungova ť a prípadne aj potom 

rokovanie o novom zákone, lebo vlastne to je to, čo vlastne 

očakáva, ľudia o čakávajú, hej, že vlastne naozaj sa to 

zakáže, už tú tie herne nechcú ma ť. A ja dúfam, že naozaj, 

pôjdete touto cestou, že vypo čujete tých vašich voli čov.  

Aj napríklad v Dúbravke podpísalo devä ťtisíc ľudí. 

(gong) teraz sme to po čítali.  

Ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk a výkriky súhlasu) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V poradí tretí vystúpi pán Michal Svetko. 

Poprosím hlasujme či môže vystúpi ť.  
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(Hlasovanie.) 

Tak, pán Michal Svetko. 

Občan   Michal   S v e t k o :  

Dobrý de ň prajem, vážené dámy poslankyne, páni 

poslanci, 

vďaka za túto príležitos ť, že môžem ku vám prehovori ť. 

Ja sa vám chcem naozaj po ďakova ť, v prvom rade 

starostom, že iniciovali túto petíciu a všetkým vám , ktorí 

ste sa pod ňu podpísali a by som vás chcel povzbudi ť, 

naozaj, aby sme spolo čne dokon čili tento dobrý boj a toto 

dobré dielo a chcem vás povzbudi ť do toho, aby ste sa dnes 

večer stali hrdinami. Je to možno taký archaický pojem , ale 

hrdina je ten, kto zachráni život niekoho  a naozaj stný 

hrdina je ten, kto zachráni život niekomu, kto si s ám nevie 

pomôcť. 

My v tomto meste máme ľudí, ktorí si nevedia pomôc ť, 

ktorí sú na kolenách, majú zlomené životy, ktorí na ozaj 

kľačia a nevedia si pomôc ť. 

A ja vás vyzývam a je tu skvelá príležitos ť, aby ste 

im pomohli svojim hlasovaním, aby ich život sa stal  naozaj 

životom a nie utrpením a nie nejakým prežívaním 

v závislosti, ale aby mali plnohodnotný život v pln osti.  

A viem, že tieto veci a všetky dobré veci sa rodia 

ťažko a nie je tomu ani pri tomto hlasovaní. Práve p reto 

som vás chcel povzbudi ť, sme v tom s vami. Máte mandát 
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stotridsa ťtisíc ľudí. Máte najvä čší mandát, aký ktoko ľvek 

v komunálnej politike kedyko ľvek mal na Slovensku. 

A myslím, že to je, to je skvelé.  

Myslím si, že dnes sa nie čo nové rodí. Naozaj, je len 

málo momentov v živote, kedy môžete ovplyvni ť svet, alebo 

môžete tak výrazne zasiahnu ť do dejín ľudí, do dejín tohto 

mesta a ja si myslím, že teraz je ten čas. Teraz je čas, 

kedy môžte stla či ť áno a môžte pomôc ť mnohým ľuďom rieši ť 

ich reálne problémy.  

Týchto ľudí nezaujímajú nejaké kategórie budov. Či je 

to hotel, či je to neviem čo, kr čma, oni majú reálne 

problémy, oni sú reálne vo ve ľmi závaž, vo ve ľmi ťažkej 

závislosti.  

A táto tabu ľa, ktorá je teraz tu, môže by ť tabu ľou 

slávy a môže tam by ť vaše meno, ktoré bude, bude 

zazazelenené a vaše meno môže by ť vpísané do histórie tohto 

mesta, ktorá sa tvorí dnes, dnešný ve čer.  

A rovnako na tejto tabuli môžu by ť mená, ktoré budú 

červené, ktoré budú červenými škvrnami a ja si myslím, že 

to bude ve ľmi ve ľká príležitos ť, ktorá je premárnená, ke ď 

naozaj sa nezakáže hazard úplne.  

Ja by som to prirovnal ako k rane, ke ď niekto má 

krvácajúcu ranu a my sa dohodneme, že my mu teda oš etríme 

iba tú polovicu. My mu tam dáme taký pekný leukopla st cez 

tú polovi čku.  
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Čiže, ja si myslím, že čiasto čný zákaz hazardu ni č 

nerieši.  

A prajem vám odvahu, aby ste pomohli dnes ve čer týmto 

trpiacim ľuďom, ktorí potrebujú vašu pomoc. Môžme, môže sa 

dnes ve čer narodi ť nová Bratislava (gong). 

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne a poslanci, 

ďalej by mal vystúpi ť pán Patrik Stránsky v prípade, 

že vyjadríte tomu podporu. 

Poprosím, zdvihnite ruku kto je za?  

(Hlasovanie.) 

Tak potom pán Patrik Stánsky sa pripraví.  

Občan   Patrik   S t r á n s k y :  

Dobrý ve čer, vážené poslankyne, vážení poslanci, pán 

primátor,  

tak ve ľmi v rýchlosti, lebo ten de ň je už ozaj ve ľmi 

dlhý.  

Pracujem dvadsa ťtri rokov v biznise, tým myslím, 

pracujem momentálne pre Olympic kasíno. Z toho som bol 

jedenás ť rokov mimo Slovenska. Čiže, ur čité tie skúsenosti 
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v obla v oblasti hazardu, regulácií a rôznych tých 

nastavení mám. 

Mrzí ma to, čo som už aj minule po čúval, že to 

vyjadrovanie niektorých bolo, samozrejme, viem že h azard 

nikdy nebude v ďačná téma na pozitívnu diskusiu, ale ke ď už 

sa teda o tom má diskutova ť a má to by ť na úrovni, mali by 

byť využité všetky, jednak prostriedky a možno aj 

prostriedky získavania vedomostí, jak to naozaj fun guje. 

Snažili sme sa teda zorganizova ť aj nejaké, oficiálne 

ste boli pozvaní na nejaké stretnutie, kde sme vám chceli 

ukáza ť ja takáto pre, kasínoprevádzka v štvorhviezdi čkovom 

hoteli vyzerá, aby ste mali ten naozajstný obraz, p retože 

verím, že niektorí ste boli, niektorí ste nikdy neb oli 

v takejto prevádzke.  

A čo chcem poveda ť, že už dnes do toho kasína sa 

nedostane len tak hocikto. Je potrebná, je potrebný  vstup, 

idé čko, alebo pas, je tam možné používa ť, ke ď hovorím 

o tých patologických hrá čoch, hrá č si vie da ť sám zákaz, 

vie da ť rodinný príslušník zákaz. Čiže, toto všetko dnes už 

je.  

Kasína investujú obrovské, za našu prevádzku máme š esť 

kasín na Slovensku, zvä čša v hoteloch a teda ve ľkých 

obchodných centrách, v dvoch obchodných centrách, s tátisíce 

eur do zabezpe čovacích techník v čase čo sú vy vydané 

zákonnými požiadavkami. Čiže, toto všetko je.  

Preto ma desia niektoré vyjadrenia. Používate ve ľa 

príklad Ma ďarska. O tom vám radšej nejdem hovori ť, lebo 
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v devä ťdesiatom siedmom až v dvetisíc prvom som pôsobil 

v Ma ďarsku a zhodou okolností generálny riadite ľ piatich 

budapeštianskych kasín je Slovák. 

Takže, ke ď chcete, osobne vám dám kontakt a môžem vám 

poveda ť celú anamnézu jak sa to tam dialo, vyvíjalo. 

Detto som pôsobil pre kasíno Austria International,  

čiže viem trošku aj o tom Rakúsku. Zase sa tu ohá ňame 

nie čím. 

Mňa len mrzí to nie presné vyjadrovanie sa o tom, ako  

to naozaj je.  

Čiže, až bude ešte čas, priestor, rád vás poozvem, aby 

ste také takéto prevádzky mali možnos ť vidie ť a teda možno 

aj naozaj čo sa tam deje, ako sa deje. Že neni to len 

bielo čierne, alebo teda v dnešnej, v dnešných farbách 

modrobiele. Ja by som vedel si predstavi ť pre všetkých 

elegantnú kombináciu bledomodrú, aby sme to vedeli rieši ť, 

keď sa takto mám vyjadri ť.  

Takže za za m ňa a za našu spolo čnos ť to ľkoto.  

Ďakujem pekne za vašu pozornos ť. 

(gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím hlasujte a umožnite vystúpenie pánovi Petr ovi 

Šulákovi. 

Kto je za? 

(Hlasovanie.) 

Ešte evidujem nadpolovi čnú vä čšinu, tak pán Peter 

Šulák. 

Občan   Peter   Š u l á k :  

Dobrý ve čer, vážená pani viceprimátorka, vážené 

poslankyne a poslanci, 

moje meno je Peter Šulák, som vzdelaním klinický 

psychológ a celý svoj pra profesionálny život, to z namená 

takmer štyridsa ť rokov, tridsa ťdevä ť a pol, pracujem len so 

závislými. 

Prosím vás, závislos ť je choroba. Máme závislosti na 

tvrdé drogy, mäkké drogy, alkohol, máme nelátkové 

závislosti. Je to choroba.  

Ja si neviem predstavi ť, je tu pani viceprimátorka, je 

lekárka. Ja si neviem predstavi ť, že by nejaký onkológ 

alebo ftizeológ bol za to, aby sa jeho potencionáln i 

pacienti systematicky pohybovali v ohrozujúcom pros tredí. 

V prostredí, by som povedal, kde sa, kde sú bacily.  Bude 

veľmi odporú čať, aby sa takéhoto prostredia vzdali, 

vyvarovali. Nebude posiela ť onkológ do prostredia kde sa 
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odparuje dehet. Nebude ftizeológ posiela ť do prostredia, 

kde je iks baktérií p ľúcnych.  

Ja ako profesionál, prosím vás, môžem poveda ť. Zákaz 

hazardu je dobrá vec. Naozaj, je to dobrá vec.  

A k tomu ešte chcem poveda ť. Za tých štyridsa ť rokov, 

možno sa vám to bude zda ť také eufemické, alebo nejaké 

veľmi citové, ja som zažil to ľko ľudskej bolesti, to ľko 

ľudskej, to ľko ľudského trápenia, ale nie len tých 

závislých, ich blízkych i vzdialených príbuzných.  

Mal som na starosti mladých závislých, ktorých 

otcovia, ktorých otcovia prehrali domy, v ktorých ž ili. A 

musel som sa bavi ť s mami čkami týchto gamblerov, to znamená 

so starými rodi čmi našich tých klientov, ktorých som mal na 

starosti, ktoré zažívali to, že museli sa pres ťahova ť do 

protidomu k nejakým príbuzným a na vlastné o či de ň čo de ň 

videli ten dom, ktorý im v dôsledku exekúcie bol zo brali, 

lebo ich syn ten dom prehral. 

Viete čo, bol som tvrdý na našich klientov. Niektorí 

z vás ma možno aj poznajú. V Reteste, kde som praco val, tam 

bol tvrdý. Pán poslanec Borgu ľa, mal tú česť nás nás 

navštívi ť vtedy. Bol som tvrdý. Ale zlomilo ma opakova ť, 

vždycky ma zlomilo to, ke ď prišli tí príbuzný tých našich 

závislákov, ktorých rodi čia pregembolvali ve ľké peniaze.  

Ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Iba ak procedurálny.  

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) faktická krátka, 

pani starostka Čahojová.  

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

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

Ďakujem pekne. 

Pán doktor, ďakujeme vám za tento príspevok. Ak 

dovolíte, ja by som vás z ľahka doplnila. 

Onkologických chorých, ani chorých na p ľúcne choroby 

nepustíme do infek čného prostredia, ale aj my zdraví sa 

vyhýbame prostrediu, kde sú karcinogény, alebo neja ké 

toxíny, alebo nejaká infekcia. Nepúš ťame tam svoje deti. 

A tu hovoríme o tom, že (gong) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej vystúpi pán Erik Mi mikul čík? Mikur čík? Ak teda 

súhlasíte zdvihnutím ruky.  

(Hlasovanie.) 

Pán Erik Mikur čík.  
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Občan   Erik   M i k u r č í k :  

Okej. 

Dobrý ve čer, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážený pán primátor, 

som Erik Mikur čík, som jeden so spolumajite ľov 

Carltonu v Bratislave spolu s mojimi partnermi Maro š Grund 

a Rudo Hrubý. 

Carlton sme nadobudli v auguste tohto roku, kúpili sme 

nehnute ľnos ť spolu so všetkým, čo k tomu patrí od 

amerického investora Erica Assimakopoulosa. Pravdep odobne 

veľa z vás ho pozná.  

Je to budova, ktorá, teda budova. Budova má už od 

dvanásteho storo čia históriu v Bratislave. Hotel ako taký, 

ma dvestošes ťdesiatro čnú históriu. Radí sa medzi 

štvorhviezdi čkové, alebo pä ťhviezdi čkové. 

Od prvého momentu ako sme Carlton kúpili, sme ho 

začali analyzova ť. Analyzova ť ako vieme spravi ť rozvoj. 

Pretože Eric mal ťažké obdobie, my sme to dostali z tohto 

ťažkého obdobia inam a chceme rozvíja ť nie len komplex ako 

taký, ale rozvíja ť Bratislavu, pretože toto je mestotvorný 

prvok.  

Každá jedna mestská akcia, ktorá je v centre sa 

jednozna čne prirodzene spolupodie ľa s našou participáciou. 

Či už  upratovanie, či už zázemie, či už akcia ako taká. 

V našom hoteli máme významného nájomcu, jedného 

z najvýznamnejších, je práve Casíno Olympic. Casíno  Olympic 
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patrí do medzinárodnej siete Estónskej spolo čnosti, 

regulovaná na Talinskej burze, regulovaná na Varšav skej 

burze.  

Veľmi dôkladne sme si spravili (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) ke ď sme kupovali nehnute ľnos ť a od 

prvého momentu ako sme nastúpili, sme aj s kasínom začali 

rozobera ť ďalší rozvoj, pretože kasíno, her, kasíno ako, 

ako druh spolo čenskej zábavy je v každom západoeurópskom 

meste, v každom vyspelom meste reálne prevádzkované . Vníma 

sa to ako zábava. Nevníma sa to ako gambling.  

A hodi ť kasíno bratislavského Carltonu do balíka so 

všetkými her ňami mi pripadá troška scestné. 

Z dia ľky som sledoval celé tieto procesy zbierania 

hlasov, tiež som bol teda voli ť, tiež ma odchytávali, tiež 

som sa zamyslel, že o čom to je.  

No jednozna čne, jednozna čne bolo to, že rástli ako 

huby z daž ďa, huby po daždi herne v Petržalke, v Dúbravke, 

krížom-krážom na miestach a neregulovane.  

Takže, najskôr necháme, aby bol neregulovaný nárast  

a teraz ideme zo d ňa na de ň zruši ť všetko. Hej?  

Z toho, z toho nejakého marketingového poh ľadu, že kde 

je Bratislava, kde sú iné mestá. Tak v ďaka našej, našemu 

predsedníctvu, sa Bratislava znova vrátila na na na  zoznamy 

najvýznamnejších tour operátorov. A aké sú dôvody. Príjemné 

a komorné historické centrum, (gong) Eurovea a tak ďalej. 
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Neviem si predstavi ť, že nás vy nevyjmete z tohto, 

z tohto véezdenka  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. Dokon čite, prosím vetu. 

Občan   Erik   M i k u r č í k :  

Musíte nás výjmu ť, iná č. 

Čo sa týka.  

Už mám koniec?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Už máte koniec, áno. Tri minúty, tri minúty, tri 

minúty, bohužia ľ.  

Ďakujeme pekne. 

Hlasujte, prosím, či môže vystúpi ť pán Vystavil.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán Vystavil. 

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

Ja len krátko. 

Pán riadite ľ, spoluvlastník teda Carltonu, ste asi 

nepočúvali diskusiu.  

Zákon starý aj nový je zlý a nedovo ľuje takéto 

výnimky, nedá sa to aj napriek tomu keby sme chceli , nedá 

sa to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Vystavil. 

Občan   Róbert   V y s t a v i l :  

Príjemný ve čer vážené zastupite ľstvo, vážení ob čania,  

chcel by som sa po ďakova ť ľuďom, ktorí tu stoja  od 

pol ôsmej rána a vstávali mnohí o tretej. Sú z celé ho 

Slovenska. Zastupujú tu ľudí, ktorí robia v tomto biznise.  

Ja zamestnávam dvesto ľudí. V tomto biznise robí 

štrnás ťtisíc ľudí. 

A vaše rozhodnutie bude ma ť ve ľký vplyv na ostatné 

mestá, preto by som vás poprosil o múdros ť vašich, vašeho 

rozhodnutia, aby nebolo emotívne, aby bolo ve ľmi 

racionálne. 

A chcem vám poveda ť, že spolupracujeme s rôznymi 

európskymi spolo čnos ťami. A ten hazard treba regulova ť. Na 
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asociácii ve ľmi často zdôraz ňujeme, že musíme sa 

zaregulova ť, lebo nás zareguluje štát. my sme si toho 

vedomí.  

V marci 2015 sme podpísali tridsa ťštyri spolo čností 

memorandum a zmrazili sme rozvoj všetkých herní a k asín. Do 

dnešného d ňa, budú tomu v marci dva roky to plne 

dodržujeme. Jeden strážime druhého. Nedovolíme, aby  sme sa 

rozrastali. Sme si vedomí spolo čenskej zodpovednosti. 

Preto by som vás poprosil, aby ste ve ľmi dobre 

zvažovali vplyv na ostatné mestá. Lebo ke ď spravíte 

absolútny zákaz, nemáme šancu zabráni ť rôznym zahrani čným 

skupinám s kvízomatmi, s internetovými kioskami, po dsvetiu,  

ktoré prebere náš biznis. Nemáme šancu. A ni č sa nezmení, 

len príde o peniaze štát, prídu o peniaze mestá.  

Potom to podsvetie nikto odtia ľto nevyženie. Mám 

priate ľov v Po ľsku. Momentálne v Po ľsku prev prevádzkujú 

rôzne podsvetia stotisíc čiernych strojov. Ešte raz 

opakujem, stotisíc. Pýtam sa, kedy sa Poliakom poda rí 

vyhna ť ich z Po ľska? Bude to obrovský problém. nedopuste 

tento problém.  

Pekný ve čer, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pani poslanky ňa Štasselová, faktickou. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja naozaj toto považujem za ve ľký nátlak. 

Kladiem si len re čnícku otázku, kde sa v Po ľsku zrazu 

zjavili tie čierne automaty? Či tie, ktoré boli zakázané 

boli zni čené a tie, ktoré sa prevádzkujú na čierno, boli 

nanovo dovezené v takom množstve. 

Je to vec štátu a polície, aby regulovala to, čo sa 

regulova ť má. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte prosím, aby vystúpil pán Krippel. 

(Hlasovanie.) 

Pán Krippel, nech sa pá či. 
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Občan   Mikuláš   K r i p p e l :  

Ďakujem za slovo. 

Prepá čte, lebo nebolo ma po čuť. 

Príjemný dobrý ve čer, páni poslanci, vážený 

zastupite ľský zbor. 

Stojíme pred historickým zápasom. Na jednej strane je 

stotridsa ťšes ťtisíc ľudí, na druhej strane sú zástupcovia 

herní. 

Ja by som len k tým ľuďom chcel poveda ť, lebo sa 

hovorilo, či to je ve ľa, či to je málo. 

Je to samozrejme ve ľa, ale nie všetci teda.  

Ja som napríklad pred našou základnou školou, ja ak o 

poslanec som nešiel zbiera ť podpisy, ale bol som aj tým 

dobrovo ľníkom, boli u nás na obede, ja som videl, že 

napríklad, bola tam jedna baba, ktorá zbierala podp isy 

a časť toho jej kopec ľudí proste odišlo, lebo, lebo, 

jednoducho,  ich  nestihla, nestihla ich odchyti ť.  

Že reálne ten dobrovo ľník, ktorý stál pred tou 

volebnou miestnos ťou, tak reálne možno oslovil polovicu 

ľudí a z tej polovice ľudí devä ťdesiat percent ľudí 

podpísalo petíciu. 

Ja si myslím, že keby boli oslovení všetci voli či, tak  

by mama možno tá petícia aj tristotisíc hlasov. 

Napriek tomu tých stotridsa ťšes ťtisíc je viac ako 

volilo primátora hlavného mesta, ale nie tohto prim átora, 

ale všetkých možných kandidátov, toho volilo okolo 
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stotridsa ťtisíc ľudí sa zú častnilo volieb primátora a je to 

viac ako volilo všetkých poslancov mestských vo vše tkých 

mestských častiach Bratislavy. Tých volilo asi 

stodvadsa ťtisíc oprávnených voli čov.  

Čiže stotridsa ťšes ťtisíc je viac ako volilo vás 

všetkých tu, takže majú aj vä čšiu legitimitu.  

Ja verím napriek tomu a ďakujem tým, ktorí budú 

hlasova ť za úplný zákaz hazardu. 

A ešte ako právnik, lebo sme sedeli s viacerými 

právnikmi, sme z právnickej fakulty už asi osem rok ov 

v praxi, sme sa bavili o o tých argumentoch hazardn ých 

spolo čností, ktoré čítame v médiách, že nejaká náhrada 

škody, tak nie je možné, pod ľa zákona o zodpovednosti za 

škodu pri výkone verejnej moci je možné domáha ť sa škody 

len na základe nejakého individuálneho právneho akt u. To 

znamená, nie všeobecne záväzného nariadenia, ktorý je 

normatívny právny akt. To znamená, miestny zákon. N a 

základe takéhoto aktu nie je možné domáha ť sa náhrady 

škody.  

Rovnako sa nie je možné domáha ť náhrady škody v konaní 

pred ústavným súdom. O tom už ústavný súd viackrát 

rozhodol. Jediná možnos ť týchto zástupcov herní by bolo 

domáhať sa na ústavnom súde neústavnosti samotného zákona 

o hazardných hrách. Ale tu by bola žalovaná Slovens ká 

republika a nie mesto Bratislava. 

Inými slovami. Bratislava ak odsúhlasí zákaz hazard u, 

žiadna škoda materiálna, ani v žiadnom súde v Brati slave 
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nehrozí, jediné čo hrozí, že prepasieme túto historickú 

šancu a nevyužijeme túto možnos ť zakáza ť hazard na našom 

území. 

Tak, ďakujem vám a dúfam, že budete hlasova ť za ľudí, 

ktorí vás volili.  

(poznámka: obrovský potlesk aj so súhlasnými výkrik mi) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte o tom, aby vystúpil pán Polakovi č.  

Pán po. Aha.  

Pán poslanec Kuruc, pardon, faktická. 

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

Ja by som sa pána Krippela spýtal, ke ďže je sudca 

a bude rozhodova ť o tom na súde, či tu verejne pris ľúbi, ak 

prídeme o peniaze Bratislava, že to on zaplatí. 

Prosím, verejný prís ľub. 

(poznámka: obrovský potlesk aj so súhlasnými výkrik mi) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte, hlasujte o tom, či môže vystúpi ť pán 

Polakovi č.  
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(Hlasovanie.) 

Pán Polakovi č, nech sa pá či. 

Občan   Ján   P o l a k o v i č :  

Že dobrý de ň, moje meno je Ján Polakovi č, som z Ra če. 

Nie som ani na jednej strane, ani na bielej, ani na  

modrej, som oby čajný chalan, ktorý má záujem sa angažova ť 

v budúcnosti v politike.  

Chcel by som sa vyjadri ť na za čiatku k petícii. 

Ja sám som túto petíciu podpísal a ľutujem to. Ľutujem 

to z toho dôvodu, že. Viete, oni si ma odchytili na  

Čachtickej na škole s tým, že po ďte sem, po ďte sem, 

podpíšte toto, podpíšte toto. Ja že, čo to je? Proti 

hazardu, okej. A oni mi hovoria, však ste za to, ab y deti, 

aby deti nemali čo jes ť, aby sa rozpadali mladé rodiny 

a podobne? Hovorím, ježišmária nejsom, samozrejme. Tak to 

podpíšte, podpíšte. Hovorím, k ľud, okej, tak som to 

podpísal. 

Potom sa sám nad tým zamyslím a hovorím, čo som to 

sakra ja podpísal.  

Čiže, chcem týmto poveda ť, že ve ľa ľudí to podpísalo 

pod takým nepriamym nátlakom z informáciami neúplný mi, 

jednostrannými, alebo klamlivými. 

Ďalej by som chcel spomenú ť. Ve ľa ľudí, alebo všetci 

ste tu hovorili o tom, že úplný zákaz hazardu. O čom to 

rozprávame? Ve ď tu ostane legálny hazard ako sú stávky, 
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ostane tu legálny hazard ako sú internetové hry, ta kisto 

dostihy. Čiže toto nie je žiadny úplný zákaz.  

Ono je to nie čo, ako keby sme išli zakazova ť alkohol, 

ale zakážeme iba vodku, lebo tá sa pije najviac 

a alkoholikovi povieme, no bu ď za čneš pi ť whisky a rum, 

alebo, alebo nebudeš pi ť vôbec. No, chcem vidie ť toho 

alkoholika, ktorý prestane pi ť pod týmto nátlakom. 

Ďalej sa tu bavíme o zníženej kriminalite, hej? 

Samozrejme, tá kriminalita sa zvýši. Je úplne jasné , že tá 

kriminalita sa zvýši. Je úplne jasné, že tá krimina lita sa 

zvýši. Samozrejme, my otvoríme dvere do nelegálneho  biznisu 

či už našim kriminálnym gangom na Slovensku, alebo 

zahrani čným, zahrani čným vagabundom, alebo kriminálnym 

skupinám, aby prišli sem a otvorili si ich nelegáln y 

biznis, ktorý ich bude financova ť a na základe týchto 

financií si oni budú môc ť tento biznis rozširova ť.  

Takže.  

A aha, čo je hlavné. Ak my toto vyženieme, tento 

hazard, do internetových herní a do herní nelegálny ch, my 

absolútne stratíme možnos ť regulácie a možnos ť kontroly 

tohto hazardu.  

Mohol by som tu hovori ť ešte o tom, že dneska tu 

hlasujete o hromadnom prepúš ťaní, o hromadnom prepúš ťaní 

ľudí, ktorí tu sedia, môžem tu hovori ť o tom, že nás 

pripravíte ako Bratislav čanom o milióny eur, ktoré môžu by ť 

využité úplne inde a vy tu rozprávate o nejakých ho dnotách. 
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Moje hodnoty sú opravené cesty, sú škôlky, aby mali  moje 

deti kam chodi ť a sú to rôzne rekrea čné zóny a parky.  

Toto, jaká je toto hodnota. Toto vézetenko nemá 

zmysel.  

A ku koncu. Myslím si, že všetky fakty boli povedan é. 

Ja nemám ve ľa času, ale chcel by som apelova ť hlavne na 

poslancov, chcel by som apelova ť na vás, aby ste sa nebáli, 

aby ste sa nebáli nezahlasova ť za toto nezmyselné 

vézetenko, ktoré ni č nerieši. Lebo práca poslanca je aj 

o tom, vedie ť spravi ť rozhodnutie, ktoré je na prvý poh ľad 

nepopulárne, ale je prospešné pre Bratislavu. 

A ja tu dneska stojím a stojím tu s tým, že môj náz or 

sa asi nestretne s pochopením medzi verejnos ťou a budem sa 

s tým musie ť neskôr konfrontova ť, ke ď budem v politike, ale 

som pripravený si za svojim názorom stá ť a svoj názor si 

obháji ť. A verím, že vy (gong) ste na to  

(poznámka: obrovský potlesk aj so súhlasnými výkrik mi) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Poprosím (poznámka:  nezrozumitelné slovo). 

Neviem, páni poslanci, sú to  

(poznámka: obrovský potlesk aj so súhlasnými výkrik mi 

pokra čuje) 
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sú to materiálne diskusné príspevky, lebo máme ešte  

desa ť. Pán poslanec Grendel, Čahojová, Vetrák dos ť, máme 

ešte desa ť ľudí. Chcete skuto čne to komentova ť, alebo 

necháme vystúpi ť tých ľudí, nech povedia čo chcú? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nehajme ich vystúpi ť, ja som za to a potom, lebo to, 

zbyto čná diskusia.  

Takže, pani, hlasujte či pani Gerego, Guregová 

vystúpi. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Občianka: Mária   G u r e g o v á :  

Vážený pán primátor, vážené panie kolegyne, kolegov ia, 

som, ďakujem vám, že môžem tu vystúpi ť.  

Som Mária Guregová, som členkou peti čného výboru proti 

výstavbe megakasína v Bratislave, ktoré sa zakázalo  v roku 

2010, takže dnes sa spomenulo nieko ľkokrát, tak chcem vám 

poveda ť konkrétne fakty, čo sa udialo, aby ste sa múdro 

a zodpovedne rozhodli.  

V roku 2009 vláda avizovala excelent investíciu 

tridsa ťtisíc pracovných miest, obrovské peniaze do 

štátneho, mestských rozpo čtov, projekt Metropolis, 

kultúrno-obchodné kongresové a zábavné centrum.  
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Konkrétne sme nevedeli, tak sme za čali snori ť. 

Objavilo sa to vtedy, ke ď o nieko ľko dní prišiel z národnej 

rady novelizácia zákona o hazardných hrách a tam sa  

objavilo, prosím vás pekne, klauzula kasíno v rekre ačnej 

oblasti s podmienkami, po čúvajte dobre, dolná hranica po čtu 

automatov pä ťsto, dolná týchto hazardnej plochy sedemtisíc, 

dolná hranica pä ťdesiat týchto stolov, na ktorých sa hrá.  

Petície, tento licencia na tridsa ť rokov, od 

požiadania do pätnás ť dní vybavi ť.  

Tak tu sme zbystrili pozornos ť, za čali sme sliedi ť 

o čo tu ide, no a potom sa spustila okamžite po  mesia ci 

petícia. V priebehu nieko ľkých mesiacov sme zbierali 

podpisy, ale sú časne, ke ďže investor už dva roky pred tým 

pracoval, čo bolo vidie ť, že bolo aj vylobované v národnej 

rade, to bolo v roku 2009, tak z urbanistickej štúd ie sme 

zistili, ke ď sa prerokovávala na miestnych 

zastupite ľstvách, pretože tam išlo o zosúladenie územného 

plánu, kde už v urbanistickej štúdii boli násobky t ých 

čísiel, ktoré boli uvedené v zákone.  

Čiže, preto tam bola dolná hranica, nie horná. 

A potom sa zistilo, že projekt Metropolis, ktorý ma l 

byť kultúrne, kongresové a zábavné centrum, obsahuje, 

v prvej etape bude sa stava ť kasíno a tri hotely. Až 

následne pôjdu ďalšie etapy, o ktorých sa ešte nevedelo, že 

či bude. 

A prosím vás pekne, toto sa muselo nejakým spôsobom  

zastavi ť. 
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V národnej rade boli štyri návrhy na novelizáciu to ho 

zákona o hazardných hry hrách. V roku, po čas tej vlády 

(gong) 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Máme prihlásených šes ť poslancov.  

Chcete diskutova ť? Nech sa pá či, diskutujte, ale 

pripomínam, že ešte je desa ť ob čanov.  

Čiže, pán poslanec Grendel. 

Tak na konci. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čo na konci? 

Ale prihlásili sa te teraz. Pani poslanky ňa Čahojová 

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

Pán primátor, poslanci sa prihlásili a pokia ľ vy 

neudelíte poslancom slovo, diskusia nebola ukon čená, tak 

viete, že strácate právo vies ť túto schôdzu. Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja vám ude ľujem slovo. 

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

Ja som chcela reagova ť na pána, ktorý vystupoval pred 

touto dámou. Predpokladám, že aj ostatní kolegovia.  

Ale skrátim to na minimum. 

Pán, ktorý si sem prišiel obháji ť svoj názor, nevie 

obháji ť svoj podpis. Myslím, že má, zrak mi horšie slúži, 

viac ako osemnás ť rokov. Ak je aktívny politik, alebo 

poslanec mestskej časti, no tak potom amen. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som bežne nereagoval, ale v podstate, boli sm e 

tu obvinení z toho, že ideme pripravi ť niekoho 

o zamestnanie.  

Ono, nie je to ľahké rozhodovania a ja si to 

uvedomujem, že ak sa spraví zákaz, či čiasto čne alebo 

úplný, tak niektorí ľudia prídu o zamestnanie.  

Viem si to sám predstavi ť. Ja som bol mys, ja som bol 

štyrikrát nezamestnaný, takže viem, čo to znamená by ť 

nezamestnaný, ale, ale povedzme si,  a nikdy to neb olo, 

vždy, nikdy to nebolo z dôvodu, že by som ja nejako  

pochybil, jednoducho bolo to bu ď z politických alebo 

organiza čných dôvodov. 

Čiže, ste v podobnej situácii, že vy nemôžete za to,  

že prídete o zamestnanie, ale jednoducho, také situ ácie sa 

v živote stávajú. A ja si myslím, že vy ste to muse li ve ľmi 

dobre vedie ť, lebo ste išli robi ť do biznisu, kde je možné 

ten biznis zakáza ť zákonom už nieko ľko rokov. 

Čiže, išli ste do toho rizika a je to proste taká 

situácia životná, musíte sa s tým zmieri ť, ak ten (gong) 

zákaz prej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte, prosím, o vystúpení pána Ku ľu, Ku ľa.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán Ku ľa, máte slovo. 
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Dúfam, že som vám neskomolil meno. 

Občan   Štefan   K u ľ a :  

Dobrý ve čer všetci.  

Pán primátor, dámy, páni, 

celý ve čer som tu, celý de ň som po čúval čo sa tu deje. 

Hovorili ste, že vám chýba názor opozície. Takže ja  tu mám 

petíciu proti absolútnem, absolútnemu zákazu hazard u.  

Zbierali sme ju len pár dní a máme tu cez  tritisíc  

podpisov. Čiže dos dosiahnu ť ve ľké čísla nie je problém. 

Chcel by som poveda ť, že celý de ň tu po čúvam, že vy 

idete rozhodova ť o o tejto situácii na základe absolútne 

zlého zákona. Vedeli ste skoro dva roky o petícii z a zákaz 

hazardu a nikto ni č nespravil, aby ten zákon bol seriózny.  

Takže toto vaše rozhodnutie absolútne nechápem. 

A na záver, nechcem vás zdržiava ť, lebo tí ľudia vonku 

fakt trpia, ja som bol poslancom v Petržalke 

v devä ťdesiatich rokoch. A tam vznikali podobné vézetenka a 

neviem čo na základe toho, že ľudia nesmeli poveda ť svoj 

názor, alebo ho robili na základe absolútne zlého z ákona. 

Takže, ja viem že to tieto naše prejavy ni č nezmenia 

na vašom, ale je to absolútne zlé. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Hlasujte, prosím, o vystúpení pani Gajenovej. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pani Gajenová, máte slovo. 

Pani Gajenová nie je.  

Takže hlasujte prosím, o vystúpení pani Verešovej. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pani Verešová, máte slovo. 

Občianka: Anna    V e r e š o v á :  

Prajem vám všetkým dobrý ve čer.  

Moje meno je Anna Verešová. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne, že ste mi dovolili vystúpi ť.  

Pred tým, ako som sa stala poslanky ňou Národnej rady 

Slovenskej republiky, tak som dvadsa ť rokov pracovala 

s rodinami v kríze. S rozbitými rodinami v kríze.  

Mojimi rukami, doslova rukami, v azylovom dome mi 

prešlo skoro osemsto rozbitých rodín. A prostredníc tvom 
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telefónu alebo osobného poradenstva som sa stretla 

s ďalšími tisíckami členov rozbitých rodín. 

Nepochádzam z Bratislavy, ale boli bola som prítomn á 

pri pomoci mnohým rodinám z nášho hlavného mesta, z  vášho 

mesta Bratislava. 

Práve Bratislav čanky so svojimi de ťmi museli odís ť 

veľmi ďaleko. Museli odís ť ove ľa ďalej od svojho mesta, 

aby, lebo boli ohrozené na živote a zdraví. A pre čo? Kvôli 

závislostiam. Alkoholizmu a hazardu. Kvôli hraniu.  

To plodilo násilie v ich rodinách a exekúcie prinie slo 

týmto rodinám, a preto museli ujs ť zo svojho príbytku, zo 

svojho domu. 

Chcem vám poveda ť a vás povzbudi ť k hlasovaniu za 

zákaz tohto hazardu, pretože chcem vás tak upriami ť vašu 

pozornos ť, že vy nerozhodujete iba o tejto generácii rodín 

a ľudí. Váš vaše hlasovanie bude ma ť dopad na ďalšie 

a ďalšie generácie, ke ď my, alebo vy tu už dávno nebudeme, 

nebudete.  

Volá sa to transgenera čný prenos patológií, ktoré sa 

z generácie na generáciu prenášajú a ve ľmi ťažko je ich 

odstráni ť. Stojí to obrovský čas, pe ňazí a bolestí tých 

členov rodín.  

Tak vás povzbudzujem, aby ste mysleli na to, že aj 

rozhodujete aj o ďalších generáciách ľudí. 

Ďakujem vám. 
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Všetko dobré vám prajem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Hlasujte prosím, či môže vystúpi ť pani Jurinová. 

(Hlasovanie.) 

Ja viem, je to poslanky ňa, ale tak, hlasujeme.  

Pani Jurinová, nech sa pá či.  

Neni tu? Aha, neni. 

Takže aha, fúha.  

Hlasujte, aby mohol vystúpi ť pán Djobek. 

(Hlasovanie.) 

Pán Djobek, nech sa pá či. 

Ani pán Djobek nie je. 

Hlasujte, aby mohol vystúpi ť pán Morávek.  

(Hlasovanie.) 

Pán Morávek nie je. 
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Prosím, hlasujte, aby, o vystúpení pána Neumana. 

(Hlasovanie.) 

Pán Neuman má slovo, nech sa pá či. 

Hlasujte o vystúpení Jakuba Kuruca. 

(Hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Jakub, Jakub. 

Nie je.  

Pani Alena Čížková. Hlasujte o vystúpení pani 

Čížkovej. 

Tak, pani Čížková, nech sa pá či. 

Občianka: Alena   Č í ž k o v á :  

Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, 

Dovoľte aby som sa predstavila, Alena Čížková za 

Asociáciu zábavy a hier, za zamestnávate ľov a za 

podnikate ľov mesta Bratislava. 

Dvanás ť rokov pracujem a podnikám v hazarde 

i v gastronomickej činnosti. Zamestnávam pä ťdesiatštyri 

ľudí, barmanov, čašníkov, upratova čky, technikov, ekonómky, 

spolupracujem s rôznymi umelcami, agentúrami, odbor nými 

pracovníkmi, auditorstvom, ktorým do dvoch rokov má m 
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oznámi ť, ďakujem za spoluprácu, kon číme. Nájdite si, prosím 

vás pekne, slušnejšiu a morálnejšiu prácu. 

Ako si dovolíte opovrhova ť ľuďmi v týchto odvetiach? 

Komu čo vadí na práci upratova čky, čašníka, barmanky, 

kuchára, pomocnej práce, ekonómky, mzdovej ú čtovní čky. Ja 

ich mám len pä ťdesiatštyri. Hovorím za mnohých kolegov.  

Denne okrem týchto ľudí sa stretávam so stovkami 

našich hostí, hrá čov, ktorí sa neradi nechávajú titulova ť, 

ako vy ich nazývate, gambleri. Nie, pozor, nie všet ci sú 

patologickí hrá či. Ako si myslíte, vážení ob čania. Sú to aj 

tí ľudia, ktorí hra ť chcú, majú na to, môžu a bavia sa 

hrou. A vždy si cestu k tomuto hraniu akúko ľvek nájdu. 

Žiaden zákaz ich nezastaví.  

Hrajú doma na internete, chodia do herní, do kasín,  do 

stávkových kancelárií, nakupujú vo ve ľkom výherné losy na 

pošte, alebo v novinových stánkoch, podávajú lotto,  alebo 

eurojackpot. 

Sú to hrá či bu ď geneticky dotknutí, alebo prostredím, 

kam chodia, kde strá strávia vo ľný čas vychovaním.  

Odmali čka aj my, vážení ob čania, naše deti vedieme ku 

hraniu a k rôznemu sú ťaženiu. Od mali čka ich u číte, u číme 

kartové hry, rôzne hracie kocky a v dar čeku dneska kúpite 

bežne kufrík so žetónmi, s hrou Texas hol, Texas po ker 

holden.  
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Takže v prvom rade aj rodina a vy všetci rodinní 

príslušníci máte zabráni ť všetkým možným spôsobom na to, 

aby sa vaši príbuzní nestali do budúcna patologickí  hrá či. 

Patologický hrá č sa nenarodí. Je len návyk návštevou 

týchto zariadení a herní. Takže aj vy si všímajte d oma 

deti, rodiny, vašich súrodencov a bratov, ktorí tie to 

zariadenia navštevujú a kde trávia vo ľný čas. 

Denne sa stretávam ďalej aj s turistami, ktorí 

vyh ľadávajú tento spôsob zábavy, v podstate hru v herni , 

kasíne, alebo v zábavných centrách. 

Preto si myslím, páni poslanci a vážené 

zastupite ľstvo, Bratislava ako hlavné mesto, ako (gong) ďal  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

A pán poslanec Hr čka.  

(poznámka: potlesk) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja naozaj si myslím, že niektoré veci sú tu 

eskalované. Len mne to naozaj pripomína, ako keby človek, 

alebo ľudia, ktorí u vás v noci prehrajú tisíc eur za vami  

prišli a pýtali sa vás, že pre čo sa to volá výherný 
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automat, ke ď on tam prehral tisíc eur. Ve ď už tu nikto ni č 

negarantuje? Pre čo mu to nevrátite naspä ť? A vy ste mu 

povedali, no viete, prišli ste s tým sem s tým rizi kom, že 

jednoducho, tie peniaze, ktoré ste sem doniesli, od tia ľto 

nemusíte odnies ť. A tento segment je nejakým spôsobom 

rizikový.  

A takisto ako vy neviete garantova ť tomu človeku, 

ktorý tam príde, práve naopak. Je jedno ako to dopa dne, 

vždy zarobí kasíno, vždy zarobí her ňa. Tá na tom nikdy 

neprerobí. Tak tak, jak vy neviete jemu garantova ť, že dos, 

odnesie peniaze a že vyhrá, tak nemôžte čaka ť od nás, že 

vám budeme garantova ť, že váš biznis bude ďalej fungova ť.  

Nehnevajte sa, ale to naozaj mi príde trochu scestn é. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel pani, ktorá tu re čnila troška zmierni ť 

jej boles ť. Garantujem jej, že jej zamestnám dve 

upratova čky.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 439 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem. 

Dovolili ste si vyslovi ť pozo názor, že ľudia sediaci 

v tejto sále  poh ŕdajú prácou upratova čky, ekonómky, 

čašníka a tak ďalej. Ja si dovolím vyslovi ť podozrenie, že 

vy poh ŕdate ľudskou boles ťou obetí patologického hrá čstva, 

ktoré vzniká vo vašom zariadení. Poh ŕdate boles ťou rodín, 

ktorí prišli o svojich živite ľov, nekon čiaci často len 

tragédiou krachu, ale aj stratou života, teda suicí diom. 

Nie je to vôbec zriedkavé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

(poznámka: potlesk) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem? 

Trocha som stratil re č v tomto prípade.  
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Ten pán doktor, čo tu bol, psychológ, ktorý hovoril 

o tom utrpení, tak tiež musel onemie ť na chví ľu. 

Tá česká štúdia, ktorá bola urobená a je nám 

najbližšia teda mentálne, tam je stotisíc gamblerov , 

štyristotisíc ľudí, ktorí sú, už majú prvé príznaky 

a ďalších štyristotisíc, ktorí, ktorí už sa nazna čuje, že 

by mohli by ť. To je, to je ve ľké množstvo ľudí.  

U nás, dajme tomu, že je to polovica. 

Ľudia sa rodia ako náchylní ku gamblengu. Nedávajme im 

tu možnos ť, aby to mali na každom rohu. To my tuná chceme 

dosiahnu ť.  

A nepoh ŕdame prácou upratova čiek, barmanov 

a ú čtovníkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má ešte pán poslanec Greksa, ktorý sa chcel 

prihlási ť a nešlo mu to, takže mu dajte, prosím, slovo. 

Mikrofón. 

(poznámka:  po čuť slová „trojku, trojku“) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Ďakujem za slovo. 
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Keď som videl, že sa prihlásil pán kolega Mrva, tak 

som si myslel, že sa ospravedlní, pretože hne ď pred 

polhodinou, či kedy, ke ď prvýkrát hovoril o tom, aby si 

našli slušnejšie zamestnanie, ma to dos ť zarazilo. Aj som 

mu to povedal.  

Tak ja by som sa za ňho teda chcel ospravedlni ť tým, 

o ktorých hovoril, že to nie je slušné zamestnanie,  to 

znamená, krupierky, barmanky, barmani, upratova či, všetci, 

čo pracujú v tej herni.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poslednou prihlásenou je pani Dominika Luká čová.  

Prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpi ť pani Dominika 

Luká čová. 

(Hlasovanie.) 

Pani Luká čová, nech sa pá či. 

Občianka: Dominika   L u k á č o v á :  

Dobrý ve čer, vážení prítomní, ďakujem vám za slovo. 

V prvom rade by som chcela reagova ť na pána poslanca 

Hrčku, ktorý povedal, že alkoholik nemá šancu za jednu  noc 
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prepi ť mesa čnú výplatu. Samozrejme, je to pravda, ale za 

mesiac ju prepije. Tak ako gambler za jeden de ň môže 

prehra ť mesa čnú výplatu, myslím si, že vo finále je 

výsledok ten istý. Tá mesa čná výplata, jednoducho, rodine 

chýba.  

Čo však nie je to isté, je tridsa ťtisíc registrovaných 

alkoholikov na Slovensku, ktorí sa lie čia zo svojej 

závislosti a tristopä ťdesiatpä ť patologických hrá čov 

registrovaných na Slovensku, ktorí sa lie čia. 

A pokia ľ viem, my tu dnes nezakazujeme kr čmy, 

zakazujeme tu herne.  

Pani starostka Čahojová tiež prostredie nebezpe čné 

plné vírusov pre závislých ľudí a napriek tomu ich 

nezakazujeme. 

Čo je ale ove ľa dôležitejšie a podstatnejšie, že 

viacerí poslanci z vás, ktorí hovoria o tom, že reg ulácia 

je spôsob a cesta, že nemusíme úplne nie čo zakazova ť, ste 

vyslovili obavu, že vám to momentálne zákon nedovo ľuje a že 

jednoducho, tu bude, hoci je teraz na území Bratisl avy 

dvetisíc dvestodevä ťdesiatdva výherných prístrojov, že ich 

tu bude po takzvanej regulácii vašej takzvanej regu lácii, 

štyridsa ťdvatisíc. Je to absolútny nonsens. K tomu sa ani 

nemôžem vyjadrova ť.  

Jediné čo môžem poveda ť, že ako prevádzkovatelia každý 

rok v memorande sa zaväzujeme, že nebudeme zvyšova ť po čet 

prevádzok. A pokia ľ nám ich tu necháte jednu štvrtinu, 

pretože to je osemdesiat prevádzok v prípade a a bé , tak 
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tých osemdesiat prevádzok tu aj ostane. Nikto nebud e 

v moteloch, rodinných domoch a podobne vytvára ť herne. To 

vám inak, ako verejne nevieme pris ľúbi ť, zatia ľ v tejto 

situácii, ale samozrejme, sa k tomu zaväzujeme. Tak že, 

nemusíte ma ť túto obavu a povedala by  som, že môžete 

naozaj, smelo regulova ť.  

Išli by sme sami proti sebe, keby sme zneužili vašu  

dôveru a keby sme dovolili pánovi Chromíkovi ďalej sa 

priživova ť na tejto téme.  

Ďakujem za vašu pozornos ť.  

(poznámka: obrovský potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Greksa. 

(poznámka: obrovský potlesk pokra čuje.) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som v podstate ml čal celý de ň, aj považoval som 

túto debatu v podstate za zbyto čnú, pretože aspo ň z môjho 

hľadiska je a viem už nieko ľko mesiacov ako budem hlasova ť 

a za čo budem hlasova ť.  
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Ja len to ľko, že mám ve ľmi blízkeho kamaráta, ktorý 

v živote nebol poriadne v herni, nikdy nehral v her ni 

a napriek tomu pri svojom plate devä ťsto až tisíc euro 

čistého mesa čne má teraz dlžobu cez internet tristotisíc. 

A to nedokážeme zakáza ť aj tak.  

Čiže si nemyslím, že úplný zákaz takzvaný, úplný zák az 

je na nie čo dobrý. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ešte raz. Nemyslím si, že som tu na nejaký odporca 

herní, na druhej strane vidím velikánsky rozdiel tý m, 

v tom, či prehráte výplatu za jeden de ň ve čer, alebo ju 

prepijete za tridsa ť dní. V tom rozdiel vidím. Mrzí ma, že 

v tom nevidíte rozdiel. 

A to že, to že nejakým spôsobom, hovorím, argumenty , 

ktoré máte, ja neviem, ja naozaj, nie som odporcom herní 

nejakým zásadným, ale stále pribúdajú. Ja neviem, v y máte 

nejakú dohodu, o ktorej tvrdíte, že ste si, že ste sa 

dohodli, že nebudú pribúda ť, ale oni pribúdajú. Ja neviem, 

potom asi tá dohoda nie je dostato čne dobrá, lebo ja vám 

viem poveda ť len v mojom okolí ich pribudlo za posledný 
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rok, rok a pol, asi pä ť, šes ť, o ktorých viem. Ak to 

naozaj, tak viete, neviem, potom asi nesedia tie va še re, 

tie vaše dohody s tým, s tou realitou.  

Ale to je možno ten problém, pre čo tu je aj taká 

nálada, ke ď jednoducho, sa ide do extrému, ktorého 

zástancom síce nie som, ale je to asi následok toho , čo sa 

deje.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To bol posledný diskusný príspevok v diskusii. 

Poprosím teraz ešte pána inžiniera Čibu, aby, aby 

vysvetlil tie otázky týkajúce sa tých licencií, aj tej 

päťro čnej, ako to je a potom pôjdeme hlasova ť. 

Takže, pán inžinier, nech sa pá či. 

Ing. Juraj   Č i b a , referát ostatných miestnych daní a 

poplatku: 

Ja by som na úvod len povedal,  hlavné mesto 

Bratislava vydáva len licencie na prevádzkovanie vý herných 

prístrojov.  
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Táto licencia sa vydáva na obdobie jedného roka. To  

znamená, všetky licencie, ktoré my vydávame, kon čia 31. 12. 

2017. 

Pokia ľ ide o tú pä ťro čnú licenciu, čo hovorí pán 

starosta Mrva, tak do roku 2012, do 31. 12. platil zákon, 

kde kasína, myslím, že aj rulety sa dávala licencia  na 

päťro čné obdobie. Vydáva ju ale ministerstvo financií, ni e 

my. Hej?  

Od 1. 1. sú, je stanovená tá lehota na dva roky. Či je 

to videohra, ruleta, kasíno. Hej?  

Pokia ľ ide o to, kto tú licenciu má, neviem kto je to, 

lebo my ju nevydávame, ale skon čí ur čite 31. 12. 2017. Keby 

bola vydaná 31. ja neviem, 12. 2012. 

A budeme tu ma ť dlhšie licencie, čo sú teraz vydané na 

dva roky za videohry. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som smeroval otázku na pána Katriaka, lebo ja fa kt 

by som potreboval z jeho úst po čuť, že či teda tá prijatá 

novela nám umož ňuje reguláciu, alebo respektíve, či môžme 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 447 

my teraz zahlasova ť za jedn za jednotlivé časti a, bé, cé, 

dé, samostatne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, toto, nebudeme sa púš ťať do tejto hry, pán 

poslanec.  

Pán Katriak tu nie je na to, aby vysvet ľoval takto 

zákon. Tá novela nám to umož ňuje, umož ňuje nám to peti čný 

zákon. Na stole je petícia. Je úplne jasné, čo tá petícia 

chce a o tom sa bude hlasova ť. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán Čiba mi to teda povedal. Čiže do 31. 12. 2017 

a vydalo ju ministerstvo teda? Ministerstvo a nevie te kto 

ju má. 

Ing. Juraj   Č i b a , referát ostatných miestnych daní a 

poplatku: 

Aha, pardon. 

My vydávame licenciu k  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Počkajte, po čkajte, pán inžinier, teraz ešte poslanci. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len k procesu.  

Že predpokladám, že najprv sa bude hlasova ť 

o procedurálnom návrhu pána Drozda, potom teda 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Lebo o tom sme, no. V rokováku je napísané, že sa 

hlasuje bez diskusie, ale hlasuje. 

Ale dobre.  

Pôjdeme najprv teda rozhodova ť o tom, čo pán Drozd 

navrhoval, aby som to zovšeobecnil.  

Ak, ak  teda je, prejde, ak prejde čias, čiasto čný 

zákaz, ak náhodou prejde nie, teda nie úplný, ale 

čiasto čný, tak potom vlastne to moje doplnenie odôvodnenia  

nebude sedie ť tomu čiasto čnému, čiže, ja to potom stiahnem. 

Ale ak, 

No ja stiahnem ten môj pozme ňovák, ak bude len 

čiasto čné. Ak bude úplné, tak ho ponechám na hlasovanie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dodiskutujme, potom si povieme pri hlasovaní. Hej? 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán Čiba ne neodpovedal teda. Že ministerstvo a kto to 

teda má. 

(poznámka:  po čuť „nevie, a ministerstvo“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vydáva to ministerstvo. My nevieme kto tú licenciu má.  

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte raz.  

Jaké hry tu ja hrám? Nemôžem dosta ť odpove ď, že či je 

to teda možné? Lebo ja tu stále po čúvam, že my vlastne 

nemôžme regulova ť. Tak ja to chcem po čuť od neho. Lebo celú 

dobu on obhajoval aj petíciu aj všetko. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, po poslanci, samozrejme, pod ľa zákona môžu 

regulova ť. 

Ale my nerozhodujeme o zákone, my rozhodujeme 

o petícii, ktorá je úplne inak naformulovaná. 

Ty samozrejme, môžeš re, pod ľa zákona sa regulova ť dá. 

Ale my rozhodujeme o petícii, ktorá je takto naform ulovaná. 

Ale o vézetenku, ale v duchu petície. Tak.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Dobre. 

Tak ja len teda podotázka.  

Všetky hracie automaty majú povolenia do konca toht o 

roku, všetky ostatné licencie, ktoré sú nad rámec t ohto 

roku povo ľovalo ministerstvo a mesto k tomu nedávalo žiadne 

súhlasné stanovisko. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Mesto sa. 

Moment, moment, moment. Tu kladiem otázky ja, ke ď tak. 

hej? 

Mesto sa vyjadruje, myslím že, k umiestneniu 

prevádzky, kde dávame názor a je to jeden z podklad ov pre 

rozhodnutie ministerstva. Jeden z pätnástich. Ale r ozhoduje 

ministerstvo, hej? Takto to je.  

Dobre. 

Koniec diskusie. 

Teraz k hlasovaniu. 

Mám za to, že návrh pána poslanca Drozda znamená, 

netreba o ňom hlasova ť a automat, ke ď to niekto navrhne, 

tak automaticky sa hlasuje o každom bode uznesenia zvláš ť. 

Je to tak? Uzne 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, ako to je 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To čo dával návrh pán Drozd, to je všeobecné záväzné 

nariadenie v paragrafe jeden v bodoch a, bé, cé, dé , 

navrhoval jednotlivo hlasova ť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A o tom sa musí hlasova ť, alebo to je automaticky. 

Pa pani Kramplová. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

On dal návrh, dal návrh, to je procedurálny návrh, 

musíme hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja si myslím, že naj čistejšie by bolo, keby ten návrh  

bol, bol, že vy ňať nie čo z toho všeobecne záväzného 

nariadenia, lebo nie je ve ľmi obvyklé hlasova ť o vnútri 

materiálu samostatne.  

Tak to potom niekto by mohol da ť hlasova ť samostatne 

o ú činnosti. A náhodou by sme neschválili ú činnos ť.  

Takže, takže to by bol normálny postup. Nie že 

jednotlivo schva ľova ť.  

Teda, ak tam nie čo vadí, tak navrhnite vypusti ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 453 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je pravda, ja som 

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

Lebo to nie je uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno.  

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

Keby to bolo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, áno. To čo som ja sa domnieval, by sa týkalo 

uznesenia, ale nie textu vézeten. 

Čiže, čiže to neplatí automaticky. Teraz čo. 

Dá sa pani pro Kramplová, prosím, vyjadrite sa. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ja, ja idem len dozadu ako, aká tuná bola prax. Či sme 

prijímali rozpo čet, alebo prípadne vézetenko o dani 

z nehnute ľnosti, tak sa na návrh poslanca, aby sa osobitne 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 454 

hlasovalo o bodoch vnútri v materiáli hlasovalo oso bitne 

o jednotlivých bodoch. Prijímalo sa to postupne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. Takis, tak ako sme mali dajme tomu kapitolu 

a povedalo sa, dalo sa to, pokia ľ si pamätám, pani 

poslanky ňa Tvrdá návrh, aby sa hlasovalo v tabu ľke 

o jednotlivých tých položkách, čiže ako keby bodoch ako je 

to tuná, hlasovalo sa osobitne  v rozpo čte, čiže 

v materiáli a potom sa hlasovalo až o uznesení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, vy sa domnievate, že je to možné, hlasova ť 

o bodoch samostatne. Dobre. 

Pán poslanec Bajan. 

Pán pos pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja pridám ten argument, čo tu neodznel. My ideme 

schva ľova ť istú reguláciu. Ideme schva ľova ť vézeten. 

Kľúčovou podstatou toho vézeten sú tie štyri kategórie.  My 

sa ideme rozhodnú ť, ktoré kategórie chceme a ktoré 

nechceme, aby bol hazard regulovaný.  

To znamená, o týchto štyroch kategóriách pod ľa návrhu 

pána Drozda budem hlasova ť samostatne. Bodka. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. A tak ten čistý návrh by bol, lebo toto sa dá 

použi ť na uznesenie. Ale tento. 

Čistý návrh by bol to čo povedal pán poslanec Dostál, 

dať návrh na vylú čenie nejakého bodu. Tak ako sme to robili 

v rozpo čte.  

Navrhujem vyradi ť, zaradi ť. Tak by to malo by ť 

legislatívne čisté. 

Pán poslanec Bulla. 

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

No, ďakujem za slovo. 

No akote, ke ď sme riešili parkovanie, tak tiež musel 

byť pozme ňovák, kde boli a, bé, cé, dé, všetky formy, ktoré 

vyra ďovali, zara ďovali, takže  to beriem, že toto je 

rovnaké vézeten. Takže, takže  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ja si myslím, že naozaj, ak by sme mali, aby to bol o 

čisté, tak sa dá hlasova ť o jednotlivých častiach 

uznesenia, ale ak máme zverejnené povinne legislatí vne 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, tak tento tex t sa 

môže meni ť len na poslanecký návrh.  

To znamená, ak by prišla zmena, alebo návrh na zmen u 

uznesenia, alebo doplnenie uznesenia od poslanca, p rišiel 

by návrhovej komisii, tá by pre čítala a to by sme 

schválili. Ale takýmto spôsobom procedurálnym nemôž me 

zasahova ť do obsahu zverejneného textu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja by som teda. Mne sa zdá, že je to tak, ako poved al 

pán primátor teraz. Že rozdiel medzi uznesením a me dzi 

materiálom. Lebo v materiáli sú aj ďalšie veci. Tam je aj 

dôvodovka, tam je aj návrh vézeten. Lebo takto keby  to 

platilo, tak potom môžme si rozseka ť úplne dôvodovku na 

jednotlivé písmenka, veci a ís ť hlasova ť proste 

o jednotlivých veciach. 

Čiže, ja myslím, že je to tak, že keby to bolo 

v uznesení, tak to má iný režim. Takto sa to asi ne bude 

dať.  
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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. 

Konečne som sa dostal k slovu. 

Ja rešpektujem návrh všeobecne záväzného nariadenia , 

ja tam ni č nechcem meni ť. Pre čo by som tam ja nie čo menil? 

A ja som sa vyjadril jasne.  

Na základe diskusie, ktorá tu odznela, zneje tu cel ý 

deň, chcem aby sa v týchto jednotlivých bodoch hlasova lo 

jednotlivo.  

Pre čo ja mám meni ť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. Ve ď vy, primátor, pán primátor, ste ho 

navrhovali, ja vám ho nechcem meni ť. Ja vám nechcem do ňho 

vstupova ť. Ja len to, čo je tu napísané, chcem aby sa to 

rozdelilo, aby sme o tom jednotlivo hlasovali. 

Lebo ako povedal kolega Kríž, toto je najdôležitejš ie, 

tieto štyri body. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, len názor odborný je, že tento postup nie je 

uplatnite ľný na vnútorný materiál. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nekri čte, pá, nekri čte. 

Pán poslanec Greksa má, pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja žasnem. Po čúvam tu pod ľa môjho názoru. Ja si 

myslím. Asi takto by to malo by ť. 

Pani Kramplová je odborní čka. Povedala nie čo a tým 

pádom by to malo hasnú ť.  

Všetci sme takí múdri? Tak ja sa vás pýtam, že ko ľko 

krížikov má cé-dur. Môžete háda ť potom. 

Že čo je za nezmyslel, proste.  

Tam máte profesionálku, ktorá vám povedala ako to m á 

byť.  

O čom tu diskutujeme stále? O čom?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Pán primátor, pán primátor, prosím vás, vašu 

pozornos ť. 

Kolega Drozd to navrhol. Vy sám ste to potvrdil. Tu to 

ešte Jano ma za čal pou čova ť, že je to vybavené, všetko. 

A zrazu je s tým problém? To je prvá vec.  

Druhá vec. Štandardne sa opýtate pani Kramplovej, p ani 

Kramplová odpovie a takto berieme. Teraz ste sa opý tali, 

žia ľ vám asi povedala nie čo čo vám nevyhovuje, neviem pre, 

neviem pre čo, a teraz h ľadáte, tak si nájdite, ja neviem, 

možno vonku ur čite niekoho nájdete, kto vám potvrdí to, čo 

vy chcete.  

Pani Kramplová povedala jasne a vždy to takto býva,  že 

keď čo ona povie, tak to berieme.  

Ja nerozumiem teraz.  

Ale však môžme, však tak ak chcete, jak vy hovoríte , 

kto h ľadá. Ale, škoda slov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, nepodsúvajte mi veci, ktoré nie sú 

pravda.  

Ja som povedal, že ten postup sa je jasný na 

uznesenie, ale nie na vnútrajšok materiálu. A sú aj  iné 

návrhy.  
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A ešte sa raz opýtam presne, aby sme vedeli, či je 

tento postup. Ja nemám žiadne úmysly. Len aby sme u robili 

dobrý postup, aby nás nenapadol prokurátor, že sme nie čo 

zle odhlasovali. Lebo potom sme zmarili stotridsa ťšes ťtisíc 

hlasov. A to je môj cie ľ. Aby sme tu uro neurobili chybu vo 

finále.  

Pani Kra, radí sa.  

Ešte pán poslanec Jen čík, nech sa pá či. 

Komisia sa radí.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja mám iný problém. ja som mal pripravený pozme ňovák 

a v momente, ke ď Slavo navrhol takýto procedurálny návrh 

a bola tu všeobecná zhoda, že tak to môže by ť, tak som ho 

ani nepredložil. Ja ho už teraz ani predloži ť nemôžem, lebo 

sme na konci.  

Čiže, ja mám teraz problém. 

Odo mňa teraz v tomto momente, ja potrebujem, aby 

zaznelo, ja som za reguláciu. Ja som za to, aby a, bé 

odtia ľ vypadlo, nie za to, aby som zakázal úplný, úplný 

zákaz hazardu.  

To znamená, že ke ď ja na konci nepodporím to vézeten, 

lebo mi nedovolia hlasova ť a, bé samostatne, ja som nebol 

proti úplnému zákazu, nebol som proti, proti peti čiarom, 
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nebol som proti ni čomu, len mi nebolo umožnené vyjadri ť sa 

k regulácii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Máme rokovací poriadok, v ktorom je napísané ako sa  dá 

vklada ť a vybera ť a vklada ť do vézetenka text a tam je 

napísané, že ty si mal Slavo da ť návrh uznesenia, že ty 

v paragrafe jedna písmeno a navrhuješ vypusti ť a o tom 

žiadaš hlasova ť. Takýto návrh si nedal a to tom by sa 

hlasovalo potom troma pätinami prítomných. Aby to t am 

prešlo. Nedá sa hlasova ť o obsahu vézetenka, ale 

o uznesení.  

Ja si toto myslím. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Myslím, že sa budem opakova ť, ale to len preto, že 

naozaj, možno mnohokrát povedané to isté, má predsa  len 

váhu, ke ď sa to povie inými slovami. 

Ja teoreticky pripustím, že by som chcel v druhom 

riadku vypusti ť slovo nemožno, hej, v uznesení. Paragraf 

jedna druhý riadok. Mám právo na to, aby sme takýmt o 

spôsobom hlasovali o mojom návrhu? Nemáme. Nemáme. Hej? 

Čiže to je presne to isté ako ke ď poviem, hlasujme za 

jedno, za druhé, za tretie, za štvrté.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ja som tento návrh dal preto, aby prešlo vézetenko.   

Týmto spôsobom, jak na nás tla číte, jak, jak sa tu 

správate, tak to vézetenko takýmto spôsobom neprejd e 

a nebudeme ma ť ni č.  

My to chceme regulova ť. A preto som dal na základe 

diskusie, ktorá tu bola, máme tu rôzne názory,  som  dal, 

aby sme jednotlivo hlasovali o tých najdôležitejšíc h 
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bodoch, aby to vézetenko prešlo, lebo týmto spôsobo m 

neprejde vôbec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O tomto sa musí rozho rozhodnú ť návrhová komisia. Tá 

je na to ur čená.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Hip, hip. Môžem?  

Počkajte, dajte si potom prestávku, ale iba poviem. 

Dajte si prestávku, prejdete to, ale ke ď  by si reálne by 

si chcel da ť asi vypusti ť á čko, bé čko, jak som pochopil 

z diskusie, tak potom by zostalo, by zostalo cé čko a dé čko? 

Boli by vypustené. Jako by to vyzeralo? Paragraf je dna 

písmeno cé a dé? To chcem vedie ť. To asi, to nejde.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Bude čas na poradenie sa návrhovej komisii, ale 

dokon číme ešte príspe príspevky.. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Totiž pani Kramplová hovorila ako to bolo doteraz 

v praxi, pretože to ten rokovák naozaj upravuje nao zaj iba 

vo vz ťahu k uzneseniu ako sa majú tieto veci robi ť.  

Čiže, máme tu spornú vec. Má predloži ť, ako bolo 

povedané, návrhová komisia.  My budeme hlasova ť o tom 

návrhu návrhovej komisie. Nie o návrhu pani Kramplo vej.  

A ono to malo by ť pod ľa, tak ako je to v rokováku 

vyplýva, to malo by ť spravené tak, že pán Drozd mal da ť 

pozmeňovák na vyhodenie z návrhu vézetenka tých písmen, 

ktoré nechce, lebo to nie je sú časťou uznesenia.  

Ale nech povie návrhová komisia presne ako to má by ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som jednu vec povedal na upresnenie.  

Ak by to bolo, ak by to bolo v texte uznesenia, 

jednotlivé body, hlasovalo by sa automaticky. Avšak  ke ďže 

pán Drozd dal návrh a rozhoduje zastupite ľstvo vä čšinovo, 

myslím, že najsprávnejšie by bolo, aby sme sa opä ť vrátili 
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k jeho procedurálnemu návrhu, aby sa zastupite ľstvo 

vyjadrilo, či bude o bode a, bé, cé, dé hlasova ť 

samostatne, alebo nie. Tým pádom vä čšina zastupite ľstva 

povie, či súhlasí s rozdelením na a, bé, cé, dé alebo 

nesúhlasí.  

A je to jednoduché, pretože rozhoduje vä čšina a to je, 

proste máme spornú vec, vä čšina poslancov rozhodne. 

Aj v minulosti ke ď niek nebolo v nie čom jasné, 

rozhodovala vä čšina poslancov. Inakšie si to neviem 

predstavi ť. 

Čiže teraz by sme mali ten procedurálny návrh, ktorý  

dal pán Drozd, o ktorom, chcel vtedy da ť hne ď hlasova ť, 

rozhodnú ť teraz či to tak bude. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej, ale principiálne. To je jedno či vtedy alebo 

teraz, nie?  

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: 

Ja som len chcela zacitova ť z nášho rokovacieho 

poriadku. V podstate to povedal pán Vetrák, ale nez aškodí 

to zopakova ť. 
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V sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú po čas 

rokovania, predloží mestskému zastupite ľstvu návrh ďalšieho 

postupu návrhová komisia.  So všetkou úctou k pani 

Kramplovej. O tomto návrhu rozhodne hlasovaním mestské 

zastupite ľstvo, ktoré zárove ň môže na návrh zástupcov 

najmenej dvoch poslaneckých klubov preruši ť rokovanie na 

nevyhnutnú dobu, najviac tridsa ť minút, a vyžiada ť si 

stanovisko poslaneckých klubov. Závery poslaneckých  klubov 

spolu s návrhom riešenia predloží návrhová komisia 

zastupite ľstvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No musím sa naozaj spýta ť, že či je cie ľom kolegov 

sprísni ť a obmedzi ť hazard na úrovni Bratislavy, alebo či 

ste sa práve rozhodli zareza ť to vézetenko, ke ďže viete, že 

v sú časnej podobe na jeho schválenie neexistuje dostato čná 

dvojtretinová podpora? 

To čo tu zaznelo, takáto situácia nie je riešená 

v našom rokovacom poriadku. Existujú tu ur čité precedensy, 

precedensy, ktoré zaz, precedensy, ktoré boli použi té, 
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napríklad, pri schva ľovaní rozpo čtu. Rozpo čtu, pod ľa 

ktorého aj vy fungujete a každý z vás má napríklad 

schválené svoje poslanecké priority a nikomu z vás to ne 

nebráni využíva ť na tieto poslanecké priority peniaze 

z tohto rozpo čtu. 

Veď ke ď vtedy vám to nevadilo, pre čo vám to vadí 

teraz?  

Keby bolo návrh uznesenia predložený v podobe, že b ol 

rozdelený na štyri body pod ľa toho paragrafu 36 odsek 4 

a zvláš ť písmeno a, bé, cé, dé, nemali by sme čo rieši ť. 

bohužia ľ, návrh vézeten nebol takto samostatne predložený, 

je to čisto vec nejakého formalizmu, a preto bol v tomto 

zmysle vzaný všeobecne na vedomie procedurálny návr h pána 

kolegu Drozda. A tým by sme sa mali riadi ť a nemali by sme 

to teraz rozhodnutie z dopoludnia meni ť na poslednú chví ľu.  

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: 

Pán poslanec Chren, vy sa nepamätáte, že 26. január a 

toto mestské zastupite ľstvo schválilo obsah pripravovaného 

návrhu vézeten, ktoré mesto po schválení mestským 

zastupite ľstvom pripravilo? To s takýmto návrhom.  

Jak, že o čo nám ide?  
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Teraz sa pýtate?  A 26-teho ste sa pre čo nepýtali? 

Vtedy toto mestské zastupite ľstvo vyjadrilo vô ľu, áno tieto 

štyri body majú by ť obsahom všeobecne záväzného nariadenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja by som chcel da ť priestor aj návrhovej komisii, aby 

mala čas sa poradi ť.  

Čiže, chcem prestávku. Tak prosím, kto chce diskutov ať 

ešte, diskutuj 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

To presne to som chcel poveda ť. Máme návrhovú komisiu 

a ja si myslím, že práve na toto je návrhová komisi a. Nech 

to vyrieši.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej. Vyhlasujem desa ťminútovú prestávku na poradenie 

sa návrhovej komisie. 

(prestávka od 18.59  do 19.17 hod.) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

Tak dámy a páni, prosím zaujmite svoje miesta, idem e 

sa posunú ť ďalej k hlasovaniu. 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby sa usadili) 

Prosím, zaujmite svoje miesta.  

Prosím ešte predsedov klubov, aby si zavolali svoji ch 

poslancov, respektíve, aby sa vrátili aj predsedovi a klubov 

do rokovacej sály.  

(poznámka: čaká sa na poslancov) 

Kde je pán poslanec Budaj?  

(gong) 

Prosím poslancov z predsália, z mezanínu, aby sa 

dostavili do rokovacej sály, ideme hlasova ť. 

(poznámka: čaká sa na poslancov) 

Predsedovia klubov, máte svojich poslancov? 

Áno, pán. Dobre, takže ešte pán poslanec Jambor. 

(poznámka: čaká sa na poslancov) 

Pani poslanky ňa Čahojová. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 470 

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

Ďakujem. 

Než sa všetci zídu, tak chcem s ľú dodrža ť čo som 

sľúbila. Že sa ospravedl ňujem všetkým kolegom, pracovníkom 

magistrátu, vám, pán primátor, že som vás podozriev ala 

z tajnej dohody, že sa uchýlite k tajnému hlasovani u, tak 

aby verejnos ť nevedela kto ako bude hlasova ť.  

Takže vám ve ľmi pekne ďakujem, že sa to nestalo, a že 

ospravedl ňujem sa, že som vás z toho podozrievala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Ospravedlnenie prijímame.  

(poznámka: potlesk) 

Pá, všetci predsedovia poslan klubov, tu majú všetk ých 

poslancov? 

Pán poslanec Borgu ľa, nech sa pá či. 

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

Keď už sa tu ospravedl ňuje, ja sa chcem ospravedlni ť 

verejne pánovi Budajovi, ja som ho obvinil z toho, že bol 

podpísaný na prezen čke v parlamente. Nebola to pravda. Pán 

Budaj, prepá čte. Bol to iba pán Dostál, ktorý tam bol 

napísaný, vy ste tam skuto čne neboli. Moja chyba. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Drozd. 

(poznámka: potlesk) 

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

Ďakujem. 

Dnes sme strávili celý de ň nad v podstate petíciou 

a všeobecne záväzným nariadením oh ľadom zákazu umiestnenia 

herní na území hlavného mesta. 

Ja si myslím, že sa tu povedalo toho ve ľa. Ale myslím, 

že mal by sa dodrža ť postup, s ktorým sme boli stotožnení 

a celý de ň v podstate sme ho rešpektovali.  

Tesne pred hlasovaním ke ď dôjde k zmene pravidiel 

a toho ako sme v podstate celý de ň komunikovali, tak 

myslím, že by to bolo nefér a potom by to bola ve ľmi zlá, 

škaredá bodka za celý celou touto prácou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Á, ďakujem. Ja nesúhlasím s týmto názorom pána Drozda. 

Ja som tu bol v predchádzajúcom volebnom zastupite ľstve 

v menšine, bol som iks krát prehlasovaný a nikdy so m nemal 

problém ke ď ma tu vä čšina prehlasovala. Mohol som frfota ť, 

ale rešpektoval som názor vä čšiny.  

A to čo sa tu snažíte spravi ť je, aby menšina 

prehlasovala vä čšinu. Ešte raz. O čomkoľvek v tomto 

zastupite ľstve rozhoduje vä čšina.  

Čiže, áno, dali ste procedurálny návrh, nie však 

o o o uznesení, ako sme si tu viacerí mysleli, pre čo sme 

povedali, že o tom je neni, o tom sa nemusí hlasova ť, na to 

máte nárok automaticky. Je to v texte, takže to čo ste 

navrhli, že sa bude hlasova ť o samos o každom bode 

samostatne, o tom má rozhodnú ť vä čšina. Je to ve ľmi 

jednoduché.  

Čiže, váš procedurálny návrh, ktorý ste vtedy dali, 

a ktorý sa tu uzniesol, že sa o ňom nemusí hlasova ť, tak sa 

má vráti ť do toho stavu kedy to bolo a vä čšina 

zastupite ľstva rozhodne či sa bude hlasova ť a, bé, cé, dé 

samostatne, alebo sa nebude hlasova ť a, bé, cé, dé 

samostatne. Rozhodne vä čšina. Jednoduchá vä čšina, ktorá je 

v tomto zastupite ľstve rozhodne, či to bude v jednom 

balíku, alebo sa to bude hlasova ť samostatne. To je jedno 

hlasovanie, ktoré tu musí by ť, bez toho o tom nemôžte da ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Minúta. To je fakticky. 

O tomto nás bude informova ť a navrhne návrhová 

komisia, ktorá to má pod ľa rokovacieho poriadku spravi ť. 

Iba ro návrhová komisia.  

Takže, dávam slovo predsední čke návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Vtedy ke ď pán Drozd dal svoj návrh, žia ľ, mal porušené 

práva, lebo sa o návrhu procedurálnom musí hlasova ť hne ď. 

My sme o tom nehlasovali, lebo mu bolo povedané, že  to 

automaticky berieme. To je naša chyba, tak predseda júceho, 

ako tých poslancov, ktorí mu šepkali, že, že teda n etreba. 

Ako pán Hr čka. A je to aj z časti aj naša vina.  

Takže musíme to napravi ť a teraz musíme hlasova ť 

o častiach nár, všeobecne záväzného nariadenia v tom 

paragrafe jeden tak ako on navrhol za a, bé, cé, dé .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, sa bude hlasova ť o jednotlivých bodoch vézeten 

samostatne. Hej. 

Áno, áno 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 474 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A hovorím, že trojpätinová vä čšina prítomných.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Trojpätinová vä čšina, tak je to vézeten. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O každom jednom bode.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, bohužia ľ, o tomto rozhoduje návrhová 

komisia o postupe.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Aby to bolo teda všetkým jasné, ako hovorí návrhová  

komisia, ideme hlasova ť o jednotlivých bodoch zvláš ť 

a každý jeden musí dosta ť, ak tomu dobre ja rozumiem, 
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trojpätinovú vä čšinu na to, aby bol sú časťou nového 

vézeten. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kuruc. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Článok 5 odsek 13, prosím, ja vám ho pre čítam, pretože 

sa tu proste naozaj.  

Platný rokovací poriadok. 

Článok 5 odsek 13.  

V sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú po čas 

rokovania, predloží mestskému zastupite ľstvu návrh ďalšieho 

postupu  návrhová komisia . O tomto návrhu rozhodne 

hlasovaním mestské zastupite ľstvo, ktoré zárove ň môže na 

návrh zástupcov najmenej dvoch poslaneckých klubov preruši ť 

rokovanie. 

Čiže, my hlasujeme o tom, či berieme návrh návrhovej 

komisie. To neni automaticky. Tu naozaj rozhoduje v äčšina. 

To nemôže by ť, že návrhová komisia, ktorá je zvolená, môže 

svojou procedúrou da ť hlasova ť poslancom, vä čšine poslancom 

inak ako chcú. To je nezmysel. 

Čiže o návrhu. Takto to navrhla pani Jégh, my to 

akceptujeme a o tomto ideme hlasova ť, či sa vä čšina 

zastupite ľstva stotož ňuje s riešením pani Jégh. Bu ď sa 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 476 

stotožní, alebo sa nestotožní. Je to, je to, je to napísané 

v rokovacom poriadku. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kuruc bol prihlásený. 

(gong) 

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

Ďakujem pekne. 

Ja tomu presne rozumiem. Teraz budeme hlasova ť o tom, 

či budeme hlasova ť o jednotlivých bodoch. Samozrejme. len 

toto bolo po čas pro procedurálneho návrhu pána Drozda 

povedané inak a následne na to, množstvo poslancov,  ktoré 

mali pozme ňujúce návrhy, svoje pozme ňujúce návrhy 

nepredložili.  

A je uzavretá diskusia. Tak sa pýtam, čo potom 

s takým?  

Okej, ke ď otvoríme diskusiu, lebo pán poslanec Jen čík 

prezentoval, že mal pozme ňujúci návrh, ale v rámci toho, 

keďže bolo akceptované pánom Drozdom, tak. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, dokon číme, dokon číme ešte 

príspevky.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Práve kvôli tomuto problému povedala návrhová komis ia 

svoj názor a vy teraz môžte súhlasi ť, alebo nesúhlasi ť 

s názorom návrhovej komisie.  

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: 

A ke ď neprejde návrh pána Drozda, tak dávam 

procedurálny návrh, aby sa opätovne otvorila diskus ia a tí, 

ktorí nepredložili svoje návrhy mali možnos ť ich predloži ť, 

aby sa o nich mohlo hlasova ť. Tým pádom máme všetko 

vybavené, žiadny poslanec neni ukrátený o svoj návr h. 

O každého návrhu sa môže hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja to vnímam, nechcem by ť emotívny, ako nenormálny, 

alebo enormný podvod zo strany pána Hr čku.  

Keď navrhol nie čo Slávo Drozd a sám žiadal 

o hlasovanie, tak on sám vykrikoval, že to netreba.  Teraz 

keď sme prešli celý de ň, ke ď ľudia nedávali svoje 

pozmeňovacie návrhy práve kvôli tomu, že to netreba, ako 

povedal aj pán Hr čka, tak teraz sa totálne oto čil a teraz 

hovorí, že treba hlasova ť. 

Akože, to je pod ľa mňa zavádzanie a a marenie výkonu 

demokratického práva.  

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: 

Rovnako, rovnako vnímam tento pokus ako pokus 

o manipuláciu dnešného rokovania a hlasovania.  

A dávam ešte do úvahy jednu vec. V podstate ja beri em 

to, že ten procedurálny návrh Slava Drozda tým, že sa tu 

to ľko ľudí vykrikovaním vyjadrilo, že s ním súhlasia 
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a netreba o ňom hlasova ť, že bol v podstate odhlasovaný 

aklama čne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán námestník Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem ohradi ť vo či správe, alebo vystúpeniu, 

ktoré povedal pán Hr čka na adresu pani Izabelly Jégh.  

To riešenie, ktoré navrhla, to neni jej riešením. J e 

to riešením návrhovej komisie, ktorá rozhoduje vä čšinovo. 

Väčšinovo rozhodla takto. Mohli by sme hlasova ť o tom jej 

návrhu, ktorý tu je v prípade, že sme boli v polke,  alebo 

na za čiatku nášho rokovania kdesi o jedenástej hodine. 

Vtedy by to bolo korektné. Tak jak to Slávo Drozd 

navrhoval. Ale nie vráti ť sa k tomu až na konci. Pretože 

tak, jak to bolo, to čo Rado Jen čík povedal, potom by to 

znamenalo, že nikto z tých poslancov nemohol dáva ť, alebo 

nedával svoje pozme ňovacie návrhy a nehlasoval o nich tým 

pádom. 
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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: 

Takáto situácia sa aj v minulom zastupite ľstve stala. 

Stala sa viackrát.  

A máte to ešte, presne táto situácia je riešená 

v rokovacom poriadku. Je to sporná vec, je to sporn á vec. 

Rozhodne sa hlasovaním. Je to úplne jednoduché. Nev iem čoho 

sa bojíte.  

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Budeme sa asi troška opakova ť, ale jasne, že to neni 

iba pani Jégh, je to celá návrhová komisia, ale je to vždy 

len návrh.  

A o akomko ľvek návrhu návrhovej komisie sa musí 

hlasova ť. Inak fakt máme porušenie toho článku 5 odsek 13 

a budeme ma ť spochybnený akýko ľvek výsledok.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja vám zopakujem ešte návrh pána Hr čku. 

Nikto nepríde o svoje návrhy, ak by sme náhodou pán a, 

teda návrh pána, pána Drozda neprijali.  

Čiže, môžte si pripravi ť tie návrhy, ak by ste 

náhodou, ak by náhodou zastupite ľstvo neodsúhlasilo, budete 

mať šancu svoje návrhy znova predloži ť. Máte ten priestor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja to tiež musím zopakova ť.  

Článok 5 odsek 13,  

V sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú po čas 

rokovania, predloží mestskému zastupite ľstvu návrh ďalšieho 

postupu návrhová komisia.  O tomto návrhu rozhodne 

hlasovaním mestské zastupite ľstvo. 

Čiže, návrhová komisia predloží návrh ďalšieho 

postupu, rozhodne hlasovaním mestské zastupite ľstvo. 
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Ja neviem, ako inak sa dá vyklada ť rokovací poriadok, 

ako tak, že toto je sporná otázka, pretože evidentn e je tu 

spor medzi poslancami zastupite ľstva o tom, ako ďalej 

postupova ť. Návrhová komisia predložila nám nejaký návrh 

a my by sme teraz o tom návrhu mali rozhodnú ť hlasovaním 

tak ako hovorí článok 5 odsek 13 rokovacieho poriadku.  

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: 

Pán Dostál, vy ste to presne povedal. Po čas rokovania. 

Rokovanie je skon čené. Diskusia je uzavretá a hlasuje sa. 

A návrhová komisia rozhoduje ako hlasujeme. 

Ja navrhujem, aby sme si to na tej televízii pustil i 

záznam z tej minúty ke ď Slávo Drozd podal procedurálny 

návrh a vyslovene požiadal o to, aby sa o ňom hlasovalo.  

Všeobecne sa tu povedalo, nie, berie sa automaticky . 

Všetcia prikývli. Sedem hodín nemal nikto problém. 

Rokovanie skon čilo, je uzavreté, hlasujeme pán Dostál. Už 

neni po čas rokovania. Už je po rokovaní. Sme v procese 

hlasovania a v procese hlasovania rozhoduje návrhov á 

komisia o postupe hlasovania. A návrhová komisia po vedala 

jasne.  

Tak ja neviem, o čom tu diskutujeme. Potom zrušme 

návrhovú komisiu nabudúce.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

O (poznámka:  nezrozumitelné slovo), pán Borgu ľa, 

môžete predloži ť svoje návrhy. Pripravte si ich, aby ste 

mali možnos ť ich da ť, ak by náhodou návrh pána Drozda 

neprešiel. Aby nikomu nebolo ukrivdené.  

Ešte raz to mám zopakova ť?  

Môžete si pripravi ť svoje návrhy, v prípade, že pán 

Drozd, Drozda návrh neprejde, môžte svoje návrhy da ť.  

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: 

Z toho čo tu odznelo, už sa vzdávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ja tiež len chcem potvrdi ť to, čo niektorí hovorili, 

že rokovanie nie je skon čené, lebo ani ja by som sa teraz 

už nemohol vyjadrova ť. A ani rozprava.  

Čiže, ešte nie sme v procese hlasovania. 

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: 

Ja by som len chcel teda k tomu, že návrhová komisi a 

rozhodla. Ona rozhodla priamo v tej dobe, keby sme si 

pozreli záznam, ke ď to pán Drozd navrhol. Vtedy návrhová 

komisia povedala, že sa to automaticky berie. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Povedala. Pozrime si záznam, televízny záznam. Pria mo 

návrhová komisia povedala, že áno. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 485 

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

Ďakujem. 

Ondro, no je mi to ľúto, ale musím poveda ť, že keby 

takýmto spôsobom s tebou nakladal, napríklad, Fico 

v parlamente, tak by si sa staval na barikády a bol  by si 

prvý, ktorý by protestoval proti manipulácii hlasov ania 

a manipulácii celého postupu. 

Celý tento postup, ktorý ste všeobecne odsúhlasili 

všetci, ktorí sedíte tam v ľavo, ste ráno pred siedmimi 

hodinami kri čali, že s tým súhlasíte. Konkrétne ešte aj 

Jano Hr čka bol všeobecne odsúhlasený a teraz ho chcete na 

poslednú chví ľu zmeni ť.  

O ni č iné nejde, len o manipuláciu hlasovania tak, aby 

vám viacej vyhovovalo. 

A ešte jedna otázka. Ak teda nevezmene do úvahy náv rh 

návrhovej komisie tak čo? Návrhová komisia sa znova zíde? 

Pretože dnes postup nemáme. Má rozhodnú ť o nie čom inom? Má 

rozhodnú ť o nejakom nespravodlivom postupe? Prís ť s iným 

návrhom len preto, pretože vám sa nepá či?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja už len jednu vec. 

Mne prekáža nie to teraz, že kto koho zaviedol a čo sa 

stalo. No, stalo sa, bohužia ľ. Len v tom momente tu boli 

úplne iné po čty poslancov. To nevieme vráti ť. To jednoducho 

čo? Teraz si pozrieme záznam a všetci čo tu neboli, cho ďte 

von? Alebo jak to budeme? To sa nedá vráti ť v čase.  

Jednoducho, takto, takto to vyšlo.  

A pod ľa mňa, mali by si stá ť ľudia za slovom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, pánovi Chrenovi. 

No, ten rokovák nerieši to, že ak my teraz napríkla d 

neodsúhlasíme návrh návrhovej komisie, asi z logiky  veci 

vyplýva, že návrhová komisia musí prís ť s iným riešením, 

ktoré je akceptovate ľné, inak samozrejme, bude predklada ť 

to ľkokrát to riešenie, kým nejaké neodsúhlasíme.  

No, to vyplýva, pod ľa mňa, z tej logiky ve 

Vrava 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán Chren, prosím vás, ako poslanec by ste mali 

počúva ť a ma ť naštudovaný rokovací poriadok. 

Ešte raz vám opakujem. 

V sporných otázkach rozhoduje návrhová komisia. Nik to 

nemanipuluje. Návrhová komisia rozhodla, pretože bo lo 

pochybenie. Vy teraz odsúhlasíte pod ľa rokovacieho poriadku 

či s tým súhlasíte. A ak náhodou tým pádom neodsúhla síte 

to, že pán Drozd môže rozdeli ť tieto body, máte pod ľa 

návrhu pána Hr čku možnos ť predloži ť svoje návrhy a o nich 

hlasova ť.  

Tak či tak by sa o návrhoch hlasovalo teraz. S týmto 

počtom poslancov. S týmto po čtom poslancov. Nehlasovalo by 

sa o vašich návrhoch niekedy okolo obeda, ale teraz  na 

konci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Na správnu mieru, po čet poslancov.  

Celý de ň sme tu boli tridsiati deviati Rado. Takto 

isto ako sme tu. Teraz nás je štyridsa ť. Prišiel pán 

starosta, poslanec Pilinský.  
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Neboli by iné pomery, bolo nás celý de ň tridsa ťdevä ť.  

A teraz nás je štyridsa ť.  

Takže hlasovanie by dopadlo takisto vtedy, aj teraz .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

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

Ja, ja nesúhlasím s tým, čo povedal teraz pán Vetrák, 

že bude návrhová komisia dáva ť dovtedy návrhy, dokia ľ to 

zastupite ľstvo neschváli. 

Jednoducho, poslanec dal návrh a návrhová komisia 

nemôže meni ť ten návrh, ktorý poslanec dal.  

To je jeho návrh a návrhová komisia iba prednesie t en 

návrh, ktorý ten poslanec dal. 

Podľa mňa, toto nie je v poriadku, že my tu budeme 

tvori ť ako návrhová komisia nie čo, alebo vklada ť niekomu 

nie čo do úst.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím vás pekne, toto nemá, nemá cenu, to môžme 

donekone čna takto sa rozpráva ť.  
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To znamená, že predsedovia klubov, prosím, prí ďte na 

poradu a aj predsední čka návrhovej komisie.  

 

(poznámka:  porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom a predsední čkou návrhovej komisie od 19.36 

hod. do 20.23 hod.) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po porade) 

Tak prosím, zaujmite svoje miesto, návrhová komisia  sa 

poradila s predsedami poslaneckých klubov a chce ná s asi 

informova ť o závere, o záveroch, ktoré prijali. 

Poprosím všetci, aby sa vrátili do rokovacej sály.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Prosím pokoj a posadajte si, pani poslanky ňa Pätoprstá 

tiež.  

Pán poslanec Kolek, posadajte si, prosím. 

Ešte tu neni pani námestní, aha, už tu je.  
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Pani predsední čka návrhovej komisie, už ste 

pripravení, ste  pripravení prednies ť návrh ako čo 

navrhujete?  

Tak nech sa pá či, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Na základe rokovacieho poriadku článku 5 bod 13 budeme 

hlasova ť o návrhu časti poslaneckých klubov a to Otvorený 

klub, Bratislavský klub a MOST-HÍD klub o návrhu pá na 

Drozda.  

Návrh pána Drozda znel a, bé,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

cé, samostatne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej. Čiže toto je návrh. Dobre.  

Tu je jeden predseda klubu, chce čas na poradu klubu.  
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Dobre, dvaja predsedovia klubov chcú čas na poradu 

klubu.  

Už sme pred hlasovaním. Už neni diskusia. Toto je 

procesný návrh. Všetci mu rozumejú.  

Päť minút na poradu klubu.  

 

 

(poznámka:  prestávka na poradu klubu od 20.25 hod.  do 

20.49 hod.) 

Sem opä ť prís ť? (poznámka:  nezrozumitelné slovo) na 

svoje miesta. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, posadajte si páni poslanci.   

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Pán poslanec Žitný.  

Predsedovia klubov, máte tu všetkých poslancov?  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Je tu, je niekto, kto chýba?  

Dobre.  

Takže, ideme do finále.  

Návrhová komisia, prosím, zopakujte, o čom ideme 

hlasova ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Na základe rokovacieho poriadku mestského 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy článku 5 odsek 

13 budeme hlasova ť na návrh časti poslaneckých klubov 

Otvorený klub, Bratislavský klub a klub MOST-HÍD o návrhu 

pána poslanca Drozda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A ten bol?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ten bol, že vo všeobecnom záväznom nariadení 

v paragrafe jeden o písmenách a, bé, cé, dé hlasova ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

Devätnás ť za, sedemnás ť proti. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže iný návrh 

(poznámka: potlesk) 

Iný návrh k tomuto vézetenku nebol, ale bol návrh p ána 

Vetráka ako on to nazval pozme pozme ňovák do dôvodovej 

správy, čo pre čítal aj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A o tom sa hlas? Okej, áno.  Nech sa pá či, pozme ňovák. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O tom by sme mali tiež hlasova ť, ke ďže je to sú časť 

materiálu.  

Pred neviem ko ľkými hodinami to čítal, je to, sú to 

dve strany. Tak jedine ke ď to pre čítam a budete pozor 

dáva ť, tak.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak potom s ťahujete, alebo nes ťahujete?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, tak ke ď to pre čítali, tak budeme hlasova ť o tom 

pozmeňovacom návrhu dôvodovej správy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, hlasujte prosím o návrhu pána  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale to už je tri pätina, lebo je to sú časť celého. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Trojpätinovou vä čšinou. 

Dôvodová správa nie je sú časťou vézeten, ale dobre.  

Takže hlasujte, hlasujte  o návrhu pána poslanca 

Vetráka. 

Hlasuje sa o návrhu pána Vetráka do dôvodo dôvodove j 

správy.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných, 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz nám už ostáva pôvodný návrh uznesenia, mestsk é 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  schva ľuje  

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej 

republiky  Bratislavy o zákaze umiestnenia herní na  území 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Páni poslanci, díva sa na nás celé Slovensko. Žiada m 

vás, aby ste to podporili. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť jedna prítomných, 

Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

To znamená, že nemáme prijaté vézeten o zákaze 

hazardu, tak ako to chcela petícia.  

Som z vašeho rozhodnutia šokovaný a strašne sklaman ý.  

(poznámka: dlhotrvajúce obrovské nesúhlasné výkriky  

z predsália a piskot) 

 

(poznámka:  je po čuť výkriky „hanba, hanba...“) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pros, no.  

(poznámka:  výkriky pokra čujú) 

 

 

BOD 0D NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 21377/11, 

PARC. Č. 21378/20, PARC. Č. 

21377/13, PARC. Č. 21378/4, PARC. Č. 

21378/21, PARC. Č. 21378/33, PARC. 

Č. 21375/6, PARC. Č. 21375/7, 

SPOJENÝM ŠTÁTOM AMERICKÝM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, my prechádzame do  

Predsedovia klubov, prosím vás, po ďte sem.  

(poznámka:  porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom) 
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Dobre. dohoda poslaneckých klubov je, že prerokujem e 

ešte ďalší bod a tým je bod týkajúci sa nájmu pozemkov 

v Starom Meste Spojeným štátom americkým. 

A pod ľa mňa, by sme mali rozhodnú ť ešte jednu vec, 

ktorá nám plynie lehota a to je uplatnenie, alebo 

neuplatnenie predkupného práva Žabotova. Tam za dva  dni 

uplynie lehota. A to je pätnás ť miliónov. 

Čiže, tieto  dva body by sme 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, máme pred sebou ešte  

dva body.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Tak, prechádzame do bodu nula dé, myslím, alebo už 

neviem, ktorý to bod ozna čenie, po četné ozna čenie má, a to 

je Návrh na sálu na schválenie prípadu hodného osob itného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave v 

v katastrálnom území Staré Mesto Spojeným štátom am erickým. 

Môžem poprosi ť o klud v sále a sadnite si, prosím, aby 

sme mohli otvori ť tento bod. 

Dámy a páni, opätovne predkladám na, predkladáme na  

vaše rozhodnutie návrh na nájom pozemkov v Starom M este 

v katastrálnom území Staré Mesto Spojeným štátom am erickým. 

Ide o vec, ktorá už raz prešla týmto zastupite ľstvom, 

kde bola nájomná zmluva schválená, ale potom v dôsl edku 
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administratívneho nedopatrenia bolo treba opätovne 

preschváli ť tú zmluvu a tam už sa nenašiel dostato čný po čet 

hlasov.  

Viedla sa okolo toho emotívna diskusia oh ľadne 

legalizácie plotu, čiernej stavby, ne čiernej stavby.  

My sme sa obrátili na Ministerstvo zahrani čných vecí 

s dotazom ako je to vo vz ťahu Slovenska a medziná 

a medzináro našich spojencov, respektíve medzinárod no-

právne vz ťahy Slovenska. Odpove ď ministerstva zahrani čných 

vecí máte v materiáloch, tá je pomerne jednozna čná. Pod ľa 

článku 22 Viedenského dohovoru, je bezpe čnostná zóna 

súčasťou ambasády aj na pri ľahlých pozemkoch bez oh ľadu na 

vlastníctvo k týmto pozemkom.  

Inými slovami, ministerstvo zahrani čných vecí nám 

hovorí, že mesto Bratislava ako vlastník s tými nes praví 

ni č, jediné riešenie je to, ktoré ja dlhodobo presadzu jem, 

aby sa ambasáda odtia ľ ods ťahovala. To je riešenie, ktoré 

vidí aj ambasáda, ale zatia ľ tam sú. 

Ministerstvo nám hovorí, že my s tým plotom neurobí me 

ni č, lebo to je ich právo. Tak ja som toho názoru, do doby, 

než sa ods ťahujú, by sme mali za tento priestor aspo ň 

účtova ť peniaze. Je to štyristotisíc eur. A ja vás žiadam,  

aby sme tieto peniaze od ambasády dostali, to zname ná, 

nájom schválili.  

Otváram k tomuto diskusiu. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do diskusie sa hlási ako prvý pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nemám problém so schválením tejto, tohto návrhu.  

Otázne je jedine akým spôsobom sa preklenie užívani e 

mimozmluvného času a za čiatok ú činku tejto zmluvy.  

Poprosím predkladate ľa, aby to nejakým spôsobom 

vysvetlil.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na záver sa oddelenie magistrátu ur čite k tejto 

záležitosti vyjadrí.  

Ďalej bude v diskusii pokra čova ť pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tiež chcem hovori ť k tomu preklenutiu. 

Podľa môjho názoru, mesto tam má možnosti, ktoré 

vyplývajú zo zákona, to znamená, uplatni ť si nárok na, 

uplatni ť si nároky vo veci neoprávneného zisku.  
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Alebo druhá možnos ť je uplatni ť si, vzh ľadom na 

existenciu medzinárodných zmlúv, uplatni ť si nárok vo či 

ministerstvu zahrani čných vecí, pretože vláda nám podpísala 

veci, na ktoré nás potom ve ľvyslanectvo upozornilo, o práve 

na vzájomné plnenie si požiadaviek vo veci, vo veci  

zastupite ľských úradov.  

Domnievam sa, že, že k tomu pokojne môže dôjs ť aj 

dohodou.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale nepatrí to k hlasovaniu o zmluve, ktorú máme 

v tejto chvíli na stole.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii ďalej vystúpi pán  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Či?  

Prerušil som vás?  

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Nie nie, len ďalej sa hlásia ďalší diskutéri. Neni tam 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do minúty, prosím.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ešte len teraz vám ide minúta dvadsa ťsedem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre, preveríme túto skuto čnos ť. 

Diskutuje ďalej pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pri štandardnej atmosfére a nie po atmosfére zmaren ého 

jednania o ve ľmi dôležitom bode, by som predložil návrh, že 

prenajmeme Ameri čanom tie pozemky, prenajmeme im pozemky 

pod st ĺpikmi, nech nám platia štyristotisíc euro, nech si 

tam urobia osobnú ochranu, ale plot musí ís ť pre č. Pod ľa 

mňa, by s tým Ameri čania súhlasili. Bol by tak asi  aj vlk 

sýty, ovca celá.  

Jednoducho, plot by bol pre č, oni by svoju 

bezpe čnostnú zónu mali a námestie by bolo pekné.  

Ale ja si myslím, že dneska ve čer to nemá zmysel 

preklada ť. Predklada ť. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej v diskusii bude pokra čova ť pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel opýta ť pána poslanca Borgu ľu, on 

podľa mojich informácií písal list pánovi prezidentovi 

Trumpovi oh ľadom tej, toho plotu. Chcel som sa spýta ť, že 

či mu už odpovedal  (so smiechom) a či by časti toho plotu 

nemohli by ť použité na tej mexickej hranici, kde chce on 

stava ť tú stenu.  

(poznámka:  zasmiatie) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej v diskusii pán starosta Štev čík.  

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k , starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem spýta ť pána primátora, teda že či je, môže 

vysvetli ť kto ur čuje rozsah bezpe čnostnej zóny 

veľvyslanectva inej krajiny, pretože tá zóna je iná 

z Hviezdoslavovho námestia, iná je z Paulínyho ulic e.  
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To znamená, že je tu asi nejaký nejednotný meter, 

alebo výklad. V prípade, že by si zastupite ľský úrad, alebo 

krajina povedala, že bude bezpe čnostná zóna pol kilometra, 

alebo kilometer, tak to budeme musie ť akceptova ť? To sa mi 

zdá trošku naozaj pritiahnuté za vlasy.  

Na druhej strane, dovolím si upozorni ť, že mestská 

časť Staré Mesto, respektíve stavebný úrad mestskej časti 

Staré Mesto opakovane sa snaží v spolupráci 

s ve ľvyslanectvom spojených štátov rieši ť situáciu, ktorá 

vznikla oh ľadom stav, alebo statusu plotu okolo 

veľvyslanectva. Žia ľ, ani na opakované žiadosti 

o predloženie platného stavebného povolenia a kolau dačného 

rozhodnutia, nebol takýto dokument predložený. A pr eto 

stavebný úrad nemohol kona ť inak, ako tak, že za čal konanie 

o dodato čnom povolení, respektíve odstránení tejto stavby.  

Pokia ľ ve ľvyslanectvo získa nájomný vz ťah, tak je 

možné tieto veci v tomto konaní zoh ľadni ť a je možné ten 

stav posúdi ť z poh ľadu stavebného zákona, ako to ukladá 

zákon.  

Takže, ak môžem poprosi ť, teda pán primátor tu nie je, 

ale ak tu niekto vie vysvetli ť túto informáciu, ako je to 

s tou bezpe čnostnou zónou, lebo tá bezpe čnostná zóna bola 

vytvorená dohodou. Dohodou, alebo nájomnou zmluvou,  ktorá 

bola uzatvorená medzi ve ľvyslanectvom, medzi hlavným mestom 

a vtedy mestskou časťou Staré Mesto. To znamená, že kto 

rozhoduje o ve ľkosti tejto bezpe čnostnej zóny. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz by sme dali slovo asi pre spracovate ľovi 

materiálu.  

Zazneli otázky. Zazneli otázky. Len aby v krátkosti  

odpovedal na tie otázky, ktoré sú.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Keď môžem odpove ď čo sa týka bezdôvodka, ke ď ho môžme 

tak nazva ť. Aj žiados ť americkej strany, aj v materiáli je 

popis, že to budú plati ť od 15. 8. 2006, čiže spätne, ako 

keby mali ten nájom. 

Čiže, mesto na tom nebude trati ť nejakým spôsobom. 

K bezpe čnostnej zóne, žia ľbohu, to sa neviem vyjadri ť.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvetisícšestnás ť, alebo šes ť? Je tu taký dotaz. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Dvetisícšestnás ť. Ke ď im skon čila riadna zmluva.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Ak som povedal šes ť, ospravedl ňujem sa. 

Dvetisícšestnás ť.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Hanulíková, fakticou. 

(poznámka:  vrava) 

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

Ďakujem. 

Ja som sa iba chcela spýta ť. V článku tri bod šes ť je 

napísané: 

Všetky finan čné záväzky nájomcu vyplývajúce z tejto 

zmluvy 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím k ľud v predsálí, tu sa nedá pracova ť.  
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Všetky finan čné záväzky nájomcu vyplývajúce z tejto 

zmluvy podliehajú dostupnosti finan čných prostriedkov, 

ktoré každoro čne vy čle ňuje Kongres Spojených štátov 

amerických. 

Chcem sa spýta ť. Kde je zaru čené, ke ď sa podpíše tá 

zmluva, že tie peniaze dostaneme? Ke ď oni sa odvolajú na 

túto klauzulu šes ť, že to nemajú schválené a dostaneme 

nulu.  

Čiže, táto. Ja by som tento bod ur čite, keby sme to 

mali odhlasova ť, vyškrt vyškrtla, pretože tam nie sú žiadne 

záruky.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím spracovate ľa. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Túto tému sme riešili už pri poslednom predkladaní 

materiálu oh ľadne nájmu. Myslím, že sa k tomu vyjadroval aj 

pán Dostál z právneho h ľadiska. Tento termín, ktorý oni 

požadujú ma ť v tejto zmluve, je pre nich dôležitý. Popritom 

z toho nevyplýva, že by to nemali plati ť.  

Kludne vám to môžu, myslím že zástupcovia ve ľvyslanec 

(poznámka:  porucha zvuku) že zástupcovia sú vonku,  čiže, 
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kludne vám vysvetlia, že to nevzniká to, že by nema li 

plati ť.  

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: 

Tento istý paragraf je zopakovaný aj vnútri v zmluv e. 

Čiže, Ameri čania ke ď sa rozhodnú, že nebudú plati ť, nebudú 

plati ť.  

Oni sa odvolávajú na nejaké americké právo, ale tát o 

zmluva je v slovenskom práve a pod ľa slovenského práva. 

Čiže, jednoducho, ten termín tam nemá čo h ľadať. 

Oni sa jednoducho môžu rozhodnú ť, že plati ť nebudú. 

Povedia, že kongres nedal. Bodka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ale tento istý princíp uplat ňuje aj 

hlavné mesto vo či svojim zmluvným vz ťahom, partnerom. 

Vy ke ď sa ako poslanci rozhodnete, že nedáte nejakú 

vec do rozpo čtu, tak zmluva sa nenaplní. To je presne ten 

istý princíp. To je proste výsada suverénna.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Diskusia je skon čená?  

(poznámka:  je po čuť „nie“) 

Nie? Ale nikto. Je skon čená, nikto sa neprihlásil.  

Takže, diskusia je skon čená.  

Je potreba ešte nejak. Pán inžinier?  

Odpovedal.  

Môžem požiada ť poslancov, aby sa vrátili.  

(poznámka:  vrava) 

Aha. Si sa hlásil?  

Pán starosta Štev čík sa hlásil. 

(poznámka:  vrava) 

Pýtal, má nejakú otázku.  

Pán starosta, čo sa týka bezpe čnostnej zóny, prosím 

obráti ť sa na ministerstvo zahrani čných vecí, ktoré je 

v tomto jediným kompetentným partnerom. Hlavné mest o nevie 

ur čova ť čo je to bezpe čnostná zóna. Ani nie je vyklada č 

medzinárodných práv, medzinárodných zmlúv, ktorými je 

viazaná Slovenská republika. 

Ten, tá odpove ď ministerstva zahrani čných vecí je 

jasná, je, je v materiáloch.  
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Sú, prosím, vonku ešte nejakí poslanci?  

Dobre, prosím, hlas. 

Návrhová komisia.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Predsedovia klubov, zavolajte si poslancov. 

Nevidím tu pána Žitného, sekundu.  

(poznámka:  vrava) 

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

(gong) 

Prosím vás, páni poslanci, vrá ťte sa do rokovacieho 

sálu, ideme hlasova ť o ďalšom bode.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 

Dobre.  

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

nájom pozemkov vo všetkých častiach návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri  prija, prítomných, 

Dvadsa ťdva za. 

Čiže prišli sme o ďalších pol milióna. 
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BOD 11 NÁVRH NA UPLATNENIE RESP. 

NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

A TO K STAVBE SO SÚP. Č. 103205 A K 

POZEMKOM PARC. Č. 7314/1, 7314/5 

A 7314/6, ŽABOTOVA 1 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do ďalšieho boda.  

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Som povedal, že ešte tú žabotovú, lebo za dva dni n ám 

uplynie lehota a tu viacerí poslanci na to upozorni li. Je 

to predkupné právo.  

Pán riadite ľ, prosím, urobte úvodné slovo. Pán 

zástupca.  

Kde je pán inžinier Bialko?  

(poznámka:  čaká sa na riadite ľa  
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Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Návrh na uplatnenie, respektíve aj neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta k nehnumel nehnute ľností 

v Bratislave, Staré Mesto na Žabotovej. 

Jedná sa o žiadate ľa Invesco Bratislava Hotel 

Investment, a. s. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Uplatnenie, neuplatnenie predkupného práva bolo 

v minulosti hlavnému mestu predložené, hlavné mesto  

uplatnilo predkupné právo s podmienkou vyjadrenia, 

vy číslenia nákladov, ktoré boli preinvestované, čo 

vyplývalo aj zo zmluvy a predkupného práva. 

Na základe uznesenia o podaní predbežného opatrenia  

a následného podania na súd, hlavné mesto urobilo k roky, 

o ktorých sa poslanci dohodli.  

Súd v odvolacom konaní predkupné právo zamietol. Tý m 

pádom máme tu novú ponuku od žiadate ľa, či si hlavné mesto 

uplatní, alebo neuplatní predkupné právo, ktoré mu vyplýva 

zo zmluvy.  

To predkupné právo bude trva ť aj na ďalej, v prípade 

prevodu, pri ďalšom nadobúdate ľovi. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale my máme k tomu nejaký návrh procesný. Aj 

z finan čnej komisie.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Procesný návrh z finan čnej komisie je rovnaké 

uznesenie, ako bolo naposledy, žiadame Invesco Brat islava 

Hotel Investment o to, aby nám doložil doklady o pr einvesto 

o výške preinvestovivaných náklad nákladov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To znamená, že chceme, chceme poda ť návrh  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

A podáme návrh na predbežné, jasné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To znamená, preto to.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Zopakujeme to isté uznesenie, ktoré bolo pri prijat é 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A pre uznesenie to znamená čo teda, ktorá alternatíva? 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Potrebujeme, aby niekto z poslancov dal ten návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Predkladate ľ, nie? Si to môže osvoji ť.  

Len. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Okej, ako si to môžem osvoji ť, osvojujem si návrh 

z finan čnej komisie oh ľadne uloženia predbežného opatrenia. 

Budeme si uplat ňova ť až vtedy predkupné právo, ak nám 

doložíte doklady, od, ktoré od neho žiadame.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, hlasujeme o návrhu z finan čnej komisie. tak. 
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Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To zname 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Návrhová komisia, viete o čom hlasujeme?  

Pán poslanec Kolek, chceš nie čo poveda ť?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nerozumiem. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja pre čítam to uznesenie, ktoré sme prijali 

s uznesením číslo 483/2016. to je ten proces, ktorý bol 

nakoniec súdnym procesom a odvolaním sa teda ponu, strany 

čo ponúka predkupné právo stiahnutý.  
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o podanie ná vrhu na 

vydanie predbežné opatrenia, ktorým sa zakáže nakla dať 

s nehnute ľnos ťami a žaloby na ur čenie sumy, za ktorú by mal 

byť, za ktoré by malo by ť predkupné právo k nehnute ľnostiam 

uplatnené. 

Takéto uznesenie sme prijali. A teda navrhuje finan čná 

komisia presne takéto uznesenie prija ť aj teraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Čiže, návrhová komisia, treba to ešte raz pre číta ť? 

Alebo?  

Kto je predkladate ľ?  

Len otázka, či to treba ešte raz pre číta ť?  

Ne, po čkaj.  

Návrhová komisia hovorí. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak ke ď budeme hlasova ť o tomto návrhu finan čnej 

komisie, tak potom odznela, odznel ten návrh. Tak k eď 

netreba číta ť, tak potom môžme hlasova ť o tom. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Sú tu všetci opä ť poslanci? Máme?  

Prosím, hlasujete o návrhu finan čnej komisie, aby sme 

vedeli ako postupova ť.  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

Tridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

Podľa návrhu predsedov klubov bol toto posledný bod 

dnešného rokovania. 

Prerušujem rokovanie a v súlade s 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť. Dvanástka je takisto uplatnenie, 

neuplatnenie. Tam nebeží nejaký termín? 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 519 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To už si bude musie ť vyrieši ť.  

Tam ide o malý podiel. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, ďakujem vám dneska. 

Teda ne ďakujem vám, musím poveda ť. Za toto vám 

neďakujem, čo ste dneska spravili, ale, ale v súlade 

s rokovacím poriadkom vám oznámim, kedy sa znovu zí deme.  

 

(prerušenie rokovania mestského zastupite ľstva 

a ukon čenie prvého d ňa rokovania) 

(ukon čenie rokovania o 21.18 hod.) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA – 29. MARCA 2017 

 

 

OTVORENIE ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

(otvorenie 09.11 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Otváram pokra čujúce zasadnutie Mestského  

zastupite ľstva  hlavného  mesta SR Bratislavy zo d ňa 16. 

februára 2017, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

Dovoľte mi ešte pred pracovnou časťou dnešného 

zasadnutia mestského zastupite ľstva vám da ť do pozornosti  

výstavu Základnej umeleckej školy na Istrijskej uli ci, dnes 

inštalovanú v priestoroch mezanínu – šatne, s temat ikou 

„z každého rožka troška“ .  

Tento motív sa nesie celým školským rokom 2016/2017 , 

kedy škola oslavuje 15. výro čie svojho založenia.  

Na výstave sú zastúpené, kresby, ma ľby a grafiky 

žiakov výtvarného odboru, fotografie z tradi čných i 
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mimoriadnych  podujatí školy a tiež práce žiakov od boru 

audio-vizuálnej tvorby . 

Prajem vám pekný zážitok estetický. 

A teraz pristúpime k pracovnej časti dnešného 

pokra čujúceho rokovania.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina, to som dostal informáciu. Čiže konštatujem, že 

mestské zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

Je to tak, kolegovia?  

Pani doktorka Kramplová, je to tak, že? Sme 

uznášaniaschopní, lebo pod ľa podpisov sme. 

(poznámka: preveruje sa uznášaniaschopnos ť 

zastupite ľstva pod ľa prezen čných listín a prítomnosti 

v rokovacej sále) 

Lebo podpísaných som napo čítal dvadsa ťštyri. Takže, 

ešte chví ľu po čkáme.  

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

(poznámka: primátor informuje o ospravedlnených 

účastníkov mestského zastupite ľstva) ... na tomto zasadnutí 

mestského zastupite ľstva požiadali poslanci: Hochschorner, 

Jambor, Kor ček a Budaj. 
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Za overovate ľov zápisnice boli zvolení na zasadnutí 

mestského zastupite ľstva d ňa 16. 2. pani poslanky ňa 

Feren čáková a pán poslanec Hanulík, ktorí budú pokra čova ť 

vo svojej práci na dnešnom zasadnutí. 

Do návrhovej komisie  na prípravu uznesení boli zvolení 

16. 2. poslanci: pani Jégh, pani  Pätoprstá, pani  

Hanulíková, pani  Kimerlingová a pán  Weinštuk, však v tomto 

na tomto zasadnutí bude pracova ť návrhová komisia s malou 

zmenou. Namiesto pani poslankyne Hanulíkovej, ktorá  je 

ospravedlnená na popoludnie, navrhujem doplni ť  návrhovú 

komisiu o poslanca Kaliského. 

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, tak prosím, hlasujte o doplnenie návrhovej 

komisie o pána poslanca Kaliského. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o doplnení návrhovej komisie o pána posla nca 

Kaliského. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťosem prítomných.  

Dvadsa ťosem za.  

Čiže konštatujem, že mestské zastupite ľstvo schválilo 

poslanca Kaliského do návrhovej komisie a nahradí v  nej 

pani poslanky ňu Hanulíkovú. 
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Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla a tak 

ďalej. A už tam sedia. 

Dovolil by som si ešte upozorni ť, že v elektronickej 

forme a tým poslancom, ktorí ešte berú písomnú form u 

materiálov boli nanovo doru čené materiály, pri ktorých bolo 

potrebné upravi ť termíny ako napríklad pri vyhláseniach 

obchodných verejných sú ťaží a ú činnosti zria ďovacích 

listín. 

Program tohto pokra čujúceho zasadnutia bol schválený 

ešte na zasadnutí d ňa 16. 2. 2017, čiže pokra čujeme 

v programe  

 

 

BOD 0E PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE NÁHRADNÝCH 

NÁJOMNÝCH BYTOV V LOKALITÁCH 

HAANOVA/PANKÚCHOVA 

A MAMATEYOVA/POLORECKÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

a za číname naše rokovanie materiálom z petície 

poslancov, z dielne poslancov mestského zastupite ľstva 

z Petržalky a to je Petícia proti výstavbe náhradný ch 

nájomných bytov lokalita Haanova/Pankúchova a Mamat eyova/pa 

Pokoreckého, Poloreckého.  

Pripomínam iba, že ten materiál sa bude. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec, pán poslanec Vetrák, ten materiál bud eme 

mať aj zajtra na programe, čiže bude dvakrát. Hej? Iba aby 

sme to vedeli.  

Zajtra je ten materiál,  ktorý pripravil normálne 

hlavné mesto tým riadnym postupom, oddelenie petíci í. Dnes 

je váš materiál.  

Nech sa pá či, predkladatelia, máte slovo. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Pán primátor, ja som, nejak ma to nepustilo 

k k faktickej poznámke na váš úvod.  

Ono ja som chcel prednies ť procedurálny návrh k tomuto 

bodu, lebo tento bod bol pôvodne v programe na pol piatu aj 

kvôli tomu, že sem prišli ľudia, ktorí chceli k nemu 

vystúpi ť a oni by chceli k nemu vystúpi ť aj dnes.  

Čiže, ja som chcel poda ť procedurálny návrh, aby sa 

tento bod presunul na pol piatu, aby  tí ľudia mohli znovu 

prís ť a sa k tomu bodu vyjadri ť.  

Takže preto aj teraz dávam ten poc procedurálny náv rh, 

aby sa o tom hlasovalo, že či to bude o pol piatej, ako 

prvý bod po petíciách. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Hlasujte prosím, o návrhu pána poslanca Vetráka, že  

bod Petícia Petržalka bude o šestnás ť tridsa ť, ako prvý bod 

po Vystúpení ob čanov?  

Takto hovoríte, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných.  

Dvadsa ťdevä ť za.  

Čiže sme rozhodli, že petícia bude v bode, teda v čase 

16.30. 

Pán kontrolór, my sme. Pán kontrolór? My sme hovori li 

aj o vašej správe, že by išla v nejakých. 

Aha, to je zajtra. Aha, dobre. Takže (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 

Výborne, takže to máme. 
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BOD 0F NÁVRH NA VYTVORENIE KOMISIE NA 

PRÍPRAVU NOVELY ZÁKONA O BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame k bodu OF, Návrh na vytvorenie komisie na 

prípravu novely zákona o Bratislave. 

Prosím predkladate ľa o úvodné slovo. 

Nech sa pá či. 

Pre, slovo má, myslím, pán poslanec Bajan. 

Zapnite mikrofón, prosím, pánovi poslancovi. 

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

Ďakujem pekne. 

Už áno.  

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

v zmysle aj diskusie čo sme mali na ostatnom 

zastupite ľstve, vzh ľadom na skuto čnos ť, že sa nastolila 

téma pánom primátorom na prípadnú novelu zákona 

o Bratislave, ako našej ústave, myslím si, že posla nci by 

nemali zosta ť bokom a preto som odporu čil, aby sme zriadili 

prípravu takú komisiu, ktorá by jednoducho, celý te nto 

problém spolo čne s pánom primátorom zastrešila.  

Odporu čil som zástupcov z každého klubu s tým, že za 

starostov, tak ako máme materiál, by som odporu čil len 
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jednu zmenu, miesto pána Milana Jambora, pána Rudol fa 

Kusého. 

Čiže, celá zostava by zostala ako, ako pôvodne bola 

vymyslená. 

Teda za poslanecký klub MOST-HÍD pán Pilinský, za 

poslanecký klub Bratislava Inak pán Kuruc, poslanec ký klub 

Otvorený klub Bra ňo Kaliský, za Bratislavu Vladimír Bajan, 

poslanecký klub Bratislavský klub pán Ján Budaj, ne závislí 

poslanci pán Uhler. A teda samozrejme, traja staros tovia, 

pán Kusý, Krúpa a Čahojová.  

To bol pôvodný návrh uznesenia, poprosil by som 

o podporu. 

Všetko zatia ľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som navrhla za za nezaradených poslancov Jána  

Mrvu do tejto skupiny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcel podotknú ť, že od tej doby čo sme toto 

dostali, už uplynul celý mesiac, nemáme k tomuto ni č, len 

ten návrh na zriadenie tejto komisie. Žiaden mate m ateriál, 

žiadne uznesenie, absolútne ni č. Kus papiera, ru čne písané. 

Nehnevajte sa, nejaká kultúra by mala by ť štábna.  

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: 

No ja som čerpal len z toho materiálu, ktorý som 

dostal v materiáloch, pani poslanky ňa.  

A to návrh uznesenia, ktorý znie: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu: 

za a) zria ďuje komisiu na prípravu a tak ďalej. 

Ja neviem, či ten materiál máte vy, ak nie, ja sa 

ospravedl ňujem, ja som to bral ako že to majú všetci, ke ďže 

to som si stiahol z internetu.  
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Tak, teraz neviem, či mám znova číta ť všetko, alebo, 

alebo čo? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) vieme o čom sa bude 

hlasova ť? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby 

pre čítala návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže za, pre čítam ešte raz tento návrh uznesenia. 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

zria ďuje komisiu na prípravu novely zákona 377/99 Zbierk y 

o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších pr edpisov 

z poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a starostov mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

V zložení Peter Pilinský, Martin Kuruc, Branislav 

Kaliský, Vladimír Bajan, Ján Budaj, Jozef Uhler,  

Tu mám zo za starostov pána Krúpu, Čahoj, Čahojovú 

a namiesto Jambora bol navrhnutý kto?  

Pán Kusý?  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 530 

(poznámka: po čuť mimo mikrofón „áno“) 

Lebo nebolo po čuť.  

Takže, toto je znenie ut 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale kde mám ten dopl ňujúci návrh?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ani sme nepo čuli, že niekto dával dopl ňujúci návrh.  

(poznámka: čaká sa na písomne podaný dopl ňujúci návrh 

od pani poslankyne Štasselovej) 

Však nikto ni č nedal.  

(poznámka: predsedky ňa návrhovej komisie s poslanky ňou 

Štasselovou riešia podanie dopl ňujúceho návrhu) 

Keďže to má by ť pozme ňujúci návrh, tak by sme mali 

hlasova ť najprv o ňom. Ale tu je taký neporiadok v tom, že 

nemáme o čom hlasova ť momentálne. 

(poznámka: je po čuť námietku, že ani poslanec Bajan 

nedal písomne zmenu svojho návrhu) 

(poznámka: rieši sa podanie dopl ňujúceho návrhu pani 

poslankyne Štasselovej písomnou formou) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ale on môže autoremedúrou, lebo je to.  

(poznámka: po čuť slovo „predkladate ľ“) 

Lenže on je predkladate ľ, on môže autoremedúrou 

zmeni ť, pani Štasselová. On si môže autoremedúrou zmeni ť, 

on je predkladate ľ.  

(poznámka: stále sa rieši písomný návrh pani 

poslankyne Štasselovej) 

(poznámka: je po čuť slová „hulákajú tuná, neni tu 

počuť v sále“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ja len faktickou, aby sme chví ľu využili. 

Len tá logika toho bola tá, že z každého poslanecké ho 

klubu jeden zástupca a za starostov, za malú, stred nú 

a ve ľkú mestskú časť. Preto je tá logika tých troch mien 

Kusý, Krúpa, Čahojová.  

Čiže, tam ni č mimoriadne nie je.  
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A samozrejme, predpokladám, že na Regionálnom združ ení 

si povieme s akým mandátom budú starostovia tam cho di ť. 

Čiže akéko ľvek dop ĺňanie je v tej logike, o ktorej som 

hovoril. 

Všetko. 

(poznámka: stále sa čaká na písomný návrh od pani 

poslankyne Štasselovej) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ako sme sa dozvedeli, pani Štasselová nedala k tomu to 

bodu pozme ňovací návrh, ale len dala návrh na doplnenie 

členov tejto komisie o nezaradeného poslanca pána Mr vu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, hlasujeme o čom? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hla, hlasujeme o o zložení tej komisie, ktorá sa má  

zriadi ť, ešte raz pre čítam mená: 

Peter Pilinský, Martin Kuruc, Branislav Kaliský, 

Vladimír Bajan, Ján Budaj, Jozef Uhler, pán Kusý, J ozef 

Krupa, Dana Čahojová a pán Ján Mrva.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak.  

Prosím, hlasujte o tom. 

Mrva. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím?  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Návrhová komisia, prosím vás, je tu nejaká diskusia , 

prosím vás,  o procese.  

Takže aký je?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Opýtam sa predkladate ľa pána Bajana ako autora toho 

celého, autoremedúrou príjme túto zmenu? Alebo dopl nenie od 

pani Štasselovej? Alebo nie.  

Lebo ak neprijme, musíme o ňom samostatne hlasova ť, ak 

príjme, tak potom o celom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Pani poslankyne, páni poslanci, ja sa ospravedl ňujem, 

ale ja som sa práve, ja som práve vysvetlil logiku tvorby 

toho celého, že naozaj sme chceli zástupcu strednej , 

i velkej a mestskej časti, to sme tam dosiahli, potom za 

nezávislý klub je tam kolega a ostatné budeme rieši ť na 

Regionálnom združení. 

Ja si nemyslím, že by sa tak mala rozširova ť tá 

komisia.  

To je všetko. 

Čiže, odporú čam hlasova ť osobitne o pozme ňovacom 

návrhu. 

To je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Takže hlasujeme najprv o pozme ňovacom návrhu pani 

poslankyne Štasselovej. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných.  

Za sedemnás ť.  
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Takže, uznesenie je prijaté.  

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme hlasova ť o zvyšku tohto zoznamu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných.  

Tridsa ť za.  

Uznesenie je prijaté.  
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

12. 2016, K 31. 1. 2017 A PLNENIE 

UZNESENÍ BEZ TERMÍNU PLNENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu jedna, Informácia o plnení 

uznesení. 

Prosím, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ sekcie financií: 

Dobrý de ň, materiál obsahuje informáciu o plnení 

jednotlivých uznesení a to konkrétne splnených uzne sení 

k 31. 12. 2016 je tridsa ťtri, splnených uznesení k 31. 1. 

2017 je osem, priebežne plnených je devä ť, plnenie 

uznesení, pri ktorých neboli ur čené termíny plnenia je 

štrnás ť, nesplnených je desa ť. Ur čenie nového termínu 

splnenia uznesenia pri desiatich uzneseniach a takt iež 

žiadame zruši ť dve uznesenia. 

Návrh uznesenia odporú ča zobra ť na vedomie informáciu 

a schváli ť nové termíny bodoch uvedených v uznesení 

a zrušenie dvoch uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Pán primátor, ďakujem za slovo. 

Ja by som v tomto svojom diskusnom príspevku, pán 

primátor, chcel poukáza ť na to, ako sa rôzne viete správa ť 

k poslancom mestského zastupite ľstva a ako sa viete správa ť 

k skupinám podnikate ľov, ktorých máte záujem, aby s nimi 

asi bolo dobre nakladané. Alebo teda, možno, k iným  

subjektom, ktorým máte záujem, aby bolo dobre nakla dané. 

Neviem pre čo mám pocit, že jednoducho, ste absolútne 

prestal rešpektova ť uznesenia tohto zastupite ľstva. Ten 

najvypuklejší prípad je asi prípad Dúbravky, ale 

predpokladám, že k tomu kolega, kolegovia budú hovo ri ť, ja 

som Staromeš ťan, ale ako mestského poslanca ma, samozrejme, 

veľmi hnevá, že zákonným spôsobom sme prijali nejaké 

uznesenie, následne sme toto veto prelomili a jedno ducho, 

ho nerešpektujete.  

Ale tých uznesení, ktorých nerešpektujete, je ďaleko 

viacej, pán primátor. Tak si nalejme čistého vína a pozrime 

sa pravde do o čí.  
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Ja som neni typ, ktorý má chu ť ohovára ť, ja som typ, 

ktorý má rád fakty. A tie fakty hovoria jasnou re čou. 

Koniec koncov aj v tom materiáli, ktorý vy predklad áte, to 

je napísané.  

Bod 5.4. Sme vás žiadali, aby ste vyt vytvorili 

ukazovatele, ja to tu nebudem to asi celé číta ť, bolo by to 

dlho, ale žiadali sme vás, aby ste vytvorili ukazov atele, 

na základe ktorých budeme hodnoti ť nominantov v podnikoch 

ako pracujú v OLO, v dopravnom podniku, v béveeske a na 

základe toho tých nominantov budeme odme ňova ť, alebo im 

strháva ť nejaké ne nejaké platy. 

To je z roku 2015, pán primátor, do dnes neurobené.   

A ďalšie uznesenie, ktoré, ktoré je takéto, je. Mali 

ste pripravi ť koncepciu mestských podnikov BKIS, ZOO, 

Galéria mesta a tak ďalej. Následne ste mali predloži ť 

harmonogram opatrení na dlhodobo neriešených problé mov. 

Uznesenie z dvetisícšestnásteho. 30. 3. Nesplnené, pán 

primátor.  

To sú vážne veci. To neni také, že vyma ľujme 

miestnos ť. To sú vážne veci. My sa chceme, my chceme vedie ť 

kam smeruje toto mesto, kam smeruje tieto, tieto, t ieto, 

kam vediete toto mesto. 

Pán  primátor, na návrh pani Štasselovej ste mali 

vytvori ť architektonickú sú ťaž na priestor Artmédie, 

nesplnené. Proste nesplnené. Dajte návrh na zrušeni e 

uznesenia. A zrušme to uznesenie. Ale ke ď to uznesenie raz 

tu je, tak to, pán primátor, máte plni ť.  
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Pán primátor, žiadali sme vás, aby ste nám vysvetli li, 

ako ste postupovali, je to bod 5.10, pri verejnom 

osvetlení.  

Mali ste nám doda ť nejaký, do najbližšieho mestského 

zastupite ľstva, pripravili detailný chronologický zoznam 

krokov, úkonov a iných činností, ktoré magistrát hlavného 

mesta robil v tom minulom roku.  

Pán primátor, nesplnené. 

Proste, kvantá uznesení, dlho, dlho bolo nesplnené.   

Na druhej strane sú spolo čnosti, pán primátor, ako 

SYNOT TIP, ako Lucky Seven, CBG, ďalšie CBG a spolo čnos ť 

SLOV-MATIC, ktoré majú ohromné š ťastie na to, že im plníte, 

ale expresne, je to verejne dostupné, bolo to v méd iách, ja 

len odtia ľ to citujem.  

Tak spolo čnos ť SYNOT TIP pozna podala návrh, nejakú 

žiados ť na vás 19. 9., vaša odpove ď bola súhlasná  

samozrejme, však jak inak k herniam, 23. 9. Štyri d ni. 

Neviem či tam nebol výkod víkend, lebo pripadá mi to príliš  

dlho vzh ľadom na tie ostatné, ktoré prichádzajú následne. 

29. 9. spolo čnosť  Lucky Seven žiada o nie čo, 5. 10, 

alebo teda o nie čo, umiestnenie herní, automatov, kasín. 5. 

10. súhlasne vydávate svoje stanovisko, trvalo to l en 

koľko, šes ť dní?  

A teraz idú tie esá. Spolo čnos ť SBG, žiada 9. 8., vy 

súhlasíte 11. 8., pán primátor.  
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Ja až keby mi nesta čil čas, tak žiadam ten ďalší 

príspevok.  

Pán primátor, 9.8. Ke ď 9. 8. ja napíšem jeden list, 

tak predpokladám, že 10. 8. ho odnesiem na poštu. 

Predpokladám, že asi  11., 12. 8.  možno príde k vá m, možno 

13. 8. sa dostane k vám na stôl, asi dáte k tomu ne jaké 

kole čko, možno 14. 8., 15. 8., možno 16. 8. (gong) 

v najlepšom možnom prípade sa vám to dostane naspä ť na 

podpis.  

Tak tu ste to dokázali tak, že 9. 8. to niekto 

napísal, podpísal a vy už 11. 8. ste napísali to 

stanovisko. To je, to je.  

Ja, viete čo, bodaj by ste takto pracovali, že ke ď 

chcú ľudia záväzné stanoviská pre rodinné domy, ke ď chceme 

my plni ť uznesenia. Keby ste takto mastili, toto by bola 

rajská záhrada, pán primátor. Rajská záhrada. Pe čené holuby 

by vám tu padali do úst.  

Spolo čnos ť CBG ďalšie. 26. 7. žiadali, 27. 7., na 

druhý de ň, vážení starostovia, po čujete to, tí čo žiadate 

zverenie, neviem kade čo. Tak tuto sa dá vybavi ť nie čo za 

jeden de ň. Za dvadsa ťštyri hodín sa doká, iná č, akože, ja 

nie som moc na tie písania na po číta č, ja by som toto za 

dvadsa ťštyri hodín možno nedokázal napísa ť. Vy ste to 

napísali, podpísali, ľudia vám to schválili, úplná paráda.  

Jeden, jediný de ň, vážení. Za jeden, jedniný de ň náš 

primátor dokáže povoli ť asi sedemdesiat automatov a dvadsa ť 

herní a neviem čo všetko. 
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Rovnako spolo čnos ť SLOV-MATIC, pán primátor. Siedmeho 

sie, 6. 7. podaná žiados ť, 7. 7. vyhovené. 

Pán primátor, ešte raz, nie som ten, ktorý ohovára,  ja 

sa rád držím vecných faktov, tak tu to máte na kope  fakty 

ako sa správate k uzneseniam mestských poslancov, a ko sa 

správate k vôli Bratislav čanov a ako sa správate 

k spolo čnostiam, ktorí žiadajú od vás herne.  

Poslancov a Bratislav čanov, na nich kašlete, tri 

mesiace, rok, rok a pol nevybavené uznesenia, herne  za 

dvadsa ťštyri hodín vybavené. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcela doplni ť k tým neplneným 

uzneseniam uznesenie číslo 369 z roku 2016, ktoré bolo 

schválené mestským zastupite ľstvom 30. 3. 2016. Zajtra 

uplynie rok. A to týkalo sa predloženia harmonogram u 

opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problé mov.  

Tu máme termín posunutia do 27. 4. 
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Musím poveda ť, že komisia kultúry a ochrany 

historických pamiatok, pod ktorú spadajú viaceré ti eto 

príspevkové organizácie, ma poverila, aby som požia dala, 

ale to bolo ešte 16. februára, iba o pred ĺženie do 30. 3. 

a nikdy inak.  

Ale ke ďže máme zajtra 30. 3., môžem necha ť 27.4., len 

poprosím, už žiadne pred ĺženie. 27. 4. je úplne posledný 

termín. To je viac ako rok na to, aby ste tento har monogram 

pripravili.  

Ďakujem pekne.. 

(gong) 

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: 

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán kolega.  

Nebudem teraz hovori ť o tých podpisoch, súhlasných 

stanovísk, ktoré nemuseli by ť súhlasné, ak licencia má 

herne, pretože o nich budeme, predpokladám, hovori ť celý 

zajtrajší de ň a budeme to tu po čuť asi tisíckrát túto 

pripomienku, nechcem dokonca hovori ť ani o tom ako sa 

ignorujú, nie že neplnia uznesenia, ale doslova ign orujú 

uznesenia, ktoré sme prelomili vetom, napríklad oh ľadom 

výstavby v Dúbravke, kde dvakrát toto zastupite ľstvo 

rozhodne  a napriek tomu mesto koná v absolútnom ro zpore 
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s uznesením zastupite ľstva, ale čisto vecne by som chcel 

doplni ť, že materiál ku KPI sme dokon čili, je odovzdaný na 

magistráte a teda po všetkom opodstatnenom optimizm e, 

dúfame, že aj niekedy budúci mesiac sa po dohovore a naozaj 

po tom, ako ve ľmi dobre spolupracujeme aj so zamestnancami 

mestského úradu, dostane na rokovanie aj komisie, a j 

zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ja som chcel reagova ť najskôr to, čo odznelo od pána 

Borgu ľu, ale pán Chren sa k tomu už vyjadril. 

Ja si skôr myslím, pán Chren, že vy ste takou 

zástierkou preto, aby sa to neplnilo. Lebo aj pod ľa toho 

textu, ktorý je v materiáli uvedený, v podstate ten  pôvodný 

návrh bol urobený niekedy v januári. A zatia ľ teda prebehlo 

nie čo, čo zatia ľ, zatia ľ my nevieme.  

Vy hovoríte, že to bude. Ja len s o čakávaním teda 

budem rád ke ď sa na najbližšom zastupite ľstve objaví.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja sa vás chcem spýta ť, či sa nehanbíte 

rehota ť do ksichtu poslancovi, ktorý prednáša fakty 

o neplnení uznesenia? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

(poznámka: odklaš ľanie) 

Ocitli sme sa, pán primátor, v tomto meste. Boli sm e 

zvolení vy aj ja, aj všetcia tu sediaci poslanci pr eto, aby 

sme pre toto mesto nie čo urobili. 

Ja vás skuto čne žiadam o to, aby ste sa spamätali. 

Minule vás kolega Ká čer vyzýval, že aby ste sa vrátili 

do tej polohy toho starého Iva, ktorý, si ho pamätá me ako 

šéfa finan čnej komisie, ktorý pre toto mesto chcel nie čo 

robi ť.  

Ale prosím vás, za čnite nie čo robi ť, lebo toto nie je 

normálne, aby sme herne zo d ňa na de ň schva ľovali, a aby 

sme kontrolo, kon, aby sme kritéria pre šéfov našic h 

podnikov nemali hotové rok a pol.  
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Aby koncepcie sme nemali našich podnikov hotové rok . 

Aby osvetlenie, kroky čo sme od vás chceli, nemali dlhú 

dobu robené. Aby ke ď chceme architektonickú štúdiu na na 

Artmédiu na Artmédiu, tak sa jednoducho, neunúvate.  

Proste, to takto nejde. 

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 by som chcela predloži ť zmenený návrh uznesenia 

v časti Bé návrhu uznesenia v bode 6. sa pod poradovým  

číslom 6.8 nový termín splnenia uznesenia 16. 11. 20 17 

nahrádza termínom 31. 5. 2017. 

Toto uznesenie bolo vyplynulo po správe kontrolóra,  

týkalo sa letnej údržby, kde sme schválili uzneseni e, že sa 

navýši po čet pracovníkov oddelenia správy komunikácie, 

sekcie, životného prostredia a stavebnej činnosti kvôli 

letnej údržbe.  

Ak budeme kontrolova ť či sa navýšil po čet pracovníkov 

po skon čení letnej údržby až 16. 11., pod ľa mňa je to 

neskoro. Malo by by ť ke ď pracujúci by mali by ť doplnení, 

pred za čatím letnej údržby, 31. 5. 2017, si myslím, že to 

je dostato čný termín, hoci leto ešte nenastalo, ale ale tá 

letná údržba už vlastne prebieha aj v týchto mesiac och.  
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Takže, poprosím kolegov o podporu tohto návrhu, že 

presúva sa na skorší termín bod 6.8, nový termín pl nenia 

uznesenia, 31. 5. 2017. 

Ďakujem pekne.. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja myslím, že pán Borgu ľa naozaj upozornil a nie prvým 

na vážny problém, ktorý tu rieši už pod ľa mňa vä čšina 

poslancov na zastupite ľstve, že ak si nájdeme trocha času 

vždy pred zastupite ľstvom a študujeme si tento materiál 

o plnení uznesení, tak tam narazíme minimálne na je dno, ale 

dneska sú to už možno desiatky nesplnených uznesení . A už 

každý poslanec si pomaly vie nájs ť to svoje, ktoré nejakým 

spôsobom tuná si viedol a presadzoval, ktoré sa nep lnia.  

Myslím si, že to je skuto čne vážny problém kvôli tomu, 

že ak sa nebudú rešpektova ť uznesenia zastupite ľstva, tak 

svojim spôsobom my sme tu potom zbyto ční, lebo je jedno čo 

odhlasujeme, ke ď aj tak vedenie mesta si potom spravín čo 

chce. 

Ja. Dalo by sa o tom diskutova ť dlho. Ja tu, ja tu 

budem aj v rámci pozme ňováku dop ĺňať jedno uznesenie, ktoré 

je neplnené od júla minulého roka a už, pod ľa mňa, nie je 
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vôbec nejaké najdôležitejšie zo všetkých, lebo už s me tu 

počuli aj ove ľa vážnejšie uznesenia, ktoré nie sú plnené. 

Len bolo by sa treba zamyslie ť možnože na úrovni predsedov 

klubov, že čo s tým ďalej.  

Ja si myslím, že je dos ť vážny nedostatok aj to, že 

tento materiál sa pripravuje výlu čne, dá sa poveda ť, bez 

akejko ľvek kontroly zastupite ľstvom, až kým príde na 

zastupite ľstvo.  

Napríklad tento materiál nechodí do žiadnej z komis ií, 

kde by sa už isté veci dali odchyta ť. Otázne je, že do 

ktorej komisie by to malo ís ť, či do jednej alebo do 

všetkých, ale možnože to by tiež prospelo tomuto ma teriálu, 

aby sme nemuseli potom pred zastupite ľstvom tomu venova ť 

hodinu, dve a vychytáva ť tie uznesenia, ktoré tam chýbajú, 

najmä medzi tými nesplnenými. 

Takže, hovorím to skôr aj ako vec na úvahu do budúc na,  

lebo nazdávam sa, že už naozaj vä čšina zastupite ľstva tu 

nie je spokojná s tým ako tento materiál vyzerá a ž e je 

mimo kontroly poslancov  pred tým, než príde na 

zastupite ľstvo. 

Ja v rámci toho pozme ňováku už neviem po ko ľkátykrát 

pripomeniem jedno uznesenie, ktoré bolo prijaté min ulý rok 

a ktoré sa týkalo a ktoré sa týka doplatku, doplatk u 

Televízii Bratislava. Ono stále nie je splnené. Ja nechcem 

teraz vies ť diskusiu vecne o tom uznesení, ale som 

prekvapený, že spracovate ľ materiálu nezaradí to uznesenie 

medzi nesplnené, lebo ono skuto čne, minimálne formálne, ale 

nie len formálne, ale vecne splnené nie je.  
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Takže je pre m ňa záhada, že pre čo sa takéto uznesenia, 

aj tie ďalšie, neuvedú v tom zozname medzi nesplnenými. 

Bolo by aj  k tomuto bodu ove ľa menej diskusií, keby sa to 

tam objavilo.  

Lebo, my aj poznáme dôvody pre čo tam niektoré 

uznesenia nie sú.  

Ak by som prekro čil čas, tak potom poprosím 

o pred ĺženie. 

My poznáme dôvody, pre čo tam niektoré uznesenia nie 

sú. niektoré tie nesplnené uznesenia sa aj riešia. Ja sám, 

napríklad, prostredníctvom mediálnej rady, ak sa to  podarí, 

tak by sme vedeli nejako skorigova ť aj to uznesenie k tej 

Televízii Bratislava, ale pokia ľ, pokia ľ to ešte nedobehol 

ten proces, tak by sa to malo formálne vykazova ť medzi tými 

nesplnenými uzneseniami, lebo potom tu dokola tu bu deme 

stále dohadzova ť, pripomienkova ť a a ne nerozumiem na čo to 

je. Aj, aj sa na ťahuje čas na tom zastupite ľstve. 

Čiže, ja pre čítam ten krátky pozme ňovák, ktorý sa týka 

toho jedného nesplneného uznesenia a prosím ostatný ch 

poslancov o podporu, aby sa to ocitlo v tom zozname  

nesplnených uznesení.  

V časti A návrhu uznesenia v bode 5 sa za bod 5.6 

vkladá nový bod 5.7, ktorý znie: 

5.7 číslo 526/2016 zo d ňa 29.6. a 30. 6. 2016, 

doterajšie body 5.7 (gong)až 5.10 sa ozna čujú ako body 5.8 

až 5.11. 
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Ďakujem pekne za slovo aj za podporu ostatným 

poslancom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mikulec, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som len chcel všetkých kolegov vyzva ť k tomu, 

aby sme aj túto diskusiu, ktorú máme k nesplneným 

uzneseniam ukon čili nejak rýchlejšie a aby ste nám vy, pán 

primátor, vysvetlili, pre čo tie uznesenia neplníte.  

Lebo takto sa bude jeden bod na ťahova ť na hodinu 

a máme tu ikx, ypsilon ďalších bodov, desiatky bodov, ktoré 

teda majú pomôc ť Bratislave a my sa tu bavíme o neplnených 

uzneseniach, v čom ja musím súhlasi ť aj s poslancom 

Borgu ľom, že niektoré veci sa tu plnia expresne rýchlo 

a niektoré veci sa tu neplnia vôbec.  

Ja sa pýtam a prosím vás, keby sme hodinu 

nediskutovali o tom a nedozviem sa ani po tej hodin e 

odpove ď, že pre čo sa to deje.  

Keby ste mohli na to odpoveda ť hne ď a máme to 

vybavené. Môžme ís ť k ďalšiemu bodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, pod ľa rokovacieho poriadku nemôžem, ale 

keď chcete hne ď, tak vám poviem dve veci: 

Po prvé, je to vysvetlené v materiáli, pre čo sa 

uznesenia odkladajú, a po druhé, ve ľmi súhlasím s tým, čo 

povedal pán poslanec Vetrák, aby ste sa zamysleli n ad tým, 

pretože prí čina pre čo sa niektoré uznesenia odkladajú, je 

ich nekompetentný návrh.  

Bohužia ľ, zamyslite sa nad tým, čo predkladáte, ako to 

formulujete, týka sa to aj pána poslanca Vetráka, k torý 

predkladá nerealizovate ľné nezmysli.  

A takéto uznesenia sa, samozrejme, neplnia. Lebo sa  

plni ť nedajú. Ale to je vaša vizitka.  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Áno. 

Neviem či architektonická sú ťaž na Artmédiu vyhlási ť 

je nezmysel, to ide urobi ť. 

A rovnako, ako ke ď urobí, pán primátor, ja chcem pána 

Vetráka doplni ť, lebo to sú veci, ktoré sa dotýkajú 

peňaženiek Bratislav čanov.  

OLO, ako spolo čnos ť, ktorá má organizova ť zber 

a spracovanie odpadu, urobila trojmiliónový zisk, a lebo 

koľko to bolo. My sme sa vás pýtali, lebo to sú, tá 
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spolo čnos ť nemá robi ť zisk, to neni štandardná obchodná 

spolo čnos ť, my sme chceli od vás analýzu, aby ste povedali, 

že či na úkor tohto zisku, radšej neznížime Bratislav čanom 

poplatky za smeti. A to sme mohli urobi ť. Tie tri milióny 

sme, o tie tri milióny sme mohli zníži ť poplatky 

Bratislav čanom za odpad. Jednoducho, sme mohli pomôc ť 

obyvate ľom tohto mesta. Ale vy ani tú analýzu neurobíte. 

My, ani nám nedáte šancu sa dosta ť k tomu kroku dva, pomôc ť 

našim susedom. Ja nerozumiem pre čo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, váš klub má svojho zástupcu v dozorne j 

rade spolo čnosti OLO, máte všetky možnosti na to, aby ste 

spravili. 

A tieto vaše populistické vyhlásenia si nehajte, 

prosím, pre kampa ň volebnú. 

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. 

Teraz som zistila od organiza čného, že medzi časom 

prišlo k pre číslovaniu tých jednotlivých bodov, hoci ja mám 

ešte naj najnovšie otvorené návrh uznesenia k bodu číslo 

jedna.  
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A ten návrh čo som ja čítala sa týkal pôvodne 

poradového čísla 6.9, 6.8, ale teraz sa to nachádza pod 

poradovým číslom 6.9. 

Tak ja tam dop ĺňam, aby nedošlo k nedorozumeniu, 

uznesenia číslo 663/2016. 

Čiže, ak je to šes ť deviatka, tak potom sa to týka 

šes ť deviatky.  

Ja za to nemôžem, že mám pred sebou možno ešte nie 

najnovší znenie uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som doplnila zoznam, ktorý priniesol pán posl ane 

Borgu ľa, ešte o jedno závažné uznesenie, ktoré nie je 

plnené, a to je uznesenie miestneho zastupite ľstva, ktoré 

ste, mestského, ktoré ste nepodpísali, pán primátor  a ktoré 

poslanci opätovne prehlasovali vaše veto na minulom  

zasadaní. A týka sa oh ľadom konzultácií a spolupráce 

s nezávislou skupinou odborníkov, IT odborníkov zo skupiny 

Slovensko Digital, vo veci prípravy a zavádzania 

reziden čného parkovania v Bratislave. 
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Toto uznesenie je pri znakom, naše, nášho zodpovedn ého 

prístupu k zavádzaniu parkovacej politiky a k preve ntívnej 

opatrnosti, lebo naozaj, zavádzanie parkovacej poli tiky sa 

týka pe ňaženiek všetkých Bratislav čanov a všetkých 

návštevníkov Bratislavy.  

A podotýkam, plnenie tohto uznesenia má ve ľký význam 

aj pre naše zajtrajšie rokovanie o schva ľovaní dodatku 

štatútu k parkovaniu Bratislavy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák.  

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

No, ďakujem za slovo.  

Bol som tuná kolegami upozornený, lebo som to 

prepo čul, že ste povedali, že dávame nekompetentné návrhy . 

No, je to taká už osobnejšia rovina, ale poviem tak , 

že viete, že také za najnekompetentnejšie, čo som tu zažil, 

považujem to, že vy podpíšete uznesenie o TV Bratis lava 

a potom ho neplníte.  

Tak, tomu naozaj ťažko rozumie ť.  
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A k tým nekompetentným návrhom. No všetko prešlo 

komisiami aj zastupite ľstvom, treba sa zmieri ť s tým, ke ď 

zastupite ľstvo nie čo schváli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som vás chcela poprosi ť o podporu uznesenia, 

ktorú dávame, teda doplnenia uznesenia, ktoré dávam e 

s pánom poslancom Kaliským ako bod Cé a to: 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislava žiada 

primátora, aby návrhy na zrušenie uznesení dával do  

programu v samostatnom bode programu aj s odôvodnen ím 

návrhu.  

Ja dúfam, že je to kompetentné. 

Ako samostatný bod. To znamená, že ke ď budeme ruši ť 

nejaké uznesenie, budeme to ma ť v samostatnom bode, aby sme 

vedeli, čo vlastne robíme.  

Nebolo to zvykom doteraz.  
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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 Kimerlingová. 

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

No, to čo povedala pani kolegy ňa Pätoprstá vlastne je 

nie čo, na čo chcem nadviaza ť, hoci som to vôbec takto 

neplánovala. 

Zrušenie uznes, zrušenie uznesení, konkrétne tuná b od 

7.2, to je o poplatku za rozvoj. Tam poslanci žiada li, aby 

ste vypracovali ekonomickú analýzu. Vy ste to odbil i tým, 

že vlastne poplatok za rozvoj bude v kompetencii me stských 

častí a tým pádom vy nebudete, alebo nemáte mandát n a to, 

aby ste robili nejakú analýzu.  

Lenže z toho poplatku za rozvoj tridsa ťdva percent 

príde do mesta. mestské časti musia tridsa ťdva percent 

odvies ť do mesta, s tým každý súhlasí, ale my poslanci 

chceme vedie ť, na čo tie peniaze plánujete použi ť. Bude to 

rozpo čtová položka a potrebujem, aby ste mali, alebo všet ci 

poslanci potrebujú, aby ste mali analýzu urobenú, čo 

prípadne z týchto prostriedkov mesto bude ku každej  

investícii budova ť.  

Či tu bude nejak systematicky, alebo ad hoc pri každ ej 

investícii čo bude potrebné.  
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Ale mali by ste ma ť preh ľad o tom, alebo mali by ste 

sa snaži ť urobi ť si preh ľad a a dopredu predpoklady, na čo 

sa tridsa ťdva percent z poplatku za rozvoj použije.  

Tuná navrhujete zruši ť to. No to nie je ve ľmi rozumné. 

Poviem to tak mierne.  

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: 

No, ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som poprosila predkladate ľov tohto návrhu, pani 

Pätoprstú a pána Kaliského, aby to nechávali v bode  jedna, 

lebo to k tomu patrí, ale aby to bol automaticky hl asovanie 

o zrušení uznesení samostatné hlasovanie.  

A aj teraz v tomto prípade dávam procedurálny návrh , 

aby sa v tomto bode jedna o časti sedem hlasovalo 

samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môže sa da ť procedurálny návrh vo faktickej? Môže?  

Áno. Takže dobre.  

Takže hlasujeme teraz o procedurálnom návrhu pani 

poslankyne Šimon či čovej. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťsedem za. 

Čiže, tento návrh bol prijatý. 

 

Vraciame sa spä ť do diskusie.  

A slovo má pán poslanec Ká čer. 

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

Ďa ďakujem za slovo. 

Ja by som taký jeden ukázal príklad, že čo my nazývame 

plnenými uzneseniami a dal taký príklad z reality, ako ich 

mesto plní.  

Takže mali sme tu 27. 10. aby mesto odložilo staveb né 

práce v Dúbravke do doby, pokým nebude vyriešená si tuácia 

s parkovacími miestami, ktoré sú v sú časnej dobe využívané 

obyvate ľmi, nebudem to ďalej číta ť.  

Tak aby ste všetci vedeli, ako mesto splnilo toto 

uznesenie. 
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Ohradilo toto parkovisko plotom. To je pre mesto 

splnené. A ešte bez hanby, to som naozaj neveril, ž e sa to 

stane, to nájdem medzi splnenými uzneseniami.  

Takže samozrejme, dávam návrh, aby, aby to bolo 

presunuté do, do nesplnených uznesení. 

Ďalej by som sa ve ľmi rád vyjadril k tým 

nekompetentným uzneseniam. 

Pán primátor, pre vás žiadne riešenie neni dostato čné 

kompetentné, ktoré nevyriešite vy, alebo ktoré nena vrhnete 

vy. Nemyslím si, že by teraz tu všade akože tlieska li ľudia 

všetkým tým vašim návrhom, ktoré ste vymysleli, ako  

napríklad výstavba v Dúbravke.  

To, čo ste predviedli v čera na tla čovke TA3, to je 

čistá predvolebná kampa ň, pán primátor. To nemalo nejakej 

vecnosti o parkovacej politike, k problémom Bratisl avy, tam 

nebolo absolútne ni č. Každý boží de ň si otvorím verejné 

osvetlenie, taký problém, onaký, parkovanie, všetko  tu 

v zásade riešime za vás, pán primátor a vy si dovol íte 

tvrdi ť, že poslanci pripravujú nekompetentné uznesenia?  

(poznámka:  po čuť „áno“) 

Veď to je  vaša vizitka. Ve ď my tu nevieme normálne 

pracova ť s zložkami. Kde je pán riadite ľ? Toto je jediná, 

toto je, toto je jediná samospráva, kde pán riadite ľ 

pravidelne nesedáva na zastupite ľstvách.  
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Však toto keby sa dialo za Ftá čnika, pán primátor, 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) zožerete. To si z  nás 

robíte úplnú srandu?  

Dávam pozmeňujúce uznesenie. Ospravedl ňujem sa, desa ť 

sekúnd, mi to vypadlo. 

V bode 4 časť 4.11 číslo 640/2016 časť Bé zo d ňa 27. 

10. 2016 zaradi ť do bodu Bé v časti textu ako nesplnené 

uznesenie a teda zaradi ť ho ako bod 5.11. 

Ja stále verím, lebo ni č iné mi už nezostáva, že sa 

pán primátor spamätáte, spravíte poriadok na tom 

magistráte, pán riadite ľ za čne bra ť poslancov ako 

poslancov, bude tu sedáva ť, bude si nás týmto, týmto 

spôsobom, (poznámka:  nezrozumitelné slovo) sadne, že si 

nás bude váži ť. To že už nás neprijme nikdy, tak to, to už, 

ako k tomu sa nevyjadrujem.  

A ešte som zabudol na jednu vec, pán primátor. 

Materská škola v Čuňove.  

Čistý verejný záujem. Od mája čaká na záväzné 

stanovisko mesta. Od mája. Kvôli vám nebudú rok môc ť 

čuňovské deti, kvôli vám, pán primátor, vy ste zodpove dný 

za to, nebudú môc ť čuňovské deti chodi ť do škôlky. Budú tam 

chodi ť o pol roka alebo o rok neskôr. 

Od mája 2016 sa tu čaká na stanovisko k materskej 

škôlke. Neni to hanba? Toto je tá kompetentnos ť, o ktorej 

rozprávate, pán primátor. Toto je ten verejný záuje m?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem.  

Pán poslanec Mrva faktickou. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja si myslím, že v rámci korektných vz ťahov a teda asi 

to prebieha aj na iných mestských, miestnych 

zastupite ľstvách tak, že teda starosta na úvod, ke ď sa 

začína zastupite ľstvo, ja aspo ň prejdem, nemám tam štyri, 

koľko to je, možno pä ťdesiat uznesení, ale mám tam možnože 

päť, sedem, a prejdem si s poslancami, ktoré sú splnen é 

a ktoré sú priebežne plnené a ktoré nie sú splnené,  lebo 

a odôvodním to. Ja to normálne odôvodním. A nepovie m, že 

nekompetentné.  

Čiže, vy tu máte desa ť nesplnených, nemám to dobre 

naštudované, ale predpokladám, že medzi tými splnen ými sú, 

tak jak povedal pán Ká čer, aj nesplnené, čiže toto by sme 

mali normálne prebra ť pre čo sú nesplnené a v ktorej veci.  

Ja som nepo čul ani jeden ten argument od vás, že by tá 

architektonická sú ťaž bola nekompetentný návrh, alebo 

zaplatenie už odsúhlaseného financií Televízii Brat islava, 

alebo nezakomponovanie Slovak digital po dvojnásobn om  nas 

odsúhlasení zastupite ľstvom, do procesu verejného 

obstarávania v verejného osvetlenia. 

Čiže, toto by som si považoval za slušnos ť (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Mňa tiež irituje, že nazývate návrhy uznesení doktora  

Vetráka za nekompetentné. Myslím si, že on ako práv nik je 

ove ľa kompetentnejší, ako vy. Čiže, toto by som si na jeho 

mieste vyprosila.  

A druhá vec. Súhlasím s kolegom Ká čerom. Je absurdné, 

aby riadite ľ magistrátu nesedával na mestskom 

zastupite ľstve. A nie len na mestskom zastupite ľstve, vy 

ako predseda finan čnej komisii by ste takisto skákali, keby 

riadite ľ magistrátu nebol na finan čnej komisii.  

Spočítajme si, za tých dva a pol roka, alebo dva aj 

štvr ť, ve ď ko ľkokrát riadite ľ magistrátu navštívil finan čnú 

komisiu? A bol tam celý čas.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

No, Gajarského, Strom čeka, Dušanu Viš ňovskú, by ste vy 

ako predseda finan čnej komisie rozkúsali, rozvlá čili. Ste 

tu kri čali po Ftá čnikovi, že je klamár a takéto blbosti. 

A proste, vy teraz, to je že úplne iný Nesrovnal, k torý tu 

dneska sedí.  

Ale chcel som doplni ť kolegu Ká čera, že to je ve ľmi 

smutné s tou materskou škôlkou. A len to dávam do  

kontrapunktu s so stanoviskom pre her ňu spolo čnosti CBG, 

ktorá bola vybavená za jeden, jediný de ň, vážení.  

Materská školka rok. A ešte stále nevybavená. Her ňa, 

jeden de ň, pán primátor. Paráda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Končím diskusiu.  

Vy viete ve ľmi dobre, že to sú úplne iné procesy. Ja 

nebudem sa k týmto pokryteckým vyhláseniam, výkriko m 

vyjadrova ť. Viete, že to nie je pravda. 

Ale ešte dovolím si reagova ť na pani poslanky ňu 

Čahojovú. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nevykrikujte. Nevykriku. 
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(poznámka:  po čuť hovor výkriky mikrofón) 

Hovorím, že her ňa sa riedi,  

(poznámka:  výkriky mimo mikrofón) 

Neni to pravda, her 

(poznámka:  výkriky mimo mikrofón) 

Her ňa sa riadi, bohužia ľ, úplne iným zákonom.  

A vy máte zajtra, pán poslanec, možnos ť to zastavi ť.  

Zajtra budete ma ť možnos ť to zastavi ť.  

(poznámka:  výkriky mimo mikrofón) 

Sa riadi úplne iným zákonom a zaj 

(poznámka:  výkriky mimo mikrofón) 

Nevykrikujte, lebo vás nehám vyvies ť odtia ľto! 

(poznámka:  smiech v sále a aj predsedajúci sa 

zasmial) 

Dobre.  

Pani poslanky ňa Čahojová. Vy ste sa pýtali na ten 

Slovensko digital. 

Bohužia ľ, keby ste si pre čítali to uznesenie, tak by 

ste vedeli, že sa týka verejného obstarávania, ktor é má 

mesto spravi ť. Mesto môže spravi ť verejné obstarávanie až 
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bude spustená parkovacia politika. Na spustenie par kovacej 

politiky potrebujeme schváli ť štatút, ktorý sa bude 

schva ľova ť zajtra.  

Čiže, ke ď schválite štatút, my spúš ťame, potom môžme 

spusti ť verejné obstarávanie a potom, samozrejme, sa radi 

budeme rozpráva ť aj so Slovensko digital. Pred tým to 

nejde.  

Ale to by ste ako starostka mohli vedie ť, že takéto 

procesy samospráva má.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová.  

Čo s rozvojovým poplatkom? 

Pani poslanky ňa, rozvojový poplatok je riešený 

zákonom. Ak máte záujem, my vám ten zákon pošleme. Je tam 

päť kategórií, ktoré môže samospráva využi ť. Zdravotnícke 

zariadenia, sociálne, verejná zele ň, dopravná 

infraštruktúra. To sú veci, do ktorého bude mesto 

investova ť rozvojový zákon. Pä ť. A o použití financií mesta 

rozhodujete vy pri schva ľovaní rozpo čtu.  

A ta.  

To je z mojej strany. 

Nech sa pá či, ešte pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Pán primátor, ja som si pozrela v čerajší váš brífing, 

alebo tla čovú besedu a musím vás upozorni ť opätovne, že 
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najzásadnejšie časti takzvaného auditu, ktorý nie je 

skuto čne auditom, sú verejnosti neprí neprístupné. To je 

technická špecifikácia, ekonomický model, verejné 

obstarávanie a integrácia parkovania. To máte pravd u. Ale 

keď to vy budete konzultova ť, už to bude neskoro. K tomuto 

treba odborné stanovisko, či sú tieto podklady.  

Vy ste podpisovali zmluvu so spolo čnos ťou Deloitte, že 

táto analýza alebo tento audit alebo táto koncepcia  je len, 

len pre vašu vnútornú potrebu magistrátu.  

A zaväzujete každého poslanca, ktorý sa chce na ten to 

materiál pozrie ť ml čanlivos ťou.  

Takže o čom. To nie.  

Najlepšia kontrola je verejná kontrola. Ak by tieto  

materiály boli prístupné. 

Dohodnite sa so Slovensko digital o vnútornej 

komunikácii. Nech si tie materiály pozrú. Nech k ni m dajú 

svoje stanovisko. Nás ako poslancov to eminentne za ujíma, 

lebo pozrite si, vážení kolegovia, v čerajšiu tla čovú besedu 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, vy ako poslanky ňa sa môžete 

kedyko ľvek zoznámi ť s tým auditom. A to, že sú niektoré 

veci, zatia ľ, verejnosti neprístupné, slúži ochrane záujmov 

mesta.  
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Pán poslanec Ká čer.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Opäť ste odpovedali na to, čo vám vyhovuje.  

Pýtam sa, pre čo materská školka v Čuňove od mája 2016 

nemá záväzné stanovisko mesta? chcem vašu odpove ď, pán 

primátor. Nie len na to, čo vám vyhovuje.  

Na vašej tla čovke ste sa opierali o (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) digital, alebo ste to spomína li 

v nejakom rozhovore. 

Pre čo ste to prvýkrát nepodpísali a museli sme to 

prelamova ť, ak je tu ten záujem mesta spolupracova ť 

s takýmito ob čianskymi združeniami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja len krátko, pán primátor. 

My vieme, že vy máte dôvody pre čo, povedzme, neplníte 

uznesenia, alebo pre čo nepodpisujete, ale fakt je taký, že 

ak je nejaké uznesenie podpísané, alebo sme prelomi li vaše 
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veto, tak nie je žiadny dôvod, aby to nebolo vykazo vané 

aspo ň medzi nesplnenými uzneseniami. 

Čiže, to je proste nepochopite ľné, že ke ď to aj 

nechcete plni ť, alebo neplníte, že pre čo to nedáte do toho 

zoznamu tých nesplnených.  

Lebo to je potom skuto čne taká ignorancia toho 

zastupite ľstva. A to, aj to  ve ľa poslancom vadí, okrem 

toho, že sú tam aj tie vecné dôvody za tým, či je to dobré, 

zlé.  

Ale aj formálne nie je ten materiál dobre spravený.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To bol posledný diskusný. 

Pani poslanky ňa už sa prihlásila neskoro.  

Takže, prosím návrhovú komisiu o návrhy uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali nieko ľko doplnení, teda 

návrhov na doplnenie. 

Prvý návrh dal pán Vetrák.  

Žiada v časti A návrhu uznesenia v bode 5, aby sa za 

bod 6 vkladal nový bod 5.7, ktorý znie: 
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Číslo uznesenia 526/2016 zo d ňa 29. 6. a 30. 6. 2016, 

doterajšie body 5.7 až 5.10 sa ozna čujú ako body 5.8 až 

5.11. 

Teda vsuvka za bod 5.6 ako nový bod 5.7 s tým číslom 

uznesenia 526. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Ďakujem, 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh dala pani Šimon či čová.  

V časti Bé návrhu uznesenia v bode 6 sa podbod číslo 

6.9 treba da ť nový termín splnenie uznesenia 663/2016, 

namiesto 16. 11. 2017, navrhuje nahradi ť termínom 31. 5. 

2017. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To čo dala návrh ako tretia pani Pätoprstá, o tom sme 

hlasovali, že sa bude hlasova ť samostatne. 

A ďalší návrh, posledný, prišiel od pána poslanca 

Káčera a pani Za ťovi čovej. Navrhujú v bode 4 časť 4.11 

číslo uznesenia 640/2016 zo d ňa 27. 10. 2016 zaradi ť do 

bodu 5 časti textu ako nesplnené uznesenie, teda zaradi ť 

ako bod 5.12 v tomto prípade, lebo jedenástka už je  obse 

obsadená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Plnenie je ihne ď. Teda termín plnenia je ihne ď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

Tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toľko bolo k doplneniam. 

Teraz by sme mali hlasova ť, poprosím pani Pätoprstá, 

aby sme mohli hlasova ť, nevyrušujte. 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti  A berie na 

vedomie v bodoch 1, 2, 3, 4, 5 aj s tými doplnkami.  
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Nový návrh uznesenia v časti Bé, ktorý bol doplnený 

aktuálnymi dátumami v časti v bodoch 6.1 až 6.13 a ostatne 

nám potom samostatne hlasova ť o sedmi čke.  

Takže o týchto dvoch by sme mali hlasova ť teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže teraz hlasujeme o čom?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prosím?  

Potom ešte o zrušený, o zrušení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Čiže, teraz hlasujeme? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz to A, Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Okej. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

Dvadsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz by sme mali hlasova ť o poslednom bode sedem. 

Zrušenie uznesení mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, ke ďže bola žiados ť na to, že samostatne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Nech sa pá či, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných, 

dva za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 3 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 1336/28, DO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI SLOVAK 

INVESTMENT GROUP, S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tri. To je osobitný zrete ľ 

v Dúbravke. 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   Kasander, riadite ľ sekcie financií: 

Žiadate ľ o Slovak Investnent Group, s. r. o., 

požiadalo o majetkoprávne usporiadanie vlastníckeho  vz ťahu 

k tomuto pozemku ako vlastník susedných nehnute ľností.  

Predajom nehnute ľností nepríde k zamedzeniu prístupu 

na iné pozemky.  Predmet predaja nezasahuje do žiad nej 

komunikácie.  
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Kúpna cena bola stanovená vo výške stosedemdesiat 

jedna celá nula sedemdesiatšes ť eur na meter. Pri celkovej 

výmere stoštyridas ťpäť metrov štvorcových, teda predstavuje 

kúpna cena tohto pozemku celkovú sumu dvadsa ťštyritisíc 

devä ťstopä ť celá dvadsa ť eur.  

Finan čná komisia a me mestská mestská rada navrhuje 

schváli ť predaj za kúpnu cenu celkom tridsa ťšes ťtisíc 

dvestopä ťdesiat eur, to znamená dvestopä ťdesiat eur na 

meter štvorcový.  

Návrh uznesenia je odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu celkom dvadsa ťštyritisíc devä ťstopä ť eur celá dvadsa ť 

centov. Stosedemdesiat jeden celá sedemdesiatšes ť eur za 

meter štvorcový. 

Ďakujem. 

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 za slovo. 
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Presne to čo tu odznelo, m ňa pán predseda finan čnej 

komisie požiadal, aby som, vzh ľadom na to, že tu nie je 

prítomný, tento návrh dal aj písomne. 

Takže, na základe odporú čania finan čnej komisie 

dopĺňame uznesenie a schva ľujeme za kúpnu cenu 

dvestopä ťdesiat eur na meter štvorcový, to znamená za 

celkovú sumu tridsa ťšes ťtisíc dvestopä ťdesiat. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu a ideme hlasova ť. 

Hlasujeme najprv o návrhu, pozme ňovacom návrhu 

finan čnej komisie, tak ako ho pre čítal pán poslanec Kolek.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pozmeňujúci návrh na zmenu sumy. Mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje  za kúpnu cenu dvestopä ťdesiat eur 

za štvorcový meter, takže kone čná suma by mala by ť potom 

tridsa ťšes ťtisíc dvestopä ťdesiat. Navrhoval pán Kolek. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Dvadsa ťštyri za. 

Čiže návrh finan čnej komisie nebol prijatý.  

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje  ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa predaj tak ako je napísané 

v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Osem za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 15515/46, SPOLO ČNOSTI 

DEXTERITY, S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyri, osobitný zrete ľ v Nivách 

Ružinove. 

Prosím úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   Kasander, riadite ľ sekcie financií: 

Ide o pozemok, ktorý je v užívaní žiadate ľa.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 

stopä ťdesiatdva celá dvadsa ťpäť eur na meter štvorcový, čo 
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pri výmere 29 m2 predstavuje sumu celkom štyritisíc  

štyristopätnás ť celá dvadsa ťpäť eur.  

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemku za obdobie od 30.4.2015 do podpisu kúpnej z mluvy 

kupujúcim.  

Taktiež je rozdielny návrh finan čnej komisie 

a mestskej rady oproti návrhu uznesenia, kedy finan čná 

komisia a mestská rada odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu celkom sedemtisíc dvestopä ťdesiat eur, čo znamená 

dvestopä ťdesiat eur na meter štvorcový.  

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu celkom štyritisíc štyristopätnás ť eur, plus náhrada za 

užívanie, čo znamená stodvadsa ťpäť eur na meter štvorcový.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Viete, troška mi tu chýba, že, že sa k tomu vyjadru je 

nejaký súdny znalec a vyjadrí sa k tomu komisia pat ri čná 

a potom my, ten kto je najlepší, kto najvyššiu cenu  

navrhne. 

Pripadá mi to troška také nekoncep čné, že raz necháme, 

raz navrhneme. Kolega teraz zdvihol, to je stopä ťdesiat. 

Mohol sa nájs ť ešte niekto lepší, čo by za pä ťsto zdvihol.  

Predsa ten materiál sem prichádza nejak odborne 

zdatný. Nemôžme tu meni ť úplne koncepciu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka, faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Zhodou okolností ma v čera oslovil jeden kamarát, ktorý 

si kupuje pozemok v záhradkárskej oblasti za Devíno m  a ke ď 

som si teraz spo čítal ko ľko metrov štvorcových kupuje za 

akú cenu, tak mi vyšlo, že kupuje za stoštyridsa ťdevä ť eur 

na meter štvorcový. V záhradkárskej oblasti medzi D evínom 

a Devínskou Novou Vsou.  

Keď som sa na to spýtal, že sa mi to zdá nejako ako 

dos ť vysoká suma, tak sa úplne rozosmial a hovorí, že t oto 
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je úplne výborná cena. To by si videl, aké sa tam p ohybujú 

ceny. 

Preto ke ď mi príde cena v Dúbravke, v Karlovke, 

v Starom Meste a vidím tam stotridsa ť, stoštyridsa ť, 

stopä ťdesiat eur, tak naozaj, sa potom ne čudujem, že tu 

proste takéto veci neprechádzajú. No bodaj by prech ádzali. 

Takisto si spomínam ke ď sa išiel rieši ť nový cintorín, 

tak sa hovorilo, že v Rusovciach sa dajú kúpi ť, pamätám si 

vtedy to vystúpenie, že v Rusovciach sa predpokladá , že sa 

dá kúpi ť meter štvorcový po stopä ťdesiat eur a tam sa 

proste riešilo nejaké nové, nový cintrorín, že to b y tak 

asi vyšlo. Tak som sa vtedy zasmial, že pravdepodob ne by si 

mesto malo zohna ť tých znalcov, ktorí oce ňujú, ke ď predáva, 

lebo ke ď predáva, tak vieme výrazne lacnejšie vybavi ť 

(gong) tie ceny. 

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. 

Pánu Hanolí Hanulíkovi by som chcela poveda ť, že, 

viete, pán Hanulík, tie ceny, ktoré navrhuje finan čná 

komisia, tak to je kolektívny návrh. 
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Dajte návrh na zrušenie finan čnej komisie, ak 

pochybujete o jej oprávnenosti, alebo o tom, že či je 

schopná vôbec odhadnú ť a ceny, ktoré navrhuje.  

A okrem toho, pán Hanulík, práve mestské 

zastupite ľstvo je to, ktoré rozhoduje o majetku mesta, 

ktoré kontroluje hos hospodárne narába ť s ním. 

Takže návrhy finan čnej komisie ja beriem ako odborné 

návrhy finan čnej komisie. a poslancov za nás, ktorí nás tam 

zastupujú. Je ich tam dostatok, takže neverím, že j e to vec 

pár ľudí, ktorí si tam nie čo ukuchtia.  

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: 

To sme sa vôbec nerozumeli.  

Ja práve s kolegy ňou ve ľmi súhlasím.  

Ja si myslím, že to by mal by ť odborný názor finan čnej 

komisie, ale nemali by sme to tu už nejakými takými  tými, 

tými hlasmi ľudu meni ť tú cenu, lebo z nás. Malo by ť to už 

v materiáli, má to odborný materiál, ktorý sem príd e 

z finan čnej komisie. Pre m ňa je dostato čne vážny, aby som 

ho podporil. Nie aby som tu rozmýš ľal, že kto bude lepší, 

kto tam pridá ešte nejakú cenu.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo.  

Najskôr naviažem na to, čo tu odznelo.  

Naozaj, keby sme si pre čítali materiál, tak toto 

stanovisko z finan čnej komisie, je zakomponované aj 

v materiáli. Čiže, tá suma, ktorá tu odzneja, odzneje, nie 

je nejakým okamžitým výplodom niektorých, niektoréh o z nás, 

ale je to len reprezentovaný výstup z finan čnej komisie.  

Čiže, tým by som to uzavrel. A len dok.  

Teda ešte pre čítam návrh doplnenia uznesenia. 

Čiže, v časti schva ľuje zmeni ť navrhovanú sumu 

v uznesení za na dvestopä ťdesiat eur za meter štvorcových, 

čo pri výmere 29 metrov predstavuje sumu sedemtisíc 

dvestopä ťdesiat. Ostatné časti uznesenia zostávajú 

nezmenené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, my sme už v minulosti tu rozpráva li, 

že pripravíme nejakú cenovú mapu tej Bratislavy. Ja  si 

myslím, že to má hociktorá realitná kancelária a my  vieme 

približne.  

A takisto tých, tých súdnych znalcov, jeden. Už sme  

ich menili, už sme ich losovali, už sme ich tak.  

Samozrejme, nemôže by ť úplne ideálne, nemôžu ma ť 

všetci rovnaký názor, ale asi to je nejaký odborník , ktorý 

ur čuje tú cenu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali zmenu, a to z a 

predajnú cenu navrhuje sa, pán Kolek navrhuje schvá li ť cenu 

za štvorcový meter dvestopä ťdesiat eur, čo pri výmere 29 
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štvorcového metra bude sumou sedemtisíc dvestopä ťdesiat 

eur. 

Ostatné časti sú bezmenné.  

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.  

Čiže, tým máme prijaté uznesenie, alebo ešte ideme?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte ostatné časti, ktoré sú tam  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak ostatné časti. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

v podmien v podmienkach jedna až dva by sme mali 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak o tom hlasujte, prosím,  ešte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných, 

Dvadsa ťosem  za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 

PARC. Č. 15651/184 DO VLASTNÍCTVA 

ING. KATARÍNE KULLOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ť a to je osobitný zrete ľ 

v Ružinove. 

Prosím, úvodné slovo. 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Žiadate opakova ť hlasovanie, pani poslanky ňa?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, nežiadate. Dobre. 

Bod pä ť, úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   Kasander, riadite ľ sekcie financií: 

Kúpna cena stanovená vo výške stotridsa ť celá 

päťdesiat eur na meter štvorcový, pri celkovej výmere 232 

metrov štvorcových predstavuje kúpna cena za tento pozemok 

celkovú sumu tridsa ťtisíc dvestosedemdesiatšes ť eur. 

Finan čná komisia odporú ča schváli ť predaj za sumu 

celkom pä ťdesiatosemtisíc eur, čo je dvestopä ťdesiat eur na 

meter štvorcový. 

Mestská rada a návrh uznesenia sú rovnaké a to je, 

odporú ča schváli ť predaj za sumu celkom tridsa ťtisíc 

dvestosedemdesiatšes ť eur, čo znamená stotridsa ť celá 

päťdesiat eur na meter štvorcový. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Jedná sa o materiál číslo pä ť? Pani Katarína Kullová. 

Áno. 

Tak výstup z finan čnej komisii je obdobný ako tie 

príklady, teda tie dva predošlé návrhy, a navrhuje,  teda 

finan čná komisia navrhuje zvýši ť cenu, jednotkovú cenu za 

meter štvocový na dvestopä ťdesiat eur za meter štvorcový, 

čo predstavuje sumu celkom pä ťdesiatosemtisíc euro. 

Poviem, poviem len malý, malý dovetok k tomu 

 Táto lokalita bola práve poslancom, ktorý je členom 

finan čnej komisie, hodnotená ako rozvojová a tým pádom tá  

cena by nezodpovedala tej skuto čnosti, ktorá momentálne už 

je je fyzicky a je, a je realizovaná. 

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 som na túto tému sa už nieko ľkokrát vyjadroval.  

Jednoducho, necítim sa by ť multifunk čný ako 

švaj čiarsky nožík, že mám, mám proste dvadsa ťšes ť funkcií. 

Ja by som bol rád, keby to bolo tak, že máme znalca , ktorý 

to ohodnotí a na základe toho znaleckého posudku be z 
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ďalšieho diskutovania jednoducho tie ceny budeme 

akceptova ť. 

Lebo naozaj, toto predhá ňanie je je divné. 

Zárove ň musím však poveda ť, že kolega Hr čka 

v minulosti preukázate ľným spôsobom nám dokázal, že proste 

tí znalci sú problém. A ja preto som vás, pán primá tor, už 

dávnejšie vyzýval, že ke ď môžeme ma ť zamestnaného hovorcu, 

keď môžeme ma ť zamestnaného kadekoho, pre čo si nevyberieme 

jedného znalca, ktorý by bol na tomto úrade zamestn aný 

a ten by robil znalecké posudky. 

Znalca, ktorý by prešiel výberovým konaním, ktoré b y 

vyhlásil magistrát, znalca, ktorého by vybralo a sc hválilo 

toto zastupite ľstvo. Tým pádom by sme mali osobu, ktorá by 

bola akceptovaná a nemuseli by sme tu diskutova ť o tom, že 

kto je lepší, kto dá vyššiu cenu, kto, kto ešte via c zarobí 

pre mesto a podobne. Lebo mnohokrát tie prípady kon čia tak, 

že jednoducho, tí kupujúci nechcú kupova ť. Lebo to proste 

prestrelíme. Nepodpíšu zmluvy.  

Čiže, ja znova dávam ten návrh, aby sme si zamestnal i 

znalca. 

Zárove ň chcem poveda ť, Jano Hr čka, k tomu čo si 

hovoril s tým, s tým Devínom. 

Viete ono, dva pozemky ve ľa seba. Jeden pozemok je 

stavebný, ten má cenu, ja neviem, tristo Euro. Druh ý 

pozemok je možno šes ť metrov, ktorý už sa dá len prifari ť 

k nejakému domu, tak on je tá istá lokalita a je to  istá, 

tá istá kus zeme, os, ved ľa seba susedí, ale predsa nemôžem 
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mať takú istú cenu ako ten stavebný, ktorý sa dá reáln e na 

nie čo, na nie čo použi ť.  

Čiže, ja, ja rozumiem tomu, že ke ď v jednej lokalite 

jeden pozemok stojí tristo euro a druhý pozemok sto jí čo, 

napríklad pä ťdesiat euro. Lebo, proste tie ú čely využitia 

tých pozemkov sú, sú úplne iné.  

A, ale teda vrátim sa ešte k tomu, že pán primátor,  

skúste sa zamyslie ť, prosím vás pekne nad tým a zamestna ť 

jedného znalca, ktorého by sme vybrali tuto 

v zastupite ľstve a potom už nemusíme diskutova ť takéto 

témy.  

Chodil by na finan čné komisie, radil by nám, ukazoval 

by nám nejaké cenové mapy a neviem čo ten znalec všetko má 

k dispozícii, ja sa v tej práci nevyznám a možno by  to 

zefektívnilo celé tieto procesy a diskusie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

V súvislosti s tou cenou, ktorá sa týka pozemku 

v Ružinove, ja si myslím, že je úplne správne a fér ové, aby 

tá cenová hladina bola zhruba dodržaná a tá niekde na 
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úrovni dvestopä ťdesiat euro ur čite je. To nie je o tom, že 

to posla to finan čná komisia háda z zo zbytku kávy, ale 

chováme sa tak, ako keby sme sa chovali k vlastnému  

majetku. 

Ja sa o to snažím v tomto zastupite ľstve. A ja keby 

som bol vlastníkom takéhoto pozemku, tak by som ho ur čite 

za menej ako dvestopä ťdesiat euro nepredal ani náhodou.  

Takže toto, toto je prvý moment. 

Druhý moment reagujem na pána poslanca Borgu ľu v tom, 

že no ke ď si to nekúpia, tak sú to prípady hodné osobitného 

zrete ľa, sú to všetko ľudia, ktorí to alebo už využívajú, 

alebo to majú v bezprostrednej blízkosti. A tí, kto rí to 

využívajú, tak mesto bude inkasova ť nájomné. Ja na tom 

nevidím vôbec ni č zlé. Dokonca z h ľadiska nejakej dlhodobej 

stratégie mesta bude fajn, ak mesto bude vlastni ť čo 

najviac pozemkov do budúcnosti.  

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. 

Ja by som len fakticky upozornil, že zákon pri pred aji 

stanovuje, že zastupite ľstvo nemá predáva ť za cenu nižšiu 

ako je ur čená znalcom. Čiže, znalecká cena je to, pod čo 
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zastupite ľstvo v zmysle zákona nesmie ís ť v ur čitých 

prípadoch, alebo by nemalo ís ť v ur čitých prípadoch ako je 

prípad hodný osobitného zrete ľa.  

Nikto nehovorí, že znalecká cena je maximálna, 

optimálna, priemerná, je to v zmysle zákona, naozaj , všade 

sa definuje minimálne za cenu ur čenú znalcom. Minimálne. 

Ďakujem. 

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 ve ľmi pekne.  

Čítam, že organizácia MARIANUM nemá žiadne výhrady n a 

odkúpenie pozemku, čo som ve ľmi prekvapená, pretože 

dostávame sa pomali čky do situácie, ke ď už nebude kam 

pochováva ť a je to časť akoby cintorína. Teda susedí 

s cintorínom.  

Keď budeme takto si zmenšova ť plochy vhodné na 

pochovávanie, ako minule sme tu mali turecký pamätn ík, 

ktorý tiež sme tam nejakých pár metrov štvorcových 

z Ružinovského cintorína, z Vrakunského, pardon, zo brali, 

teraz tuto takisto prenechávame organizácii Kulla.  

Ja s týmto nemôžem súhlasi ť, ja nebudem za to 

hlasova ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcel by som dve veci. 

MARIANUM asi má svoju koncepciu premyslenú, preto b y 

som asi do toho nešiel. 

Ale vrátil by som s kolegovi Buocikovi. Že pre čo, keby 

to bol jeho pozemok predával by ho za dvestopä ťdesiat? 

Pre čo nie za dvestosedemdesiat? Alebo dvestodevä ťdesiat? 

Pre čo nie viac ešte.  

Ja nerozumiem práve presne tá cena, že kto je ten 

dobrý? Kolega Buocik, ktorý navrhuje dvestopä ťdesiat, alebo 

budem ja lepší, ke ď dám dvestopä ťdesiatpä ť.  

A teraz by som chcel da ť ten návrh, dvestopä ťdesiatpä ť 

za meter štvorcový. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Do diskusie sa chce prihlási ť ešte pán Kulla. 
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Tak prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpi ť pán 

Kulla? Inžinier Kulla?  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán inžinier, máte tri minúty. 

Občan Ing. Michal   K u l l a :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážení po poslanci, milé 

zastupite ľstvo, 

moje meno je Michal Kulla. Spolu s mamou vedieme 

rovnomennú firmu.  

Pri Martinskom cintoríne prevádzkujeme záhradné 

centrum. Pä ť rokov tam už momentálne sme v nájme na jednom 

malom pozemku, ktoré využívame ako technické zázemi e.  

Z ekonomického h ľadiska sme požiadali o odkúpenie 

tohto pozemku, vyhovel nám MARIANUM. Nie je to rozh odne 

plocha, kde sa pochováva. Je to, je to malý pozemok  medzi 

MARIAN-umom, dopravou a našim záhradným centrom. Je  to 

úplne mimo cintorína. Čiže, tam sa pochováva ť ur čite ani 

nebude.  

Využívame to skuto čne ako technické zázemie, ktoré je 

pre nás nevyhnutné. A snažíme sa teda fungova ť nejakým 

normálnym spôsobom. 
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Cena ur čená súdnym znalcom je síce pre nás ako 

podnikate ľov s kvetmi a záhradami vysoká, na druhej strane 

si myslím, že je primeraná, rešpektujeme ju.  

Čo sa týka finan čnej komisie, ktorú si samozrejme 

vážim, ale cena dvestopä ťdesiat euro, to sú za developerské 

pozemky.  

Ja som nemal, žia ľbohu, možnos ť tu ukáza ť katastrálnu 

mapu, aby ste mali predstavu, že sa jedná prakticky  

o hrani čný kúsok pozemku medzi dvomi pozemkami MARIANUM ako  

doprava, my ako záhradné centrum. To neni na žiadny  

developerský projekt. 

Ale bol by som ve ľmi rád, keby ste teda neodsúhlasili 

návrh finan čnej komisie, ten návrh, žia ľbohu, pre nás bude 

absolútne neprijate ľný, ale návrh súdneho znalca, ktorý 

myslím si, že reálne vyhodnotil hodnotu v tej lokal ite.  

My ako firma, ešte aj môj nebohý otec podporoval ja k 

mesto, tak mestské časti, či už mnohými výsadbami, zele ňou, 

ktoré sme dávalil aj z našich vlastných prostriedko v 

a pevne verím, že dneska toto uznesenie prejde vlas tne 

v tom, v tom pôvodnom návrhu za cenu súdneho znalca .  

My sme vlastne už zaplatili na nájme tretinu hodnot y 

tej nehnute ľnosti a jednoducho, je to pre nás dos ť, dos ť 

neúnosné, vz ľadom na to, že je to vyslovene technické 

zázemie.  
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Ide, otvorene poviem, sadíme kvetinky pre, pre naši ch 

zákazníkov a zvýši ť cenu na skoro dvojnásobok je pre nás, 

žia ľbohu, absolútne neprijate ľné. 

Z ekonomického h ľadiska, kto ste niekedy podnikali, 

alebo teda si viete zráta ť nejaké základné vstupy 

a výstupy, tak je to, žia ľbohu, neprijate ľné.  

Veľmi pekne ďakujem za možnos ť vystúpi ť a pevne verím, 

že teda prijmete návrh súdneho znalca.  

Ďakujeme ve ľmi 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. 

Ja by som iba teda odporu čil, že sú pod ľa mňa dve 

možnosti.  

Prvá vec, ak chcete presved či ť, mali by ste presved či ť 

finan čnú komisiu. Čiže ke ď je tento materiál na finan čnej 

komisii a tu presved číte, že tá cena je neadekvátna a tam 

to uznesenie bude také. Nevidím v tom žiadny problé m. 

V tomto momente ja to, to odporú čanie finan čnej 

komisie považujem za relevantné.  
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Druhá vec je, v prípade, že kúpna cena je vysoká, j e 

tam stále možnos ť nájmu, lebo potom sa bavme o tom, že pri 

nájme si viem predstavi ť ústretovejšiu cenu, lebo to stále 

ostáva v majetku mesta.  

Čiže, proste možno ke ď nejakým rozhodnutím primátora 

je to štrnás ť eur na meter štvorcový a zase to prídete na 

finan čnú komisiu zdôvodni ť a poviete, že okej, ko ľko vám to 

robí v celkových, tak viem si predstavi ť, že sa to dá, ja 

neviem, za desa ť euro, alebo nie čo podobné. 

Teraz fabulujem. Neviem, proste konkrétne veci. Ale  

ur čite si viem predstavi ť toto zastupite ľstvo ústretovejšie 

pri prenájme ako pri predaji. 

Pri predaji je to absolútna vec. Už potom my na to 

nemáme dosah. Pri prenájme môžme takéto veci zoh ľadňova ť, 

lebo stále na to máme nejaký dosah. Vy môžte dosta ť nájom, 

nemusíte to kúpi ť, budete ma ť nájom, ktorý bude pre vás 

relevantnejší, ale my stále máme vlastnícke právo a  môžme 

rozhodova ť (gong) o tom majetku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 
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Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,  

ja som pôvodne nechcel vystúpi ť, ale faktom je, že pri 

svojej komunálnej funkcii sa stretávam naozaj 

s podnikate ľmi a s podnikate ľmi.  

Podľa mňa úloha našich nášho komunálu je naozaj aj 

podpori ť tých podnikate ľov, o ktorých si myslím, že robia 

svoju robotu naozaj, naozaj pre prospech tej komuni ty, kde 

pôsobia. A nie je to vždy len developer, zlý develo per, ale 

naozaj normálny podnikate ľ, ktorý jednoducho, svoju činnos ť 

rozvíja v prospech tej komunity. A tam si viem pred stavi ť, 

že by som naozaj ústretovejšie konal v zmysle ceny.  

Či sa to dá v tejto chvíli neviem, ale faktom je, že  

práve táto firma je jedna z tých, ktorej, ku ktorej  sa 

možno naozaj ve ľmi spokojne hlási ť a nejakým spôsobom ich 

podpori ť aj verejne týmto spôsobom, že by sme boli 

ústretovejší k cene.  

Či sa to dá v tej chvíli urobi ť, neviem poveda ť.  

Všetko. 

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 nadviaza ť na kolegu, kolegu Bajana. 
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Áno. Mnohí sme mali v programu aj mesto, že pomoc 

podnikate ľom. Pomoc podnikate ľom to je práve teraz. 

Podnikanie, ktoré máme radi, ktoré často spríjemní nám 

život v Bratislave. A naozaj, ako tu povedal aj zás tupca 

firmy, že ve ľakrát pomohli tomu mestu, bolo to cíti ť, že tá 

firma je taká priate ľsky spriaznená v meste.  

Aj to by sme mali dneska zhodnoti ť, lebo musíme tam 

mať troška toho ľudského poh ľadu. Nemôžme to by ť len, ten 

pozemok sa rovná to ľko a to ľko, ale vieme, čo ten človek 

pre to mesto robí, v čom podniká a mali by sme mu sná ď 

vyjs ť v ústrety.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že naozaj tá, to uprednostnenie 

podnikate ľa a podnikate ľa sa dá v tom režime nájmu, ale nie 

v predaji. Pokia ľ ide o odpredaj majetku, tam by sme sa 

mali jasnými nejakými pravidlami drža ť.  

A ja tu už len podotknem jednu malú skuto čnos ť.  

Záhradné centrum Kulla je jedna vec a pani inžinier ka 

Katarína Kullová je fyzická osoba. Čiže, aj ten zrete ľ 
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predaja nie je až tak v zmysle, v zmysle osobitého zrete ľa 

akože naplnený. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja si myslím, že by sme sa mali tiež zamyslie ť nad 

tým, že pri predajoch, ja by som bola ve ľmi rada, keby sme 

mali aj stanovisko bu ď hlavnej architektky, alebo územného 

plánu, či sa tam nie čo nebude rozširova ť a tak ďalej. 

Pretože, pri každom prenájme, aj ke ď je záujemca 

momentálne v poriadku a všetci si ho vážime, ale ak onáhle 

sa zbavíme majetku, môže by ť za nejakých pár desiatok rokov 

predaný a nebudeme ma ť dosah, napríklad na cyklotrasu a tak 

ďalej. 

Čiže, akéko ľvek stanovis, akýko ľvek predaj by pod ľa 

mňa mal by ť odobrený aj aj ľuďmi, ktorí majú trochu 

dlhodobejšie plány z h ľadiska územného plánu. 

Občan Ing. Michal   K u l l a :  

Môžem ešte zareagova ť?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, nie, nie, ďakujem. 

Toto už nie je diskusia s poslancami.  

Ďakujem pekne. 

Ďakujem za slovo. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, chcem vám poveda ť, že 

v každom materiáli je informácia územnoplánovacia. Treba si 

ho len pre číta ť. V každom jednom materiáli. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na zmenu predajnej ceny od pána 

Koleka. Navrhuje finan čná komisia dvestopä ťdesiat eur za 

štvorcový meter, čo pri predaji celkovou sumou bude pä ťde 

päťdesiatosemtisíc eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Štrnás ť  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

nám bolo písomne predložené s tou sumou stotridsa ť celých 

päťdesiat eur za štvorcový meter, pri celkovej sume to , či 

výmere, to bude tridsa ťtisícdvestosedemdesiatšes ť eur, aj 

s podmienkami v bodoch jedna, dva. 

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, 

Devätnás ť  za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 4375/5, 8, PARC. 

Č. 4432/6-10, 12, 15, PRE ING. 

ALEXANDRA ROZINA, CSC. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu šes ť a to je osobitný zrete ľ 

v katastri Vinohrady týkajúci sa viníc. 

K tomu by som povedal aj ja pár slov, pretože sa 

vytvorila mediálna hystéria okolo tohto a vytvoril sa 

obraz, ktorý úplne je v rozpore s akouko ľvek realitou. 

Ochrana vinohradov je jednou z priorít každej 

samosprávy, alebo mala by by ť jednou z priorít každej 

bratislavskej samosprávy, pretože bratislavské vino hrady sú 

identitou nášho mesta spolu s Dunajom a malými Karp atami. 

Je to jeden z mestotvorných prvkov a preto je mojou  

absolútnou prioritou ich ochrana.  

Robil som tak už ako vicežupan, ako župný poslanec 

a vicežupan, kedy sa nám podarilo da ť dohromady šestnás ť 

malokarpatských starostov, aj bratislavský primátor  to 

podpísal nakoniec, ale podpísal, memorandum o ochra ne 

bratislavských vinohradov a považujem to za ve ľmi dobrý 

krok.  
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V minulom volebnom období, pokia ľ si kolegovia 

pamätáte, čo ste tu boli, sa v Ra či podaril podobný ve ľmi 

dobrý krok. Prišli za mestom Bratislava ra čianski vinári, 

myslím že pán Vladár, Má ťuš, Holík a Villa Vino Ra ča 

a mestu navrhli, že si prenajmú neobrábané mestské,  alebo 

vtedy obrábané, ale zanedbané mestské vinohrady. A za to, 

že to budú obrába ť za symbolickú cenu, budú ešte mestu 

dáva ť ako reklamný, reklamný predmet mestské víno, čím sa 

mesto Bratislava katapultovala do prvej ligy európs kych 

miest čo sa týka ochrany vinohradov. 

Tento návrh bol schválený v mestskom zastupite ľstve, 

pretože to bol ve ľmi dobrý návrh a všetci sme súhlasili 

s tým, že bratislavské vinohrady si takúto ochranu zaslúžia 

a že sme radi, že vinohradníci spravujú a obrábajú 

vinohrady a tieto nepadnú popolom, ľadom, lebo vidíte, čo 

sa s tými vinicami deje. Práve tie neobrábané vinoh rady 

bratislavské sú ter čom nájazdov vandalov, alebo 

potencionálnych developerov, ktoré ich najprv nehaj ú 

spustnú ť, potom spália a nakoniec tam nie čo postavia 

s argumentáciou, že ve ď už aj tak tam žiadne vinohrady nie 

sú. 

Čiže, takýto precedens v Bratislave už je a teraz 

prišiel za mestom pán inžinier Rozin s tým istým ná vrhom. 

Povedal, že tam v okolí kde on býva sú mestské vino hrady 

neobrábané a za tých istých podmienok ako ra čianski 

vinohradníci ponúka, že ich bude obrába ť. Proste, presne to 

isté. Ni č iné nechcel. 

Mne sa ten zdá nápad zdal dobrý, pretože urobím vše tko 

pre to, pre ochranu bratislavských vinohradov.  
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Tie pozemky, o ktorých teraz rozprávame, sú dokonca  

v zornom poli sú v panoráme Bratislavy, čiže, vidie ť ich 

z mesta. Sú ešte o to cennejšie, aby boli, alebo te n záujem 

na zachovaní vinohradov je ešte o to cennejší.  

Pripomínam, napríklad, že v meste Viede ň, kde tiež sú 

vinohrady v katastri mesta, sú vytypované stanovisk á 

z mesta, alebo body v meste, odkia ľ musí by ť vidie ť 

vinohrady. A Vieden čania to považujú za ve ľmi dôležitý kr 

ukazovate ľ kvality života a atraktivity mesta.  

A toto sú presne také vinohrady v Bratislave. Je vi dno 

na nich z mesta. 

Čiže, ten záujem na ich zachovaní a obrábaní je. A j a 

ho podporujem. 

Je mi úplne jedno kto to je, ja sa v tomto spojím a j 

s čertom, pokia ľ sa, pokia ľ na konci budú zachované 

bratislavské vinohrady.  

Akým spôsobom sa k tomu dostaneme, či osobitným 

zrete ľom, sú ťažou, aké budú podmienky, nech sa pá či, 

navrhnite čo chcete, ja s tým budem súhlasi ť. Mojim cie ľom 

je, aby sa zachovávali bratislavské vinohrady. Abso lútne 

odmietam nejaké špekulácie, že ja chcem niekomu nie čo da ť 

za euro, tak ako sa to tu mediálne, samozrejme, pre zentuje, 

úplne nezmyselne. Cie ľ je zachova ť kvalitu života. Zvyšova ť 

kvalitu života v Bratislave a bratislavské vinohrad y.  

Ako sa k tomu dostaneme, máte vy v rukách. Ke ď padne 

pozmeňovák, bude sú ťaž, nech je sú ťaž, ale prosím, skúsme 
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urobi ť všetko pre to, aby sme zachránili bratislavské 

vinohrady. 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do diskusie sa prihlásil pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

hlásim sa k tomu čo povedal pán primátor, nie vždy 

s ním súhlasím, ale tentoraz naozaj pod čiarkujem ve ľa 

z toho čo povedal.  

Keď sa objavil tento materiál, tak som sa za čal hraba ť 

v materiáloch z minulého volebného obdobia a našiel  som tam 

naozaj situáciu, ktorá, ktorú opísal pán primátor.  

Čiže, ja naozaj bude odporú čať, aby sme kontinuálne 

pokra čovali práve, práve pri tomto pozemku, tak ako pri 

ostatných troch, či štyroch, ktoré boli. Dve vysú ťažené 

a jeden, myslím, vzh ľadom na to, že už obrábal ten pozemok. 

Ak by som prekro čil štyri minúty, pán predsedajúci, 

poprosím o pred ĺženie. 
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Samozrejme, akonáhle sa tento materiál objavil, tak  

som sa do čítal, alebo za čal číta ť skoro, nie o podstate, 

ale o žiadate ľovi, samozrejme, to je tak typické pre 

súčasnú dobu, ale podstatné je to, že osobne som 

presved čený, že ak sa pozriete na tie vinohrady z poh ľadu 

panorámy mesta, vidíte, že práve tí ľudia, ktorí majú o to 

záujem, alebo ktorí tam pracujú, tak tie vinohrady 

zachovávajú.  

Preto odporú čam, aby sme vzh ľadom na kontinuitu toho 

materiálu, ktorý bol v minulom volebnom období schv álený za 

účasti komisie poslancov mesta, aby sme nahradili 

uznesenie, ktoré máme v materiáli, v materiáli o pr iamom 

prenájme za obchodnú verejnú sú ťaž,  s tým že za A, aby sme 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu   

za A schválili podmienky obchodnej verejnej sú ťaže 

a tak ďalej, a tak ďalej, 

a za Bé žiadali primátora hlavného mesta Slovenskej  

republiky  vyhlási ť obchodnú verejnú sú ťaž na prenájom 

pozemkov a za podmienok schválených mestským 

zastupite ľstvom hlavného mesta do 31. 6. 2017 a s vybraným 

účastníkom uzavreli zmluvu o dlhodobom nájme pozemkov  

v znení, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu.  

Návrh uznesenia, samozrejme, dám návrhovej komisii.  

Mne išlo o to, aby sme naozaj, ak je problém, že je  to 

napriamo, chceme zachova ť tie vinohrady, urobme tam tú 

súťaž a naozaj, aby, aby sme vysú ťažili niekoho, kto má 

reálny záujem a skúsenosti v tomto obore.  
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A na podporu toho si čítam aj materiál, ktorý dodal 

pán starosta Kusý, ktorý takisto hovoril o tom, že je za 

takéto riešenie s tým, že odporú ča, a to neviem si dos ť 

dobre predstavi ť zatia ľ, zváži ť možnos ť sú ťaži ť len 

u vinohradníkov, ktorí pestujú vini č v Bratislave. Obávam 

sa, že to by nám úplne neprešlo, ale jednoducho, tú  verejnú 

súťaž by som odporú čal, aby sme odporu čili.  

Zatia ľ všetko. 

Ďakujem pekne.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len doplním nieko ľko faktov za mestskú časť 

Petržalka.  

Určite nemôžme k žiadate ľom pristupova ť selektívne, 

ale konkrétny žiadate ľ, ktorý je uvedený v materiáli má, no 

chcem to poveda ť diplomaticky, negatívne vz ťahy s našou 

mestskou časťou, dlhodobo sa s ním prieme o isté pozemky, 

ktoré sú pri petržalskom korze. Mohol nám ich už dá vnejšie 

odovzda ť, napriek tomu mu tam platíme ve ľmi tvrdé nájomné. 

To znamená, že v tomto prípade, ja tiež nevidím dôv od 

na to, aby sme to konkrétne tomuto pánovi dávali 

v osobitnom zreteli.  
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A tiež sa všetkými desiatimi prihováram za, za féro vú 

súťaž. Naozaj, nech sa prihlásia aj iné subjekty a vyh rá 

ten, ktorý, ktorý najlepšie vie spravova ť tú vinicu 

v prospech aj obyvate ľov, aj hlavného mesta. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pe, ďakujem ve ľmi pekne. 

Áno, je to už ve ľmi známe, že pán primátor tie 

vinohrady proste miloval, jak sa hovorí už aj v min ulosti.  

A myslím, že tam ten  nápad zachova ť ich, aby tá 

panoráma tej Bratislavy bola v tom, proste bola spo jená 

s vinohradmi, je ve ľmi dôležité.  

To čo kolega Bajan navrhol, že spravme výberovú sú ťaž, 

aj vzh ľadom na to, že podnikate ľ, ktorý chce tieto 

vinohrady spravova ť, má takú nie najlepšiu poves ť, aspo ň 

ako nazna čil kolega z Petržalky, takže tá výberové konanie, 

alebo teda nejaké, nejaký systém výberu by zaru čil to, že 

tá podmienka by tam bola jednozna čne stanovená, že je to 

ur čené na vinohrad, a kto to bude? Ten ktorý sa nám bu de 

zda ť najserióznejší a ponúkne nám lepšie podmienky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kove kolegovia, milí poslanci,  

dovolila som si dnes v noci zasla ť materiál, v noci 

preto, lebo sme v čera takmer pred polnocou skon skon čili 

rokovania v Ružinove, kde už štvr ť roka nemáme na 

zastupite ľstvách starostu, čiže je to tam zaujímavé.  

A tento materiál neznamená finálne riešenie, čo sa 

týka vinohradov. Je to výsledok mojmo môjho a koleg ov 

v zastupite ľstve v Bratislave uvažovania v otázke, ktorú 

som si položila pri prvom čítaní, ke ď sme mali prvý 

program, ke ď sme mali prvú časť zastupite ľstva. A naozaj 

som rozmýš ľala, či toto je to riešenie, ktoré toto mesto 

potrebuje a či toto je to, čo nám zabezpe čí, aby sa na 

vinoh, aby to, že mesto má vinohrady, aby z toho ma li 

prospech jeho obyvatelia. 

Tento návrh, ktorý nám bol pôvodne predložený zname ná, 

že z toho bude ma ť prospech jeden obyvate ľ mesta a plus 

desa ť percent z možného výnosu.  

Zatia ľ som nevidela žiadne víno pána Rozina, takže aj 

tento prospech je s otáznikom.   
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Ale to samo o sebe ešte neznamená ni č zlé, ak by sme 

mali na stole argumenty, pre čo práve toto je ten pravý 

človek, ktorému sme, by sme mali vinohrady zveri ť do rúk. 

A pre čo nie sú náhodou na stole nejaké iné riešenia, ktor é 

by ponúkli vinohrady Bratislav čanom? Naozaj, aby 

Bratislav čania mali z toho osoh a tým pádom, aby kolektívne 

zabránili tomu, aby sa vinohrady, posledné vinohrad y, ktoré 

v meste máme, zni čili. 

Naozaj si nemyslím, že ani alternatívny návrh pána 

Bajana, sú ťaž, ktorej výsledkom bude, že vinicu zveríme 

niekomu na využívanie v jeho prospech, bude znamena ť nejakú 

zásadnú zmenu. 

Súťaž považujem len za obchvat, pretože dnes už je 

jasné, že pán Rozin tri pätiny hlasov, ktoré potreb uje, 

nezíska v tomto zastupite ľstve. 

Mne v tomto prípade nejde len o zachovanie vinohrad ov 

a zachovanie poh ľadov a preto navrhujem nové uznesenie, 

ktoré znie, mestské zastupite ľstvo prerok po prerokovaní 

materiálu schva ľuje  ideový zámer, aby sa na mestských 

zemoch pozemkoch v Bratislave, vymenované parcely, spolu vo 

výmere 9324 metrov štvorcových realizoval projekt m estskej 

komunitnej vinice, ktorý zachová namz na pozemkoch 

vinohrady tak ako sú definované v zákone, zapojí a spojí 

angažovanú aj odbornú verejnos ť pôsobiacich v oblasti 

komunitných záhrad, zabezpe čí vznik nového atraktívneho 

prírodného miesta pre verejnos ť a poskytne časť produkcie 

v prospech mesta. 
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Za Bé. Žiada primátora hlavného mesta Bratislavy 

v spolupráci s expretami a poslancami príslušných k omisií 

pod gesciou hlavnej architektky, zabezpe či ť vypracovanie 

ideového zámeru mestskej komunitnej vinice vrátane návrhov 

a podmienok jej fungovania a predloží tento materiá l na 

rokovanie príslušných komisií a následne do mestské ho 

zastupite ľstva. 

Chcem ešte poveda ť, nebudem číta ť celú dôvodovú 

správu,  ktorú máte k dispozícii.  

Ale naozaj, tento záujemca o vinohrady má za sebou 

históriu, ktorá spochyb ňuje to, že si to zaslúži. Takisto 

posledné bratislavské vinice predstavujú prírodný ú tvar 

nevy číslite ľnej hodnoty. Ani tá protihodnota, ktorú sme si 

stanovili v tom návrhu, nezname neodzrkad ľuje to, čo vinice 

(gong) pre Bratislavu znamena 

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 za slovo. 

Ja samozrejme, vítam každý dobrý nápad a ke ď je dobrý, 

tak ho aj podporím. Len stále si myslím, že o takýc hto 

veciach by sme mali vedie ť trochu dopredu.  

Ja rozumiem tomu, že pani poslanky ňa mala zasadnutie 

do polnoci, ale napriek tomu, tento materiál, alebo  nejaký 
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návrh, nápad, sme mohli dosta ť či dva, tri týždne dopredu, 

aby sme si ho mohli naozaj preštudova ť. To je prvá vec. 

Druhá vec. Chcem upozorni ť na to, že to navrhované 

uznesenie vo výrokovej časti si samo o sebe odporuje.  

Po A schva ľujeme ideový zámer a v bode Bé žiadame 

primátora, aby v spolupráci s expertami zabezpe čil 

vypracovanie ideového zámeru.  

To znamená, že v á čku schva ľujeme nie čo a v bé čku 

žiadame, aby to len bolo vypracované.  

Tak toto tiež asi nedáva úplný zmysel. 

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: 

Pane pani poslanky ňa Štasselová, chcela ešte dokon či ť 

a takto si to dovolím mnohým poslancom, ktorí zabud li 

poveda ť, že chcú v prípade, že dve minúty minú, takže sa i m 

to pred ĺži. 

Ona, ona to chce ešte teraz dokon či ť a predloži ť ako 

návrh, o ktorom sa dá hlasova ť. 

Ja si myslím, že ten zámer je dobrý a ni č s tým 

nestratí mesto, zostane to  v majetku mesta a môže to by ť 

komunitný vinohrad s altánkom, ktorý budeme používa ť my 

v Bratislave.  
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Takže, ja to nevidím tiež ako problém, ak sa na tom  

zastupite ľstvo dohodne.  

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. 

Návrh pani kolegyni Štasselovej je samozrejme ve ľmi 

zaujímavý, len trošku ma sklamala argumentácia, kto rá 

nakoniec tak či tak skon čila na tom, že aj tak to vyhrá 

Rozin, a teda treba da ť návrh proti Rozinovi. 

Toto, tento spôsob myslenia, som práve kritizoval, 

jednoducho. Preto som navrhol obchodnú sú ťaž, kde vôbec nie 

je isté, že pôvodný žiadate ľ sa prihlási po tom, čo si 

o sebe do čítal, alebo pre čítal. Jednoducho, táto situácia 

je naozaj ve ľmi smutná a nerád by som bol, aby sme tento 

problém personifikovali, lebo ten problém je úplne niekde 

inde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vieš Lucia, komunitné záhrady a vinohrady a takéto 

priestory, pod ľa mňa, sú hudbou budúcnosti, ale naozaj, 

taký projekt treba ma ť dobre premyslený. Kto to bude robi ť, 

aby sa odborne tomu venoval a vedel to robi ť. 

Naozaj, aj m ňa mrzí, že naše vinice, časť z nich 

chátrajú. A v tejto chvíli, ja si myslím, že naozaj  naši 

vinári, ktorí tieto dos ť už v Novom Meste, v Ra či 

preukázali, že vedia takéto veci spravova ť, vedia sa stara ť 

o vinicu, a ja preto radšej podporím  v tejto chvíl i sú ťaž, 

musím poveda ť. Lebo ide mi o to, aby tie vinice boli, 

naozaj živé, aby fungovali.  

A ja si dokonca viem predstavi ť, že tí vinári by 

vedeli dokonca vy členi ť časť vinice pre komunitný projekt. 

Toto si viem predstavi ť do budúcna, že práve vinári, ktorí 

dneska už časť viníc mestských spravujú, by mohli sa 

dohodnú ť s odbornou verejnos ťou, s verejnos ťou, ktorá má 

o nie čo také záujem, že časť vinice vy členia na komunitnú 

vinicu. Toto si viem predstavi ť. Ale niekto (gong) musí by ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja taktiež teda podporím pani námestní čku Plšekovú. 

Pretože presne je to o tom. Ni č transparentnejšie a lepšie 

v tejto chvíli nemáme ako je verejná sú ťaž.  

A v územnom pláne predsa stále hovoríme o viniciach . 

Čiže toto bude musie ť by ť zachované na ten ú čel na tú 

funkciu tej vinice. A ja budem ve ľmi rád, ke ď budeme ma ť 

veľmi ponú, ve ľmi ve ľa ponúk a vyberieme tú najlepšiu. 

A skuto čne, som taký ve ľmi smutný, ke ď už teraz 

dopredu vie niekto oh ľadom pána Rozina nejaké skuto čnosti. 

Práve naopak, ja si myslím, že pán poslanec Bajan p reto 

predkladá ten návrh, aby sa vyhol ktoko ľvek nejakým 

machináciám, respektíve nejakému podozreniu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem spýta ť pani Štasselovej, že či by sa 

vlastne aj ľudia, ktorí majú záujem o komunitnú vinicu 

mohli zú častni ť tej sú ťaže? Že či si to vie predstavi ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

My si musíme uvedomi ť jedno. Chceme zachova ť vinice. 

To je prvý krok.  

Ako povedala pani námestní čka, naozaj, kludne môžme 

zaviaza ť do tých podmienok, že časť (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) komunitné.. 

Viete, to je taká, to je to komunitné, že chceme le n 

tých ľudí, aby sa skôr tak zabávali, aby prišli tomu na 

kĺb, ale aby nám oni oživili vinice nad celou Bratisl avou, 

to sú asi neni schopní, aj finan čne a tak.  

A presne ako tu bolo povedané. Hoci sme proti tomu 

troškou tak zaujatí, ale zárove ň sú ťaž spraví to, že ke ď je 

najlepší, nech to vyhrá. Nemôžeme jeho odstr či ť. Lebo ho 

niekto nemá rád, lebo sa o ňom hovorí. Viete, to by sme 
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potom, jak sa hovorí, do niektorých krajín už ani n emohli 

cestova ť, lebo majú zlú poves ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem za pripomienky. 

Ja už teda nebudem číta ť dôvodovú celú správu, ale ja, 

keď si my tu budeme stále  hovori ť, že nie čo je hudba 

budúcnosti a vo Viedni, v Znojme, v Londýne sa to d eje, 

jednoducho, sta čí tí tí experti, dokonca z Berlína minulý 

rok tu prednášal človek, ktorý na obrovskom pozemku 

v Berlíne otvoril komunitnú záhradu, ktorá má obrov skú 

návštevnos ť a ktorá je,  sa sama vie uživi ť.  

To znamená, že, že tie trendy už tú sú. My 

v Bratislave máme nieko ľko komunitných záhrad. My 

v Bratislave máme už komunitnú vinicu. To neznamená , že sa 

to nedá realizova ť, ke ď sú veci komplikované.  

Čiže, čiže h ľadie ť dopredu a a ís ť na naozaj s dobou, 

ktorá nám prináša takéto pozitívne impulzy.  

Tá tá sú ťaž. Ja sa nebránim sú ťaži. Ja si dokonca 

myslím, že aj môj návrh sa dostane tam, že bude vyp ísaná 
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súťaž. Ja len hovorím, že nech ten projekt je komunitn ý 

a nech tá vinica ostane otvorená pre verejnos ť.  

Tak ato, tak ako je to v tých mestách, ktoré som 

spomínala a máte príklady uve 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja si myslím, že každý z tých mojich predre čníkov mal 

v nie čom pravdu. Ja osobne, na jednej strane podprujem aj  

súťaž, lebo však sú ťaž najlepšie vygeneruje niekoho kto sa 

bude a má záujem o to a chce sa stara ť. Samozrejme, aj 

komunitná záhrada z môjho poh ľadu je ve ľmi dobrá vec, lebo 

treba spolupracova ť s ob čianskymi združeniami, s ľuďmi, 

ktorí majú záujem a bývajú v panelákoch a chcú sa t ejto 

téme venova ť.  

Len aby sme nedopadli tak, že, lebo naozaj, je to 

veľké územie. Investícia do toho, aby sa tam obnovil t en 

vini č je ur čite nie malá, je to niekde na úrovni ur čite 

aspo ň pol milióna euro, to ur čite v komunitnej záhrade by 

občianski aktivisti neurobili a takže, ja podporujem a j 

návrh pani poslankyne Štasselovej, podporujem aj ná vrh pána 

poslanca Bajana, len skúsme nájs ť nejakú takú zlatú strednú 

cestu. 
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By som sa chcel pani poslankyni Štasselovej chcel 

spýta ť, že či by nebola ochotná si osvoji ť aj také, že by 

sme o rok, o rok spravili vyhodnotenie.  

Lebo ke ď na rok alebo na dva by sme dali tomu teda 

názov komunitná záhrada, alebo komunitný, komunitný  

vinohrad a po dvoch rokoch zistíme, že naozaj sa ta m ve ľa 

nespravilo a na ďalej to chátra tak, ako to chátralo 

doteraz, tak asi by sme mali nájs ť potom nejaké iné 

riešenie, alebo proste nejak tak. 

Nie že spravíme z toho komunitný vinohrad a budeme 

každý rok len lamentova ť, že naozaj sa tam ni č nestalo, 

lebo tie vinohrady tam chátrajú dvadsa ť rokov a naozaj to 

tam nevyzerá správne a pekne. 

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.  

Martin, nahral si mi. Ja som chcel reagova ť na pani 

Štasselovú, ale tak ako nestihla dohovori ť, tak ja som sa 

nestihol prihlási ť. Ale môžem v súlade s rokovacím 

poriadkom reagova ť aj na teba.  
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Mne sa ve ľmi pá či nápad komunitnej záhrady. 

Podporujeme takéto projekty v Ružinove. Teraz máme skupinu 

aktívnych ob čanov, ktorí si na Ostredkoch zakladajú 

komunitnú záhradu a aj za pomoci nás a miestnych po slancov.  

A na druhej strane, pri takýchto komunitných 

projektoch je pod ľa mňa základná jedna vec. Že my musíme 

mať aktívnych ob čanov, ktorí prídu a povedia, že chceme sa 

o to stara ť a za čneme sa o to stara ť. A nie vymyslie ť si my 

ako politici a poslanci, že teraz ideme h ľadať nejakých 

ľudí, ktorí budú ochotní okopáva ť vinohrad.  

No, ja som ako malý teda s otcom jeden malý vinohra d 

okopával a poviem vám, že to je to ľko strašne ve ľa roboty, 

že nájs ť takýchto dobrovo ľníkov nakoniec vôbec nemusí by ť 

ľahké. A vymyslie ť si na papieri nejaký komunitný projekt, 

ak už nemáme ľudí, o ktorých vieme, že sú ochotní sa o ň 

stara ť, môže by ť (gong) celkom dos ť problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Máte pravdu, pán poslanec. Záhrada je sezónna vec, 

kdeždo vinica je dlhoro čná drina, no. Aj v zime. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

My si asi, my si musíme uvedomi ť o aký rozsah vlastne 

sa jedná.  
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Keď sa pozriete odtia ľ z mesta, to sú všetko vinice 

ten vrch v tých kopcoch. 

To znamená, to čo tu povedala, ja stále poviem, to čo 

povedala pani námestní čka. My zabezpe čme to, aby tí mocní 

vinári pomohli tým komunitným centrám. Pochybujem, že 

dneska tie komunitné centrum je schopné nieko ľko hektárov 

viníc obsiahnu ť a a spravi ť ten kolorit Bratislavy. 

Myslím si, že je na nás výberom vybra ť takého, aby 

pomohol. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

My presne vieme o ko ľko sa jedná. Jedná sa o pozemok 

spolu vo výmere 9324 metrov štvorcových. Čiže, to nie je 

nezvládnute ľné. 

Okrem toho máme už jednu komunitnú vinicu, kde tá 

metodika práce s ľuďmi sa overuje a je tam naozaj 

permanentne po celý rok prihlásených sto ľudí. Tam je 

pretlak tých ľudí, ktorí by to chceli robi ť.  

Ja neverím, že ak by, tak ako vo Viedni sa ponúkajú  

dva, tri riadky v mestskej vinici, tak tie vinice v yzerajú 

famózne. 
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Zase netvrdím, že mesto by to, na tom zarábalo. Mes to 

by pravdepodobne muselo v spolupráci s inými zdrojm i do 

toho investova ť, aby sa tá vinica sprístupnila a aby to 

bolo atraktívne miesto. 

Ale myslím si, že keby sme takéto nie čo odhlasovali, 

tak by to bola jedna, naozaj, z atrakcií Bratislavy . 

Ako, rozmýš ľajme trošku inak ako vidíme z tých našich 

krabíc, v ktorých sme zavretí, prenájom, predaj a p oďme 

hovori ť o Bratislave, (gong) ktorá nie čo po 

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. 

Ako tu už povedal aj pán primátor, starostlivos ť 

o vinohrad je len, je aj tvrdá práca, ale ke ď chceme 

a odborná práca a ke ď chceme ma ť z toho aj úžitok, teda 

ochutna ť strapce hrozna a povedzme aj vypi ť nejaké víno, 

tak to je výsostne odborná práca. To nedokáže hocik to.  

Čiže, pod ľa mňa cesta je to čo nazna čila pani 

viceprimátorka. Po ďme verejnou sú ťažou vybra ť tú odborne 

spôsobilú osobu, ktorá si prenajme tento vinohrad, ktorá dá 

tomu ten punc odbornosti a samozrejme, dohodnú ť či už 

s tými ra čianskymi vinármi, alebo aj  aj s týmto ví ťazom 

súťaže tú komunitnú spoluprácu ľudí, ktorí chcú pomôc ť vo 
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vinohrade, chcú sa, povedzme, aj nau či ť, chcú tam strávi ť 

čas svoj vo ľný (gong) myslím, že táto spoluprá 

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. 

Ja len k dvom veciam by som chcel poveda ť. 

Jedna je to čo tu odznelo, že taký hektár vinice 

znamená investíciu pä ťstotisíc. No pokia ľ po čítame s tým, 

že tam bude v podzemí aspo ň dvesto metrov štvorcových 

pivni čných priestorov a nadstavba nie zanedbate ľnej 

hodnoty, tak potom áno. Lebo vysadi ť hektár vinice znamená 

štyridsa ťtisíc. A to je normálna cena, ktorá je 

praktizujúca. Ke ď to bude robi ť mesto, tak priho ďme k tomu 

ešte tridsa ť, takže sedemdesiattisíc by posta čilo. 

Ja si myslím, k druhej veci ešte poviem, že to čo tu 

odznelo ako návrh od pani Štasselovej je ďaleko 

realistickejší ako ten ke ď prenajmeme niekomu vinicu 

a potom budeme od neho žiada ť, aby sa podie ľal s nejakou 

komunitou o jej spravovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia, 

ja reagujem na kolegu Kuruca, tak ako faktické 

pripomienky 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak potom asi nemám dobrý mikrofón.  

Dobre. 

Reagujem na kolegu Kuruca v tom, že každý 

z diskutujúcich má v nie čom pravdu.  

No, ja, ja poviem, najradšej by som bola, keby vini cu 

za jedno euro získal Rozin, ale zárove ň aby nám v Petržalke 

chodník pod Petržalským korzom ved ľa Incheby prenajal tiež 

za jedno euro. 

Bajan, pán starosta sa zmieril už s tým, že z rozpo čtu 

každý rok platí nájomné Incheba za Petržalské korzo .  

No tak to je verejný záujem to Petržalské korzo. Te n 

chodník, pre čo máme za to plati ť ve ľké peniaze? Ve ď na tom 

našom Petržalskom korze si pán Rozin zarobí na to, aby 

mohol urobi ť (gong) mestský 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 625 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia,  

keď tie vinice vydržali doteraz, nemáme sa kam 

ponáh ľať. Nikoho neohrozuje.  

A ideový zámer, ktorý predložila pani Štasselová, j e 

veľmi zaujímavý a pod ľa mňa aj ve ľmi dobrý.  

A môžem potvrdi ť, že aj v našej mestskej časti máme 

komunitné záhrady. Jedna z nich je v areáli Vodáren ského 

múzea, druhá hore na Dlhých dieloch. A ob čania sami sa 

dožadujú ďalších plôch, kde by mohli sami nie čo pestova ť, 

o nie čo sa stara ť. Preto, lebo naozaj, takýchto aktivít je 

v hlavnom meste nedostatok.  

A ja verím, že ak bude ten ideový zámer dostato čne 

dobre pripravený a prezentovaný, tak sa nájde dos ť ľudí 

ochotných aj odborne zdatných, ktorí tam budú radi chodi ť 

a radi sa budú o tú vinicu stara ť.  

Ak by sme dnes pristúpili k tomu ako máme predložen ý 

materiál, tak by sme túto možnos ť navždy zablokovali. Pre čo 

by sme o ňu Bratislavu mali pripravi ť. 

Prijmime návrh pani poslankyne Štasselovej (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne asi desiatim reagujúcim na m ňa, 

z ktorých len jeden reagoval na m ňa a to pani poslanky ňa 

Kimerlingová. 

Veď o tomto to presne bolo. ja som hovoril, že sa mi 

páči aj návrh pani poslankyne Štasselovej, len chcel s om, 

aby sme mali aj to bé. Že naozaj, za rok, alebo za dva, 

alebo jak sa dohodneme, by sme vyhodnotili v akom, ako, aký 

to malo vplyv na tých našich ob čanov, ako tá komunitná 

záhrada alebo vinohrad pokra čuje a potom sa môžme posúdi ť 

či je to, či to bola dobrá vec a môžme sa posunú ť ďalej.  

Samozrejme, aj pán poslanec Kolek, ke ď to bude 

sedemdesiattisíc, budem len rád. Len dajme to tam d o 

uznesenia, že vy čle ňme v rozpo čte sedemdesiattisíc, alebo 

štyridsa ť a po ďme to tam sadi ť, lebo predpokladám, že asi 

občania Bratislavy, ktorí budú chcie ť chodi ť obrába ť ten 

vinohrad, asi to za sedemdesiattisíc tam oni nevysa dia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem. 

Ja by som ešte k menu žiadate ľa.  

Ak by bolo k menu žiadate ľa, napríklad, napísané, že 

z inej aktivity, ž dlží mestu dvestotisíc eur, asi by ste 

tiež nehovorili, že čo nás je do toho, že nám niekto dlží 

dvestotisíc eur. Však teraz je to iný prípad. Hente n už 

skon čil, bol nevymožite ľný a podobne. 

Tu sa naozaj bavíme, že mestská časť Petržalka za 

vybudovaný chodník Petržalské korzo platí ro čne Inchebe, 

alias pánovi Rozinovi, dvadsa ťdevä ť a pol tisíc eura. Už je 

to vyše desa ť rokov, čiže za desa ť rokov za to, že mestská 

časť zhodnotila areál Incheby, samozrejme, neslúži to l en 

pre Inchebu, ale naozaj to aj výrazným spôsobom slú ži aj 

pre Inchebu, zaplatila za to, že sme, za to že, za to že im 

zhodnotila majetok, dvestodevä ťdesiatpä ťtisíc eur a viac za 

posledných desa ť rokov.  

A preto mi naozaj príde relevantné hodnoti ť toho kto 

žiada.  

A tiež si myslím, že ke ď sa tu bavíme o nejakých 

devä ťtisíc tristo metrov štvorcových vinice za jedno eur o, 

bavíme sa tu o dvadsa ťdevä ť a pol tisíc eurách ro čne nájmu 

za pre Petržalku, bolo iks vysporiadávaní pozemkov medzi 

Inchebou a hlavným mestom, medzi, medzi inými inšti túciami 

a nikdy, nikdy toto nevysporiadal. Vždycky tu máme osobitný 

zrete ľ za euro, za hento, za tamto.  Ve ď máme taký prípad. 

Veď máme pä ťpercentnú, či desa ťpercentnú ú časť v Inchebe, 

veď na to treba hentak prihliada ť. A že Petržalka platí jak 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 628 

múrovatá, to nikoho netrápi. Dvadsa ťdevä ť a pol tisíc každý 

rok z rozpo čtu, ktoré by mohli by ť použité na ďaleko, 

ďaleko iné veci, nie za to, aby sa platilo za, za ve rejný 

chodník, ktorý naozaj v nemalej miere, v nemalej mi ere 

zhodnocuje daný areál. 

Preto budem posudzova ť, budem k ľudne za obchodnú 

verejnú sú ťaž, budem za komunitnú a dopredu vyhlasujem, ak 

bude obchodná verejná sú ťaž a náhodou by vyhral pán Rozin, 

tak nezahlasujem za výsledok verejnej obchodnej sú ťaže 

pokia ľ pán Rozin si s mestskou časťou nevysporiada tieto 

veci. A budem tak posudzova ť každého. Každého jedného kto 

má nevysporiadané veci s mestom, s mestskou časťou 

a podobne.  

Tak pod ľa môjho názoru nemá nárok na absolútne žiadny 

osobitný zrete ľ, ani v meste, ani v mestskej časti, žiadnej 

mestskej časti, lebo to stojí peniaze tých istých ob čanov 

Bratislav čanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som tu práve chcel vysvetli ť, že to čo si tu 

väčšina z nás hovorí, že chceme sú ťaž, to neznamená, že tú 
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súťaž vyhrá práve ten, ktorý dal tú žiados ť. Možno vôbec to 

nevyhrá. 

Ale ja by som chcel poveda ť to, že tu sa nejedná 

o nejakých devä ťtisíc metrov, to je prvý krok. Lebo tých 

viníc je neskonale ve ľa. Tých komunitných centier tam môže 

byť viacero. Môžme sa dohodnú ť, že ten, kto to vyhrá, musí 

desa ť percent ako keby svojich nákladov ponúknu ť 

komunitnému centru. Lebo ťažko dneska tí ľudia dajú 

dohromady sedemdesiattisíc alebo ko ľko treba, aby mohli 

budova ť, budova ť ten vinohrad.  

A ten kto si to zoberie v rámci tej sú ťaže, asi musí 

mať za sebou nejaké referencie schopný postavi ť ten 

vinohrad a a naozaj aby to fungovalo tak ako to má byť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ja reagujem aj na pána Kuruca, aj na pána Hanulíka.   

Je úplne teraz v tomto bode, aj keby sme hne ď 

podporili môj návrh vy čle ňova ť peniaze z rozpo čtu v tejto 

v tomto objeme je nerealistické. Práve preto môj ná vrh 

navrhuje, aby tá, aby sa táto idea zhmotnila pod ge sciou 

hlavnej architektky, aby sa prizvali ľudia, ktorí to robia, 

ktorí to vedia.  
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Ešte raz zopakujem. V Bratislave máme komunitnú 

vinicu, kde ke ď sa vymie ňala vinica a sadila sa, tak celá 

tá plocha tritisíc metrov, to stálo tritisíc euro n ákup 

nových štepov. A boli tam rôzne odrody.  

Takisto tam gestoruje to mladý vinár, ktorý je v Ra či 

a ktorého záujem je zachova ť vinice v Karpatoch.  

Čiže, tuná je potenciál obrovský, ktorý tá Bratislav a 

môže využi ť. To nie je, že sa to nedá realizova ť, tu sú 

pripravení ľudia, ktorí do toho chcú ís ť. A nie zištne, ale 

preto, lebo veria tomu. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bajan. 

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

Ja sa už nechcem opakova ť, ve ľa z toho čo bolo 

povedané je naozaj pravdou. 

Na druhej strane aj preto, aby sa mohol realizova ť aj 

ten mladý vinohrad z Ra če by som odporú čal verejnú sú ťaž. 

Však to je absolútne otvorená záležitos ť a je úplne jedno 

kto to dos kto sa prihlási. Tak preto som navrhol o bchodnú 

súťaž, aby sme nediskutovali o jednom mene.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Úplne súhlasím s tým, čo povedal Janko Hr čka. Ak máme 

nejaký osobitý zrete ľ, tak musíme posudzova ť aj nejaký 

vz ťah k obci. 

Viacero z vás vravelo o tom, že sa im pá čia obidva 

návrhy.  

Ja by som odporu čila pánovi Bajanovi, alebo aj 

magistrátu urobi ť podmienky tej sú ťaže a navrhnú ť, aby sa 

akceptovala požiadavka pani Štasselovej, aj samotne j 

súťaže. Pretože to čo navrhuje pán Bajan, predpokladám, že 

naozaj vyhrá pán Rozin a budeme zase na tomto 

zastupite ľstve rieši ť chodníky v Petržalke. 

Čiže, presko čme ten krok zbyto čný a urobme kvalitnú 

súťaž, v ktorej sa zoh ľadní aj požiadavka pani Štasselovej.  

Možno by to mohlo by ť na časti pozemkov, alebo by 

mohla by ť tá sú ťaž takto nastavená. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, radi to spravíme, ale my potrebujeme 

mandát od zastupite ľstva, nejaké rozhodnutie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 632 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Rozumiem. Na dru na jednej strane si ale nemyslím, že 

je možné da ť do jednej sú ťaže obchodnú verejnú sú ťaž 

o vinice v zmysle viníc a komunitnú na dohromady.  

Keď sa na to pozriete, tak ak to prenajmeme obchodnou 

verejnou sú ťažou ako vinicu, komunitnú, komunitný záujem 

zabijeme, nemá šancu.  

Na druhej strane, to čo povedal, možno, pán Kuruc, by 

bola cesta, že na rok, na dva vyskúša ť to komunitné, da ť 

tomu priestor. Bu ď sa niekto, ja neviem, do   31. 8. alebo 

3. 9. sa bu ď tu prihlási nejaká komunita, ktorá sa o to 

bude stara ť, po roku, po dvoch sa to vyhodnotí. Ak to 

funguje, super, ak to nefunguje, alebo to stojí ve ľa 

peňazí, tak sa povie okej, toto neni cesta a pôjde to do 

obchodnej verejnej sú ťaži a vyriešené.  

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 o návrh 

uznesení. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali dva návrhy uznesenia, ted a 

pozmeňujúci návrh.  

Prvý bol predložený od pána starostu Bajana. 

Pozmeňovací návrh uznesenia k návrhu schválenia prípadu 

hodné osobitného zrete ľa. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu v časti A schva ľuje  podmienky 

obchodnej verejnej sú ťaže, ktorej predmetom je prenájom 

pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislav y, 

katastrálne územie Vinohrady, pozemok parcely regis tra Cé, 

tu sú vymenované parcely pod ľa čísiel, spolu vo výmere 9324 

štvorcového metra.  

Účel: trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, 

vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú 

definované v zákone číslo 313 dvest z 2009 Zbierky zákonov 

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších pre dpisov. 

Doba nájmu: na dobu ur čitú 20 rokov odo d ňa ú činnosti 

nájomnej zmluvy. 

Cena: nájomné a vecné plnenie vo forme vína. Nájomn ca 

sa zaviaže odovzda ť pri prenajímate ľovi 10 % z úrody vo 

forme certifikovaného vína. Toto certifikované víno  bude 

mať zna čku Mestské víno a bude ozna čené špeciálnymi 

etiketami 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pani kolegyne, môžem pokra čova ť?  

s etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné 

náležitosti, ktoré má etiketa obsahova ť ur čí prenajímate ľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Šimon či čová, prosím vás, sadnite si na 

svoje miesto. Teraz návrhová komisia číta návrh uznesenia.  

Faktickou ešte pán poslanec Hr čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Obchodný zákonník, 

som v strede čítania návrhu uznesenia. Tak potom 

rešpektujte to! 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nehajte dokon či ť pani Jégh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

bude podpísaná nájomná zmluva o dlhodobom nájme 

pozemkov v znení, ktoré tvorí prílohu tohto materiá lu. 
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V časti Bé, žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy vyhlási ť obchodnú verejnú sú ťaž na prenájom 

pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislav y, 

v katastrálnom území Vinohrady, tu sú parcelné čísla, za 

podmienok schválených mestským zastupite ľstvom hlavného 

mesta SR Bratislavy do 31. 6. 2017 a s vybraným ú častníkom 

uzavrie ť zmluvu o dlhodobom nájme pozemkov v znení, ktoré 

tvorí prílohu tohto materiálu. 

Proste, je to pozme ňovací návrh uznesenia k tomuto 

bodu od pána poslanca a starostu Bajana. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jano Hr čka chcel. 

On, on sa prvý hlásil Hr čka. 

Alebo dobre, tak pán poslanec Bajan. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som len chcel, že štandardne dávame, že ešte aj 

výsledok verejnej obchodnej sú ťaže sa ešte odsúhlasí na 

zastupite ľstve. To tam nie je. v prípade, že to tam nie je, 

tak nemôžem za to v žiadnom prípade zahlasova ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To, to je automatické, nie?  

Pán poslanec Bajan. 

Slovo má pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem, je tam preklep 31. jún. Nie, 30. 

jún. Poprosím do uznesenia aby to bolo. 

Ja som nerozumel pána poslanca Hr čku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Mu tam chýba, že výsledok sú ťaže sa bude schva ľova ť tu 

v zastupite ľstve.  

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

Kľudne, samozrejme, autoremedúrou. Nemusíme o tom 

hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, (poznámka:  nezrozumitelné slovo). 
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Takže, je to, je to tam. Budeme schva ľova ť 

v zastupite ľstve. 

Pán poslanec Kolek, faktickou. 

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

Ďakujem. 

Pokia ľ sa mýlim, tak ma opravte. Pozme ňujúci návrh 

musí by ť navrhovate ľom pre čítaný. V tomto prípade sa to 

nestalo. Tak sa to nestalo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre, prosím, hlasujte o tomto návrhu do doplnenéh o 

autoremedúrou o to, že sa to bude schva ľova ť 

v zastupite ľstve. 

Hlasuje sa. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pros hlasuje sa teraz, pani poslanky ňa, teraz prosím, 

nerušte hlasovanie. Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom to čo bolo dané ako druhé od pani 

Štasselovej a pôvodné sa vylu čuje, ke ďže sa tento 

pozmeňovací 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová má procesný poznámku. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, v rokovacom poriadku máme uvedené o a kom 

návrhu sa hlasuje. A o vopred zaslanom materiáli po slancom 

je v poradí teda skôr vopred zaslaný materiáli, ale bo návrh 

pre čítaný na zastupite ľstve.  
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Čiže, pani Štasselová poslala svoj návrh skôr ako to  

pán Bajan predložil dnes na zastupite ľstve. Preto pod ľa mňa 

bolo treba najprv hlasova ť o zaslanom materiáli pani 

Štasselovej. Ten netreba pre číta ť, ten bol zaslaný všetkým 

poslancom vopred. Tak je to v rokovacom poriadku.  

Ja by som prosila návrhovú komisiu, nech si to 

preštuduje, nech sa na to pozrie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani doktorka Kramplová. 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ja by som to chcela upresni ť.  

Pani poslanky ňa Štasselová poslala materiál, ktorý bol 

rozdaný, ale uznesenie nebolo predložené. Ona nepov edala 

teda, že ho naozaj predkladá.  

Čiže, pokia ľ ho nepredložila, nepovedala, že je to jej 

uznesenie, nebolo predložené.  

To znamená, že ona ho nemusí celý číta ť a môže sa 

o ňom hlasova ť, ale musí ho predloži ť.  

Čiže mala, malo to by ť povedané.  
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Čiže, tuná je napísané v návrhu uznesenia, v rokovac om 

poriadku nie je napísané, pani poslanky ňa Šimon či čová, že 

ak je nie čo poslané vopred, ale je tu napísané v článku 

sedem odsek dva: 

Ak sa k návrhu uznesenia predložili pozme ňovacie 

návrhy, hlasuje sa najskôr o nich v poradí, v akom sa 

predložili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Bajan ešte faktickou. 

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

Ja sa ospravedl ňujem, ale jak som tomu dobre rozumel, 

tak pán primátor uviedol návrh materiálu, otvoril d iskusiu, 

prihlásil som sa, dal som pozme ňovák, tak sa asi hlasovalo.  

Ja v tom nevidím nejaký ve ľký problém.  

Na druhej strane, tá ve ľká podpora tejto myšlienky 

komunitnej vinice znamená, že jednoducho, h ľadajme nejaký 

priestor, aby jednoducho, aj táto myšlienka sa real izovala.  

Ale, ale jednoducho, ja nie som presved čený o tom, že 

ja by som urobil nejakú chybu v tejto veci.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Priatelia, máte ešte tri osobitné zretele, po ďme to 

rýchlo prejs ť a dáme si potom prestávku. 

Môžme to takto spravi ť? 

(poznámka:  po čuť „obednú?“) 

Nie, takú doobed ňajšiu. Či?  

Lebo bola tu.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Do pol jednej?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Poď. Ešte máme tri osobitné zretele, ktoré.  

Poďme, dobre.  
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3284/9, 

SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, 

A.S. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže sme v bode sedem, osobitný zrete ľ, Staré Mesto, 

Slovenská sporite ľňa. 

Prosím úvod. To je bez úvodného slova. Čiže súhlasné 

stanoviská.  

Bod sedem, otváram diskusiu. Bez úvodného slova, 

súhlasné stanoviská. 

Končím diskusiu, prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedostali sme žiadne dopl ňujúce, alebo pozme ňujúce 

návrhy na uznesenie, takže budeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia tak ako nám bolo písomne predložené. mest ské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa nájom časti pozemkov aj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hla hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných.  

Dvadsa ťtri za.  

Uznesenie nebolo p.  

 

Tak to teraz protestujete, že neni prestávka, tak 

nebudete schva ľova ť uznesenia.  

 

Dvaja predsedovia klubov sa musia vyjadri ť, ke ď sa 

nevyjadrili, tak sa pokra čuje ďalej. 

Takže, ke ď týmto spôsobom, priatelia, chcete ako hati ť 

uznesenia. 

Takže žiadajú prestávku dva predsedovia klubov? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, nikto sa nehlási ku tomu zatia ľ, čiže. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jeden podpredseda zatia ľ.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, pracujeme ďalej. To je, na tomto sa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, vyhlasujem polhodinovú prestávku. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pätnás ť minút. Pätnás ť minút prestávku, stretneme sa 

o trištvrte. Tak.  

 

(prestávka: od 11.20 h do 12.04 h) 

 

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

(11.45 h) 

Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovac ej 

sály.  

Ďakujem. 

Aj pána primátora prosíme. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(11.50 h) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

vrátili do rokovacej, sály, prestávka skon čila a my budeme 

pokra čova ť v rokovaní. 

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

vrátili do rokovacej sóly, aby, sály, aby sme mohli  

pokra čova ť. 

(gong) 

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani Kiczegová, je tu nie? 

Sú ešte poslanci v mezaníne?  

Lebo je nás tu, myslím, že dvadsa ťdva alebo 

dvadsa ťtri, ale nie sme tu dostato čne po četní na osobitné 

zretele.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sú ešte nejakí?  

Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, vrá ťte sa 

do rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť.  

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak procesná informácia, že piati poslanci dofaj čia 

a prídu. Aby ste vedeli. 

(poznámka: čaká sa na poslancov, aby sa dostavili do 

rokovacej sály) 

(12.04 h) 

Dobre. Dámy a páni,  

môžeme teda pokra čova ť   v rokovaní mestského 

zastupite ľstva bodmi o osobitných zrete ľoch, prosím 

zaujmite svoje miesta. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová, môžem? Zdenka, prosím ťa, 

môžeš, aby sme mohli hlasova ť. 

Chcem sa opýta ť, môžeme sa vráti ť k bodu sedem. Ten 

neprešiel preto.  
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Tam bolo bez úvodného slova, to znamená, súhlasné 

stanoviská, ale neprešiel preto, lebo poslanci chce li ís ť 

na na prestávku. Prestávka bola. Môžeme ho zopakova ť 

hlasovanie o tomto?  

Pán poslanec Hanulík. 

(poznámka: poslanec Hanulík hovorí mimo mikrofón, n ie 

je rozumie ť čo hovorí) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem, chcem zopakova ť hlasovanie, lebo to bolo bez 

úvodného slova, súhlas finan čnej komisie, súhlas mestskej 

rady, akurát sme mali procesnú otvorenú otázku či bude 

prestávka, nebude prestávka.  

Čiže, je? 

Pán poslanec Kolek. 

Si hlasoval?  

Dobre, tak zopakujme, prosím, hlasovanie o bode sed em. 

Je to osobitný zrete ľ v Starom Meste. Bez úvodného slova. 

Súhlasí mestská rada, súhlasí finan čná komisia.  

Hlasujme ešte raz. 

Prosím, pustite hlasovacie zariadenie.  
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných.  

Dvadsa ťpäť za.  

Čiže, nebude. 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STAVBE 

SÚPIS. Č. 108 NA POZEMKU PARC. Č. 

11307 NA ČESKEJ 2 V BRATISLAVE, 

K. Ú. NOVÉ MESTO, PRE MESTSKÚ ČASŤ 

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osem. Osobitný zrete ľ Česká ulica, 

Nové Mesto. 

Prosím, úvodné slovo. 

Prepá čte, devä ť. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ sekcie financií: 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto žiada o nebytové 

priestory o výmere dvestopä ťdesiatpä ť celá sedem metra 

štvorcového za ú čelom nájmu zriadenie denného stacionára 

pre seniorov odkázaných na pomoc.  

Doba nájmu, nájomná zmluva bude na dobu u, alebo 

navrhuje sa na dobu ur čitú dvadsa ťpäť rokov. 

Výška navrhovaného nájomného je v dvoch alternatíva ch.  

Alternatíva jedna, jedno euro ro čne pod ľa návrhu 

žiadate ľa, 

alternatíva dva, pä ťdesiat eur za rok, pä ťdesiat eur 

na meter štvorcový za rok za hlavné priestory vo vý mere za 

hlavné priestory vo výmere stoštyridsa ťdva celá, 

stoštyridsa ťdva celá pä ť metra štvorcového, a tridsa ť eur 

za meter štvorcový za rok za obslužné priestory vo výmere 

stotrinás ť celá dva metra štvorcového, čo predstavuje sumu 

desa ťtisícpä ťstodvadsa ť jeden eur ro čne za celý predmet 

nájmu. 

Finan čná komisia a mestská rada odporú ča schváli ť 

alternatívu jedna za jedno euro ro čne.  

Návrh uznesenia je v dvoch alternatívoch, takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

My pred, my predkladáme dve alternatívy, pretože je dna 

je pod ľa rozhodnutia, to je tá druhá alternatíva, ale my 
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navrhujeme tiež prvú alternatívu. To znamená, za sy mbolické 

nájomné.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

A ja sa tam chcem opýta ť, že dvadsa ťpäť rokov?  

Že to je, to je strašne dlhá doba. Pre čo je to 

dvadsa ťpäť rokov?  

Že medzitým sa už všeli čo môže udia ť v okolí, hej? 

No, ale neviete mi poveda ť teda vy, že pre čo 

dvadsa ťpäť rokov?  

Mestská časť to navrhuje. Tak, dobre, ja ešte si to 

premyslím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, chcem na túto otázku práve reagova ť. 

Mestská časť chce zriadi ť stacionár, čo nie je, 

samozrejme, vec na krátku dobu. A ke ďže nájom bude 
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vyslovene na tento ú čel, tak ak by mestská časť 

neprevádzkovala stacionár, tak už potom padá aj ten  nájom.  

Čiže, ten nájomný vz ťah tam by sa musel meni ť, keby 

chceli ú čel zariadenia meni ť. Čiže toto bude v tej nájomnej 

zmluve.  

A tým, že oni majú vypo čítanú demografiu, vedia na 

koľko to asi potrebujú, lebo toto je u nich teraz akož e 

dos ť ve ľký dopyt. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

MsZ: 

Ja sa ospravedl ňujem, že sa vrátim ešte k tomu 

predchádzajúcemu bodu, k tej sporite ľni a k tým parkovacím 

miestam.  

Ja si myslím, že by to bolo dobré keby ste tam 

napísali, že v čase ordina čných hodín, alebo teda v čase 

pracovných, pretože v noci to môžu využíva ť obyvatelia.  

Ja som z tohto dôvodu nehlasovala. Ale mohlo by sa to 

dať znovu a obmedzi ť sa to, pretože dvadsa ťštyri hodín, aby 

to bolo pre Slovenskú sporite ľňu je úplný nezmysel a neni 

to v súlade s parkovacou politikou. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. Pardon. Ďakujem. 

Ja by som sa rád vyjadril k bodu, ktorý máme na 

programe, nie k tomu predchádzajúcemu a chcel by so m teiž 

podpori ť tú alternatívu jedna. Dokonca si myslím, že 

v takýchto prípadoch ke ď ide o majetok mesta, ktorý sa má 

poskytnú ť mestskej časti, tak by adekvátnejšie bolo 

postupova ť formou zverenia do správy ako mestskej časti 

nie čo prenajíma ť, pretože mestská časť ide to využi ť na 

plnenie si svojich funkcií v rámci sociálnej politi ky.  

Tak nejdeme na tom zarába ť tým, že jej to dáme za 

jedno euro, ale toto je, myslím, klasická situácia keď by 

sme mali postupova ť formou zverenia majetku do správy 

mestskej časti a nerieši ť to cez nájmy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, rád sa s vami porozprávam na finan čnej 

komisii o zverovaní a právnych tituloch, ktoré potr ebujú 

mestské časti k realizácii činnosti.  
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Viacejkrát sme to tu mali, sú na to nejaké kritériá . 

Toto je dohoda mesta a mestskej časti. Ja myslím, že to je 

dobrý model.  

A prosím vás, aby ste ho podporili, aby sme tam ten  

stacionár mohli zriadi ť.  

Čiže, hlasujeme.  

Návrhová komisia, návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť  o návrhu uznesenia pod ľa alternatívy 

jedna,  tak ako je nám písomne uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných.  

Tridsa ť za.  

Uznesenie je prijaté.  

Ďakujeme ve ľmi pekne. 
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BOD 10 NÁVRH NA PREVOD AKO PRÍPADU 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 4365/1, PRISLÚCHAJÚCEHO KU GARÁŽI 

Č. 2-233, 1.P. V GARÁŽOVOM DOME NA 

WOLKROVEJ ULICI Č. 2, SÚPIS. Č. 

3330, DO VLASTNÍCTVA ING. ROMANOVI 

RUŽIČKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu desa ť. Osobitný zrete ľ, 

spoluvlastnícky podiel v Petržalke.  

Bez úvodného slova, to znamená, že súhlasia finan čná 

komisia, mestská rada. 

Otváram k tomu diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných.  

Tridsa ť jedna za.  

Uznesenie je prijaté.  

 

 

BOD 12 NÁVRH NA UPLATNENIE, ALEBO 

NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 

POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 112, PARC. Č. 

113/1, PARC. Č. 113/2 A PARC. Č. 

101, VO VLASTNÍCTVE DENISY 

KYSELICOVEJ A SABINY MÚDRY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvanás ť, predkupné právo 

v Dúbravke, prosím 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, aha. Takže predkladate ľ ho s ťahuje. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 602/2012 ZO D ŇA 

31.5.2012, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ 

NÁJOM PRE KOLKÁRSKY KLUB SPOJE 

BRATISLAVA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, prechádzame do bodu trinás ť a to je Kolkársky 

klub Spoje.  

Prosím o úvodné slovo. 

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

Je tam?  

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky číslo 

602/2012 zo d ňa 31. mája 2012, ktorým bol schválený nájom 

pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bra tislave. 
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Predmet žiadosti: zmena zníženia nájomného za ú časti, 

za časť stavby súpisné číslo 1635 na pozemku parcela číslo 

1006, v ktorej sa nachádzajú nebytové priestory vo výmere 

stoosemdesiatštyri celá štyridsa ťšes ť metra štvorcového. 

Materiál je obsiahly. Máte aj vlastne celý text 

uvedený aj v predmete uznesenia. 

Návrh uznesenia: 

Odporú ča schváli ť zmenu a doplnenie pod ľa predloženého 

návrhu uznesenia. 

Výstup z mestskej rady znel, odporú ča ukon či ť zmluvu 

o nájme pozemku čislo 012012 zo d ňa 28. 6. 2012  a zmluvu 

o nájme nebytového priestoru číslo 22012 zo d ňa 28. 6. 

2012. 

Čiže, mestská rada odporú ča ukon či ť zmluvu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 
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Kolegyne, kolegovia, ja by som dal do pozornosti 

stanovisko mestskej rady, ktoré naozaj odporú ča ukon či ť 

tento nájom tak, aby mesto mohlo ďalej kona ť. 

Odporú čam týmto smerom potom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tiež chcem poprosi ť o podporu toho, čo teraz potvrdil 

pán starosta Bajan. 

Kolko Ko ľkársky klub za celé tie roky nevybudoval ni č, 

naopak, ten priestor vo vnútri nášho bývalého centr a 

voľného času zdevastoval. Nemá ani žiadne stavebné 

povolenie. 

Za tie celé roky vlastne nedokázal vyprodukova ť ni č, 

čo by nás presved čilo, že má schopnos ť vybudova ť tam nejakú 

kolkársku dráhu. Zatia ľ sa v Petržalke vybudovala nová 

budova, kde je špi čkové kolkárske centrum a nie je žiaden 

predpoklad, že by oni toto dokázali urobi ť. Naopak, my 

potrebujeme tú budovu bývalého cévé čé využi ť iným spôsobom, 

čo nám teraz tým, že tam sú v podnájme bráni. 
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Chcem vás poprosi ť o podporu, aby sme im mohli 

vypoveda ť tú zmluvu.  

Dlhujú nám nemalé peniaze aj za nájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Aby to bolo jasné ľuďom, ktorí nie sú zainteresovaní.  

Oni zneužívajú názov Kolkárske centrum. Oni v život e 

tie kolky tam nehrali, oni si prenajali tento pries tor 

lukratívny, s tým že tá Petržalka si myslela, že ta m 

podporí rozvoj športu. Oni to zdevastovali, ni č pre to 

nespravili, nezaplatili. 

Proste je to prístup ve ľmi neseriózny z tejto strany.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem. 
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Čiže, ke ď je tu návrh, že ukon či ť. Čiže tento materiál 

keď zahlasujeme, tak kon čí tá zmluva? Alebo opa čne? Čiže?  

Aha, okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Vysvetlím. Vysvetlím bod. Ne neschvá, áno, vysvetlí m. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Myslím, že v úvodnom slove nebolo povedané, že výst up 

z finan čnej komisie bol takisto zamietavý. Hej?  

Čiže, ten materiál sa tu objavil, čiže oni dlhujú 

devätnás ťtisíc devä ťstodvadsa ťpäťtisíc na na sú teda sú 

záväzky, ktoré si neplnia.  

Čiže, nie že sa chcem pripoji ť k tomu návrhu, kto 

k návrhom, ktoré tu odzneli, ale si myslím, že by s me 

konali vyslovene proti zásadám, keby sme im to pred ĺžili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Chcem informova ť, že po neschválení uznesenia je mesto 

pripravené spusti ť proces vypovedania zmluvy. Čiže, po 

neschválení uznesenia, ktoré je predložené.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak.  

Ďakujem za vysvetlenie.  

Len potrebujeme od zastupite ľstva vyriešenie žiadosti 

tohoto nájomcu a potom budeme postupova ť tak ako povedal 

pán riadite ľ.  

Čiže, kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zmenu a doplnenie tak ako je to tam písomne 

v návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdva prítomných.  

Jeden za.  

Uznesenie nebo nebolo prijaté.   

Čiže, mesto bude postupova ť tak, ako sme povedali. 

 

 

BOD 14 SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU ZA ROK 

2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štrnás ť, to je Správa o kontrolnej 

činnosti pána mestského kontrolóra Šinályho za rok 2 016. 

Pán kontrolór, nech sa pá či, máte slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, 

prvý z dvoch materiálov, ktorý máte predložený, je 

tradi čná správa o hodnotení roku 2016, ktorej štruktúra 

súvisí so zákonom. 
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V nej sú uvedené v strede toho materiálu všetky 

kontroly, ktoré boli vykonané aj s konkrétnou infor máciou 

o opatreniach alebo doporu čeniach, ktoré môj útvar v rámci 

tých kontrol urobil a aj s linkmi na web, kde sa ke dyko ľvek 

môžete vráti ť k týmto materiálom, keby ste nie čo z danej 

oblasti nie čo riešili, alebo sledovali.  

Nieko ľkými slovami, je tam aj zmienené ostatné moje 

povinnosti, ktoré vyplývajú hlavne zo zákona o obec nom 

zriadení a upriamim sa nieko ľkými slovami na úvodnú časť, 

to je tá, v ktorej sú uvedené dve správy vykonávané  koncom 

roka 2016 a za čiatkom roka 2017. 

Konkrétne je to Galéria, ktorá po opakovanej kontro le, 

teda po kontrole vykonanej magistrátom, vyriešila p roblémy, 

ktoré magistrátna kontrola konštatovala.  

My sme tieto kontroly preverovali a plnenie je 

adekvátne. Čiže, situácia v Galérii sa finan čne 

stabilizovala a náš výsledok teda je aktuálne dobrý . 

A prvá z tých dvoch správ je o zaujatí verejného 

priestranstva, ktorá je opakovanou kontrolou 

z predchádzajúceho volebného obdobia, kde bol rad o patrení, 

ktoré bolo treba plni ť.  

V prevažnej miere sa plnili, alebo plnili čiasto čne. 

Je to tam detailne rozvedené, ale samozrejme, opäto vne sme 

v teréne zis ťovali situáciu ako prebieha otázka 

stanovovania odplaty, čiže zaplatenia dane za zaujatia 

verejného priestranstva, kde sme zistili aj aj meto dické 

nejasnosti, ktoré sme sa dohodli rieši ť s vedením 
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magistrátu zorganizovaním stretnutia pôvodne do kon ca 

marca, ale vzh ľadom na to, že to vlastne koncom marca 

predkladáme, tak sme termín posunuli do konca apríl a, aby 

sa zjednotili postup vo či subjektom, ktorý zaujímajú 

verejné  priestranstvo. Čo my sme konštatovali ako hlavný 

problém. 

To znamená, že niektorí dobrovo ľne plnia a realizujú 

veci pod ľa vlastného vedomia a svedomia, ktoré my 

odfajkávame ako správny postup. 

Niektorí sa snažia pláva ť, alebo balansova ť na hrane, 

ktorý nás nenadchý ňa a niektorí aj za touto hranou a boli 

by sme radi, keby magistrát zaujal úplne rovnaký po stup 

voči komuko ľvek v zmysle zákona, ktorý teda ve ľmi presne 

hovorí čo verejným priestranstvom je a my sme tiež teda 

v rámci vyjas ňovania niektorých pojmov akceptovali názory 

magistrátu podporené ministerstvom financovania, s cie ľom, 

aby sme teda spolo čne jednotne posudzovali do budúcnosti 

otázku zaujatia verejného priestranstva. 

To je na úvod tohoto materiálu všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Asi sa budem opakova ť ke ď poviem, že tá správa je 

naozaj výborne spracovaná, respektíve teda pokia ľ si človek 

dá tú námahu, že ju číta, možno niekedy aj dvakrát, tak sa 

dozvie veci, ktoré iným spôsobom si nevie nejakým s pôsobom 

vydolova. 

Ja by som len zhrnul to, čo pán kontrolór povedal, 

hej?  

Či tej prvej časti kontrola plnení opatrení 

z dvanástich prijatých opatrení, ktoré kontroloval vyšlo, 

že dve sú neplnené, pä ť ich je čiasto čne splnených, čiže 

len šes ť považuje za splnených. 

Myslím si, že to je od toho roku pätnás ť, kedy boli 

prijaté, troška slabý výsledok.  

S tým istým súvisí teda aj tie opatrenia, ktoré on 

navrhuje a napriek tomu, ale on to tu už povedal, ž e ten 

termín bol stanovený vtedy ke ď sa správa teda dávala, 

dávala na schva ľovanie ako materiál do zastupite ľstva a tam 

sa uvažovalo s termínmi 31. marec, 31. máj, 30. 6.,  myslím 

si, že teraz nám nes nestojí ni č v ceste, aby sme s týmto 

dátumom 30. 6. 2017 súhlasili, a preto si dovolím t o 

uznesenie, ktoré je doplni ť, a to takým spôsobom, že tá 

časť uznesenia berie na vedomie, čiže dáme A,  

za A berie na vedomie, text zostáva a  
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za Bé žiadame riadite ľa magistrátu predloži ť 

informa čný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných 

opatrení kontrolórom na rokovanie mestského zastupi te ľstva. 

Termín, júnové zastupite ľstvo 2017. 

Čiže, aby to neodznelo len v tom, že to bude zase 

domáca úloha pre pána kontrolóra, ale bude to naša úloha 

znova sa týmto materiálom zapodieva ť a možno bod po bode si 

poveda ť, že či to bola tá predstava, aj tým že sme prijali, 

prijali to uznesenie a aj skontrolovali, či tak sa 

naplnilo. 

Je zlé, že teda pán kontrolór opakovane musí 

konštatova ť, že všeobecne záväzné nariadenie číslo 15 

z roku 12 o dani za užívaní verejných preistranstie v je 

neplnené, respektívne jeho plnenie je neú činným spôsobom 

zabezpe čené, aby sme takýmto spôsobom nápl ňali rozpo čet 

mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ak by som náhodou vy čerpala svoj čas, tak prosím 

o pred ĺženie, lebo tiež chcem da ť návrh na doplnenie 

uznesenia. 

Ja len musím upozor ňova ť, žia ľ, aj v tomto bode 

a budem na to opakovane upozor ňova ť aj v iných bodoch. 

Nábrežie a dopravná situácia na nábreží je obrovský  

problém, pre všetkých, ktorí cestujú smerom zo Záho ria, 

alebo z Devínskej alebo z Dúbravky, alebo z Karlove j Vsi, 

alebo z Devína do centra mesta a naopak.  

Podotýkam, pre kolegov, aby si pozreli stranu osem 

z tohto materiálu, ktorý predložil pán hlavný kontr olór, 

kde sa konštatuje, že spolo čnos ť, ktorá stavala objekt 

Zuckermandel, nieko ľko mesiacov používala časť verejného 

priestoru a vozovky ako stavebný dvor a skladisko a  nebola 

ude, nebola teda sankcionovaná za to a nebola vlast ne ani 

nemala povolené užívanie verejného priestranstva. 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) toto pozadie tejt o 

spolo čnosti, ktorá tento projekt realizuje, bude realizov ať 

ďalšie projekty na nábreží a získala nadštandardné, ba 

výsadné postavenie aj oh ľadom územného plánovania, oh ľadom 

dopravno-kapacitného posúdenia, ako budeme neskôr h ovori ť 

v ďalších materiáloch, čo sa týka priepustnosti komunikácie 

na nábreží. 

Takže ja na toto upozor ňujem, neštandardný postup 

tejto spolo čnosti, ve ľkej stavebnej, ktorá tam realizuje 

veľký projekt, neštandardný postup zo strany magistrát u, že 

to nebolo dodato čne kontrolované a sankcionované.  
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Od mali čkostí sa odvíjajú aj ve ľké veci. 

Druhá vec čo chcem poprosi ť pána kontrolóra, ale ke ďže 

je to v kompetencii poslancov mestského zastupite ľstva, tak 

mu chcem uloži ť, alebo vás poprosi ť o podporenie ďalšej 

úlohy pre pána kontrolóra v súvislosti s tým, čo vlastne že 

proces za zavádzania parkovacej politiky v meste po kra čuje 

a že spolo čnosti Deloitte, ktorá pripravila takzvaný audit 

o parkovaní a zadávajúce ďalšie objednávky tejto 

spolo čnosti, tak by som chcela poprosi ť pána hlavného 

kontrolóra, aby preveril súlad zadávania objednávok  pre 

auditorskú spolo čnos ť Deloitte s rámcovou zmluvou s hlavným 

mestom a so zákonom o verejnom obstarávaní.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predkladám tento svoj dopl ňujúci návrh písomne.  

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel len ve ľmi stru čne, pretože to tu 

zatia ľ tak nezaznelo, po ďakova ť pánu hlavnému kontrolórovi 

za jeho prácu, ktorú robí naozaj dobre a nezávisle.   

A myslím si, že všetci z nás, ak si pre čítame naozaj 

tú jeho správu, tak tam nájdeme mnoho, mnoho inšpir ácie aj 
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pre to, čo my môžme robi ť lepšie a ako môžme by ť viacej by ť 

prospešní pre toto mesto. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Ešte faktickou pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tentokrát to len pre kolega, kolegu Chrena poviem, že 

ja som prvou vetou povedal, že by som sa opakoval, keby som 

znova a znova chválil za materiály, ktoré predkladá  hlavný 

kontrolór, že by som ho chválil za to.  

Takže on, predpokladám, že pán kontrolór to po čul. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte reakcia naspä ť. Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 
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Ja sa chcem po ďakova ť kolegom poslancom, ale hlavne by 

som rád zhrnul, že návrh uznesenia pána Koleka vním am ako 

požiadavku, aby mestské zastupite ľstvo bolo nejakým 

súhrnným materiálom informované o tom, čo v rámci tých 

prijatých opatrení termínove máme dohodnuté s pánom  

riadite ľom Maruškom, s pánom riadite ľom Kasanderom.  

Čiže, predpokladám, že v dohodnutých termínoch tieto  

veci zrealizujeme a vlastne tú informáciu písomne d ostanete 

k dispozícii, ktorá vzíde z toho, ako tieto opatren ia 

a ďalší postup v rámci zaujatia verejného priestranstv a 

mesto bude ďalej realizova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toľko diskusia. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva doplnenia do náv rhu 

uznesenia. 

Prvé doplnenie dal pán poslanec Kolek.  

Žiada doplni ť do návrhu uznesenia.  

Berie, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie text 

teda zostáva tá časť 
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a v ďalšej časti, žiada primátora predloži ť informa čný 

materiál o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení 

kontrolórom na rokovanie mestského zastupite ľstva.  

A termín je júnové zastupite ľstvo 2017. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťtri prítomných. 

Za sa vyslovilo tridsa ťtri. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

Ďalší návrh prišiel od pani Čahojovej a je to 

ukladanie. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta ukladá hlavnému 

kontrolórovi preveri ť súlad zadania objednávok pre 

auditorskú spolo čnos ť Deloitte. Ro č, 
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No, neviem to pre číta ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

s rámcovou zmluvou (poznámka:  hovor mimo mikrofón)  

s hlavným mestom a so zákonom o verejnom obstarávan í. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných  tridsa ťtri. 

Za sa vyslovilo tridsa ťtri. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostala nám pôvodná časť, teda berie na vedomie 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťtri prítomných  . 

Za tridsa ťtri. 

 

 

BOD 15 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram ďalší bod rokovania a je to bod číslo pätnás ť. 

Správa o výsledku kontrol vykonaných útvarom mestsk ého 

kontrolóra. 

Poprosím úvodné slovo asi pána kontrolóra. 

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

SR Bratislavy: 

Aha, už ide. 
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Ďakujem pekne, pán prvý viceprimátor, vážené dámy 

a páni, 

Tento materiál, ktorý uvádzam, už máte k dispozícii  

tri mesiace. Sved čí to teda o tom, ako, ako ťažko 

prebiehajú rokovania mestského zastupite ľstva. 

V skuto čnosti ste ho mali predložený za čiatkom decembra, to 

znamená, že je tu sk ĺznutý materiál, ktorý bol už opakovane 

predkladaný a kone čne sa dostal na rad, čomu som ve ľmi rád.  

Je to materiál pozostávajúci z dvoch častí. Jedna už 

bola dostato čne pertraktovaná aj v rámci prijímania 

rozpo čtu na rok 2017, sa pojednávala, to je tá druhá časť, 

pojednávala o opatreniach, ktoré mal pán primátor z verené 

poslancami, kde sme podrobne rozviedli temer všetky  tieto 

opatrenia. 

Pán Kolek bol autorom tej požiadavky. S ním som to 

nieko ľkokrát opakovane prešiel a zhodli sme sa na tom, že  

ur čite sa dá všetko rôznym spôsobom interpretova ť, ale 

zostal som zastáva ť názor, že neboli zneužité, alebo 

porušené oprávnenia, ktoré primátor dostal.  

Zložitejšia je tá prvá časť. Tá prvá časť opä ť je už 

historická, lebo vlastne tá kontrola zmluvných vz ťahov 

hlavného mesta vlastne funguje už tretíkrát odkedy som sa 

stal kontrolórom 2009 a samozrejme, vždy má ur čité problémy 

a aby som predišiel tomu, aby sme teraz hovorili, ž e ko ľko 

je dobrých a ko ľko zlých tých bodov, tak tých tridsa ťdva 

bodov, ktoré sú už dlhé roky sledované, je v sú časnosti 

taký, kde je napísané, že vyradí zo sledovania, tak ých je 

jedenás ť.  
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Dvadsa ť jedna je takých, ktoré doporu čujeme ďalej 

sledova ť, čo však neznamená, že pokro čila práca u nich.  

Mnohé z nich sú také, že tam zostala nieko ľkotisícová 

pohľadávka, ktorú treba ešte bu ď dorieši ť zinkasovaním, 

alebo odpísaním, alebo zažalovaním, ale pre poriado k sme ju 

nechali ďalej v sledovaní. To znamená, že pravdivé svetlo 

je také, že výrazným spôsobom pokro čila vä čšina týchto 

bodov k ich úspešnému ukon čeniu. 

Žia ľ,  je to napríklad mimo bodu dva, kde sa pojednáva 

o Paláci Motešických, kde teda ke ď si pre čítate, tak sa 

dozviete, že ni č.  

Aj takýto prípad máme. Je to otázka toho, že vlastn e 

niet úradníka, ktorý by sa tomuto problému venoval.  A 

pomaly už ani my kontrolóri si nepamätáme, že čo za pána 

Ďurkovského v tejto veci bolo urobené.  

A verím, že nenájdeme nikoho, kto vôbec bude tú zml uvu 

z rokov tri obdobia volebné dozadu vedie ť interpretova ť.  

Žia ľ, aj takéto skuto čnosti sú, sú skuto čnos ťou. 

A tiež nezávidím sú časným kolegom u pána Bialka, aby 

sa s týmto spôsobom nejak vysporiadali. Napriek tom u to ni č 

nemení na veci, že mesto výrazným spôsobom škodoval o vo 

vz ťa, vo vz ťahu riešenia Paláca Motešických. Prvý raz 

škodovalo  tým, že oni vo či nám urobili úspešnú exekúciu, 

kde sme zaplatili nie len san, teda nie len exekuov aný po, 

sumu  exekuovanú, ale aj exeku čný poplatok a sankcie, ktoré 
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teda ešte boli stiahnuté z nášho ú čtu v polovici minulého 

volebného obdobia.  

Na druhej strane, my sme sa, žia ľ, nijakým spôsobom 

nedokázali s týmto partnerom vyrovna ť vo veci exaktného 

porušenia nájomnej zmluvy, ktorá v tom čase bola oh ľadne 

priestorov, ktoré neskôr oni od nás odkúpili.  

To na úvod.  

Teda tých bodov je tam ve ľa zaujímavých. 

Možno ešte jeden z tých zaujímavejších je Cé3, to j e 

Divadlo Astorka. Celkom ur čite je treba tomu venova ť 

pozornos ť preto, lebo to je zase salámová metóda, ktorou 

mesto v sú časnosti prichádza o akýko ľvek dopad na divadlo 

Astorka. Nie vinou toho, že by mesto v sú časnosti nekonalo, 

neriešilo, ale vniko, vinou neš ťastného dodatku zmluvy, 

ktorý bol prijatý v roku 2010 a ktorý zacykloval te nto 

problém tak, že pravdepodobne čoskoro exspiruje možnos ť 

akýmkoľvek spôsobom sa s tým vysporiada ť a tým pádom krásna 

zmluva, ktorá znela „Vybudovanie mestského divadla“ , sa 

stane len smutnou spomienkou pre Bratislav čanov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán kontrolór, nebudem ťa chváli ť, je to samozrejmé. 

K tomu, čo si povedal, dodám len jedno, že naozaj, 

kontrola bola ukon čená v jedenástom mesiaci minulého roka 

a že sa materiál teda nedostal na stôl, respektívne  na stôl 

sa dostal, ale nebol prejednávaný nami poslancami, tak to 

teda boli iné dôvody na to. 

Nebudem sa nejakým spôsobom zmie ňova ť k tým tridsiatim 

dvom prijatým opatreniam, podotknem len, že tieto o patrenia 

boli prijaté v trinástom roku. Čiže, ten priestor naozaj na 

možné zauzlenie, alebo nejakým spôsobom znevidite ľnenie 

tých súvislostí, tu už existuje.  

Horšie je ale tá dvadsa ťdvojka a to je Národný 

futbalový štadión, akciová spolo čnos ť, je to zmluva číslo 

088310840700 a tam ke ď si pre čítame ten materiál pána 

kontrolóra, sa dozvie dozvieme teda dve zaujímavé 

informácie.  

Mesto tým, že sa posunul, posunul termín ú činnosti 

zmluvy  o jeden rok, jedna celá jedna roka konkrétn e, 

prišlo o pä ťdesiatdevä ťtisíc tristodvanás ť eur. 

Čiže, to je jedna vec, kde by možno právny názor moh ol 

z toho vysúdi, vyvodi ť aj iný poh ľad, len ako že sme prišli 

o šes ťdesiattisíc.  
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Druhá skuto čnos ť je tá a to už sa dotýka nášho 

volebného obdobia, že dodatku, že bol vytvorený dod atok, 

kde rozhodnutím primátora došlo k zmene termínu, zá väzného 

termínu kolaudácie z 31. 12.2007, 17 na 31. 12. 201 8. Bez 

toho, aby zastupite ľstvo bolo o tom informované. Bez toho, 

aby sme sa my k tomu nejakým spôsobom vyjadri vyjad rili. 

Myslím si, že to sú závažné veci, ke ď nie len tento 

bod jeden, ale teda aj tie ostatné, kde by nám bolo  treba 

nalia ť, jak sa povie, čisté víno. A takým istým spôsobom, 

jak sme, som žiadal, aby pán primátor zabezpe čil informa čný 

materiál ako sa s týmito pripomienkami vedenie mest a 

vysporiadalo, aby takým istým spôsobom postupovalo aj 

v tomto bode.  

A preto dávam návrh na doplnenie presne v tom istom  

duchu.  

Čiže v rámci predloženého uznesenia doplni ť 

za A berie na vedomie, text zostáva,  

za Bé žiada primátora magistrátu predloži ť na 

rokovanie mestského zastupite ľstva informa čný materiál 

o vyriešení kontrolou zistených nedostatkov a pochy bení.  

Termín, júnové zastupite ľstvo roku 2017. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prepá čte, že mám pocit, že to musím poveda ť, pre m ňa 

je to stále ešte nepochopite ľné a mierne bolestivé. 

Pamätám si ešte ako ob čan ako sa hlasovalo o predaji 

nebytových, alebo proste predaj nehnute ľnosti Paláca 

Motešických. Ke ď si to možno vy dobre pamätáte, pán 

primátor s pánom Borgu ľom, po čas hlasovania ste boli 

v bufete a ke ď sa o tom hlasovalo a neprešiel ten predaj, 

potom ste sa vrátili, bol ďalší bod rokovania a vy ste sa 

ohradili, že my sme nemohli o tom hlasova ť, lebo sme boli 

v bufete, čo každý bol mierne prekvapený, lebo vy dvaja ste 

neboli práve tí najbližší priatelia, ale napriek to mu ste 

dosiahli to, že sa o tomto hlasovaní, že sa hlasova nie 

opakovalo. A už ke ď ste boli prítomní, tak ten zvyšný 

priestor Paláci Motešických mesto predalo aj vašim 

pri činením, vašim hlasovaním.  

Toto som potrebovala pripomenú ť, lebo hovorím, že 

doteraz je to pre m ňa nepochopite ľné ako sa dá hlasova ť ak 

nie čo neprejde, potom sa opakuje, že nám sa to nepá či, lebo 

my sme tu neboli, my sme boli práve niekde inde. 

Prepá čte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Ďak ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel troška k tej disciplíne. 

Viete, ja som kedysi pred rokmi rokúcimi nastúpil d o 

Juhomoravských lignitových dolov na Južnej Morave a  dostal 

som služobnú motorku, skúter. A akonáhle som dostal , som 

mal takú rados ť z toho, že som šiel hne ď z toho podniku ju 

vyskúša ť na hlavnú cestu s tým, že som nemal prilbu a tak 

ďalej. zastavil ma policajt a spý a zastavil ma s tý m, že 

nemám prilbu a že dostanem pokutu štyridsa ť korún. A ja som 

povedal, že nemám tých štyridsa ť korún, no tak to bol taký 

starší pán, že ako to vyriešime. No tak mi zaveste.  Zavesil 

mi takú, že som spadol aj s tým skútrom na zem. A h oci som 

odvtedy dostal viacero pokút, tie si už ani nepamät ám, ale 

toto si pamätám. 

Čiže, čo sa týka tej disciplíny poslancov, navrhujem, 

aby pán primátor, proste sem-tam, netýka sa to dám,  ale sem 

tam zavesil a 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je zaujímavý procesný návrh toto.  

Neviem či mám da ť o ňom hlasova ť teraz, ale, 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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asi nie. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som sa tiež vrátila k tomu Palácu Motešických . 

Znamená to, pán kontrolór, že za obchodné prevádzky  

nikto neplatí mestu nájomné, že bývalý riadite ľ magistrátu, 

ktorému bola uložená úloha nekonal. To bolo, vlastn e 

kon čilo v roku 2014 a že odvtedy až na žiados ť kontrolného 

orgánu 8. 8. a následne 7. 9. mal kona ť, toto obsadenie 

magistrátu, alebo títo naši noví úradníci.  

A od 7. 9. odkedy bolo vyzvané Miestny úrad Staré 

Mesto o za členenie nejakého technického úra ú  nejakého 

technického výkresu, odvtedy sa zase ni č nekoná. Rok.  

Dobre tomu rozumiem?  

Ďakujem za odpove ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu a poprosím pána kontrolóra ešte za 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

V takom zhrnutí by som rád povedal, že v rámci Palá ca 

Motešických to pani Čahojová rozumela dobre, len neviem či 

to úplne správne interpretované.  

Lebo v skuto čnosti to znamená, že garnitúra, ktorá 

nastúpila v tomto volebnom období, prakticky neprev zala 

žiadny odborný výklad k tomuto problému. Preto som si 

dovolil poveda ť, že už ani my si pomaly nebudeme pamäta ť 

tie tri volebné obdobia dozadu, že ako to vlastne b olo 

myslené.  

Lebo to nesúvisí s tým predajom, ktorý bol 

zrealizovaný v minulom volebnom období. 

Ten bol koniec-koncov už nech sa hlasovalo kto chce l 

ako chcel, ale bol pripravený korektným spôsobom. L en žia ľ, 

jeho zav ŕšenie, že mesto miesto toho, aby aspo ň nie čo 

z toho získalo, nakoniec na to doplatilo. 

To je to, čo mňa výrazným spôsobom irituje.  

Ale konštatujem, že sú časné vedenie, to jest pán 

riadite ľ Bialko a jeho noví ľudia, nemajú o čo sa oprie ť 

a nemajú ani v spise čo nájs ť.  

Takže naozaj, to prvé, čo som tam napísal 

faktograficky ako to je, pokúsili sa aspo ň komunikova ť so 
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staromestským úradom, aby sa vedeli získa ť informácie, 

ktoré by ešte k tomuto problému mohli vies ť.  

A čo sa týka fotbalového štadióna, tam je návrh 

opatrení, ktoré bol, ktorý bol korektne s magistrát om  

s riadite ľom sekcií, aj s riadite ľom magistrátu  

prerokovaný, ktorý má vyústi ť v to, aby poslanci, teda, aby 

najprv vedenie zvážilo, že aké veci budú tie, ktoré  sú 

súčasťou uznesenia. 

Lebo prosím, treba si by ť vedomý toho, že uznesenie je 

to, čo je záväzné a žia ľ, napriek kedysajšiej snahe pána 

poslanca Šindlera o to, aby ste dostávali tie zmluv y nejak 

napísané, tak aj ste ich dostávali, aj ich dostávat e, ale 

ich otázka záväznosti, ja som si neni toho vedomý, že by 

boli záväzné pre magistrát. A je to na slušnosti, ž e 

v sú časnosti som nezistil nejaké odchylky.  

Možno za dva-tri roky zistíme aj v tomto volebnom 

období nie čo také, ale ja som ich teraz nenašiel. Kdežto, 

žia ľ, práve pri tejto kontrole smerom dozadu, som takú 

našiel a preto som vás pani poslankyne a páni posla nci 

o tomto informoval. Lebo celkom ur čite si tú diskusiu 

pamätáme, že akým spôsobom to bolo diskutované a ur čite ke ď 

ste za to hlasovali, ste nemali na mysli, že raz ni ekedy 

v budúcnosti sa nám bude potom plati ť nejaké nájomné. 

Odhliadnuc od toho, že to je úplne neobvyklá odchýl ka od 

bežného postupu iks rokov dozadu v rámci fungovania  

hlavného mesta.  

To je asi všetko na vysvetlenie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som, na rozdiel od pána Koleka, chcel po ďakova ť 

pánovi kontrolórovi. Oceni ť jeho prácu. Považujem vz ťahy 

medzi hlavným mestom a úradom kontrolóra kontrolóra  za 

excelentné.  

Úrad kontrolóra pracuje profesionálne, ve ľmi promptne, 

máme dobrú komunikáciu a teším sa, že dokážeme spol očne 

rieši ť problémy Bratislavy k lepšiemu. 

Takže, ďakujem ve ľmi pekne, pán kontrolór za hlavné 

mesto. 

A prosím teraz návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pána poslanca Koleka. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy predloži ť na rokovanie mestské zastupite ľstvo 

informa čný materiál o vyriešení kontrolou zistených 

nedostatkov a pochybení.  

Termín je jún 2017. Teda júnové zastupite ľstvo. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o prvej časti tohto uznesnenia, 

mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Správu o výsledku 

kontrol.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 16 PROTEST PROKURÁTORA PROTI  § 1 ODS. 

1,2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 9/2016 O POUŽÍVANÍ 

PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA   SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu šestnás ť, Protest prokurátora 

proti  vézeten o pyrotechnické výrobkoch. 

Je to v podstate bez úvodného slova.  

Všetci súhlasia s návrhom uznesenia. 

Čiže otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem.  

Chcel by som podpori ť návrh materiálu tak ako je 

predložený, teda návrh nevyhovie ť protestu prokurátora. 

Ale zárove ň by som sa rád pozastavil, že takýto 

protest bol vôbec podaný, pretože mne to vyvoláva v eľké 

otázniky nad tým, že čo na tej prokurátore vôbec robia.  
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Ak ste si ten materiál pozreli, tak protest nie je 

v tom, že nejaké ustanovenie nášho všeobecne záväzn ého 

nariadenia, za ktoré som ja nehlasoval, ale z úplne  iných 

dôvodov, je v rozpore so zákonom.  

Ten protest je založený na tom, že vo všeobecne 

záväznom nariadení sa opakujú definície, ktoré sú v  zákone. 

A čo z h ľadiska nejakých legislatívnych pravidiel by nemalo 

byť. Lebo nemajú sa prebera ť ustanovenia z predpisov vyššej 

právnej sily, do predpisov nižšej právnej sily, aj keď 

v tomto prípade, ke ď pod ľa tohto postupujeme, tak dodržanie 

tej legislatívnej čistoty, je na úkor zrozumite ľnosti toho 

všeobecne záväzného nariadenia.  

Pretože ke ď sa tam dá iba odkaz na to, že je to 

upravené v zákone, tak tí chudáci ob čania, ktorí sa s tým 

majú oboznámi ť, potom si to musia niekde vyh ľadáva ť, 

prípadne si to nevyh ľadávajú vôbec. 

Čiže, ja si myslím, že to robíme dobre, ke ď to robíme 

tak, že dáme všetko čo je potrebné, aj priamo do všeobecne 

záväzného nariadenia, aby si to ob čania mohli nájs ť. 

Ale keby tam bol rozpor medzi našou definíciou 

a definíciou, ktorá je v zákone, tak povedzme. Je t am, je 

tam, je tam upozornenie na problém.  

Ale ni č také sa nedeje.  

Ten protest bol daný iba preto, že vzniká 

nebezpe čenstvo prípadného budúceho rozporu vézeten 

v prípade zmeny právnej úpravy v tejto oblasti.  
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Tak to znamená, že ten protest bol daný preto, lebo  

raz niekedy v budúcnosti parlament zmení tento záko n, 

zmenia sa tam definície, a potom to bude v rozpore.  

Možno sa to neudeje naj najbližších dvadsa ť rokov, ale 

prokuratúra považovala za protrebné da ť da ť protest už 

v tejto chvíli.  

A keby to bolo len tak. ale ten protest musel na 

prokuratúre niekto pripravi ť, zdôvodni ť, u nás sú pod tým 

podpísaní, podpísané tri spracovate ľky, muselo sa k tomu 

vyjadri ť právne oddelenie, muselo to organiza čné oddelenie 

dať ako ako materiál, mohlo, išlo to do komisií, išlo to 

zastupite ľstva, kopu času sa stratilo tým, ako na strane 

prokuratúry, tak na strane mesta Bratislavy, aby sa  

vyriešilo čo? Úplná blbos ť. Úplný nezmysel. 

A som zvedavý, ak, ak toto je dôvod na podanie 

protestu, že nech to zažalujú. Nech dajú na súd, že  máme 

všeobecne záväzné nariadenie v rozpore so zákonom. Pri čom 

ani nemáme a dokonca to oni ani netvrdia. 

A ja sa čudujem prokuratúre, ak toto urobí v rámci 

protestu kde kde namieta aj iné  porušenia zákona, že  

povie, že nemali by sa prebera ť, zdá sa mi to nadbyto čné, 

ale povedzme že rieši tam všetko, tak spome spomeni e, 

spomenie tam aj toto.  

Ale ke ď sa dá protest iba kvôli takejto formalite, tak 

to považujem za úplne absurdné a za plytvanie času ako 

prokuratúrou, tak plytvanie času pracovníkmi magistrátu 

a neúctu k ich práci.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Pozorne som si vypo čula, Ondrej, čo si hovoril a musím 

s tebou absolútne od prvého do posledného slova súh lasi ť.  

A chcem poprosi ť všetkých kolegov ctených, že tak ako 

sme to vézeten schválili, chcem vás poprosi ť, aby sme 

nevyhoveli protestu prokurátora, prosím. Lebo myslí m si, že 

to vézeten naozaj je v poriadku a to čo prokurátor 

namietal, je naozaj trošku z cesty. 

Ďakujem.  

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 ve ľmi pekne. 

Ako, pardon, pani kolegy ňa, môžem rozpráva ť? Díky. 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok je 

ges čnou komisiou práve k pyrotechnike. My sme sa týmto 

protestom prokurátora zaoberali na našej komisii. U znali 

sme dôvody právneho oddelenia magistrátu a uznesení m o naša 
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komisia odporú ča mestskému zastupite ľstvu, aby nevyhovel 

protestu prokurátora. 

Nerozumie pre čo tento materiál ako záv závery z našej 

komisie nie je v materiáloch. Preto to dop ĺňam, aby ten 

materiál takto predložený bol úplný. 

Čiže, komisia kultúry a ochrany historických pamiato k 

odporú ča mestskému zastupite ľstvu nevyhovie ť protestu 

prokurátora.  

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. 

Pochopil som od svojich predre čníkov, že asi toto 

nebude ma ť ve ľké pochopenie tento protest prokurátora. 

Ale ja si myslím, necítim sa tak právne zdatný, aby  

som pochyboval o tom, že prokurátor nemá pravdu. 

Z môjho osobného h ľadiska sme to tak troška chytili 

pod krk, ke ď sme povedali, že zakazujeme akúko ľvek 

pyrotechniku aj na Nový rok. Ukázalo sa to ako dos ť 

neúčinné. Neviem či si pamätáte, na Nový roky vybuchovala 

pyrotechnika presne tak isto, ako na ktorýko ľvek iný, hoci 

bol tento zákaz.  
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Dokonca si myslím, že to neni možné ani kontrolova ť, 

že nieto si odpáli nejakú tú raketu zo svojho balkó na a tým 

pádom možno ten prokurátor naozaj má pravdu, možno sme tu 

našu horlivos ť, samozrejme, každý to chce pre tých svojich 

ob, troška prehnali tú horlivos ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Ja som teda nehlasoval za toto vézeten, aj ke ď si 

myslím, že treba ve ľmi prísne regulova ť používanie 

pyrotechniky. 

Presne, tu sa ukázalo kam vedie prijímanie totálne 

nezmyselných zákazov, ktoré ľudia aj tak nerešpektovali. 

Celú me, celá mestská polícia z toho mala hlavu v s mútku 

a po tomto Silvestri sme ako mestské zastupite ľstvo všetkým 

občanom na smiech. Lebo sme sa tvárili, že sme vyrieši li 

problém s petardami a pritom sme ho vôbec nevyrieši li. Oni 

sa ďalej vo ľne predávajú v celom meste a ten buchot 

a rachot tu bol, aj ke ď sme sa tvárili, že je zákazaný. 

Varujem vás, že zajtra to môže a po zajtrajšku 

dopadnú ť presne rovnako s hazardom. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja sa teším, že sa s kolegom Hanulíkom aj s kolegom  

Chrenom zhodneme v tom, že znenie všeobecne záväzné ho 

nariadenia, ktorým bolo zakázané používanie petárd aj na 

Nový rok je asi nezmyselné, lebo je nevynútite ľné. To je 

fajn, ale ako iste kolegovia viete, ke ďže ur čite ste si ten 

materiál pre čítali, tak ni č sa tam nehovorí o tom, že by 

prokurátor mal problém práve s týmto. Prokurátor ni č takéto 

nenamieta, prokurátor namieta iba definície, ktoré sú v tom 

prvom paragrafe uvedené a ktoré  nemajú ni č spolo čné s tým 

kedy je zakázané, alebo kedy je povolené. 

Čiže, ak chceme zmeni ť vézeten v otázke novoro čných 

petárd, no tak, tak to zme ňme, ale toto si prokurátor 

nevšimol. Prokurátor si všimol úplný nezmysel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.. 

Pán kolega Hanulík vo svojom prejave povedal, budem  ho 

parafrázova ť, že síce nemá právne vzdelanie, ale verí tomu, 
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že pán prokurátor sa nemýlil. Nuž, verte, pán posla nec 

Hanulík, ve ľakrát sa prokurátori mýlia. Od špeciálneho, cez 

generálneho, krajských aj okresných je to úplne bež né. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem za slovo.. 

Ak si pamätáte, ke ď sme schva ľovali tento materiál, 

tak som bola proti, lebo som si myslela, že to je 

nevymožite ľné. A o čakávala som Silvester ako to dopadne. 

No, bola vä čšia trma-vrma ako po iné roky. Všetci si z nás 

robia srandu.  

A ke ď som sa spýtala tých, ktorí to predávajú, že jak 

je to možné, že to predávajú, tak sa na m ňa pozerali, že 

som mimo. 

Myslím si, že bolo by vhodné, keby sme schva ľovali 

rozumné veci, čiže by som, navrhujem vedeniu mesta, aby 

zvážilo a pripravilo materiál, aby sme už neboli za  takých 

blbcov zase na ďalší Silvester. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prihlásil sa ešte ob čan pán Kuruc, chce vystúpi ť, tak 

prosím, nie, nie ob čan, Jakub Kuruc. 

Tak prosím, hlasujete či môže vystúpi ť pán Jakub 

Kuruc.  

(Hlasovanie.) 

Aha, ne. Hlasujte. 

(Hlasovanie pokra čuje.) 

Áno, pán Kuruc, nech sa pá či, máš slovo. Tri minúty. 

Občan Jakub   K u r u c :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, 

samozrejme, ja sa neviem k rozhodnutiu pána 

prokurátora vôbec vyjadri ť, lebo tiež nie som právnik. Ja 

by som sa len rád vyjadril trošku k tomu všeobecném u 

záväznému nariadeniu.  

Mňa trošku mrzí, že oh ľadom tejto témy sa neviedla 

nejaká vä čšia diskusia a verím, že časom by aj mohla, už 

len kvôli tomu Silvestru, ktorý tu bol.  
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Podľa viacerých odborníkov z rôznych pyrotechnických 

firiem čo som sa pýtal, tak už len na na samotný oh ňostroj, 

ktoré použilo mesto bola použitá technika ef tri, k torá je 

zakázaná pod ľa všeobecného záväzného  nariadenia. 

Do kategórie ef dva padajú aj prsta prskavky nad 

štyridsa ť centimetrov, narodeninové svie čky a podobne.  

Teraz som sa dozvedel, že v pár dní dozadu, alebo 

neviem či mesiac alebo tak nejak, vznikla Slovenská 

asociácia pyrotechnických firiem. Tá táto asociácia  

vytvorila návrh nového vézetenka, kde sami uvádzajú , že by 

boli radi, kebyže v zákaze patria tie pyrotechnické  

výrobky, ktoré majú hlavne efekt zvuku. To znamená petardy, 

rímske sviece a tieto výrobky, ktoré naozaj vadia či už 

Bratislav čanom, psí čkarom, samotným teda tým zvieratám 

a podobne. 

Osobne si myslím, že toto vézetenko by mohlo ís ť ešte 

raz na také menšie prerokovanie, ale to je, samozre jme, na 

vás, kde by sa teda jasne ur čilo tie pravidlá, aké 

pyrotechnické výrobky by sa mohli používa ť, už len kvôli 

tej zhoršenej kategorizácii.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem- 

A ešte chce vystúpi ť pán Neuman. 
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Prosím, hlasujte, či môže vystúpi ť pán Neuman? 

(Hlasovanie.) 

Pán Neuman, nech sa pá či, tri minúty. 

Občan Igor   N e u m a n :  

Dobrý de ň. 

Volám sa Igor Neuman, som obyvate ľ Bratislavy už dos ť 

veľkú dobu, som odpa ľova č oh ňostrojov a predajca 

pyrotechniky.  

A chcem vám pre číta ť pár slov. nestihnem všetko, takže 

aspo ň nie čo. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nakoľko vo vézeten 9/2016 všeobecne zákaz používania 

pyrotechnických, (poznámka: odkaš ľanie) pardon, výrobkov na 

území Bratislavy z dôvodu ochrany verejného poriadk u je 

zakázané.  

Toto vézeten diskriminujúce, obmedzujúce podnikanie  

v tejto oblasti a ve ľmi zasahuje do práv ob čanov. Je vhodné 

ho opravi ť. 

Pozrite sa, čo to so m ňou robí. 

Bohužia ľ.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 697 

(poznámka: prednášajúci sa potrebuje uk ľudni ť, je 

rozrušený) 

O to je ono. Ďakujem. 

Nie je pravda, že firmy oprávnené vykonáva ť 

profesionálne oh ňostroje, oh ňostrojné práce ich môžu 

vykonáva ť na území Bratislavy. 

 V profi oh ňostrojoch sa používajú aj výrobky ef dva, 

ef tri, ako spomenul predre čník a na ef štyri treba 

uzatvori ť ve ľký bezpe čnostný okruh, ktorý je až tristo 

metrov.  

Napríklad, tam kde sa strie ľajú oh ňostroje, Dunaj má 

len dvestodvadsa ť metrov. Preto sa používa kategória ef dva 

a ef tri.  

Súčasťou povolenia Obvodného banského úradu na 

ohňostrojové práce je aj súhlas magistrátu. Ako môže 

súhlasi ť, ke ď je v platnosti vézeten?  

Neni žiadna výnimka, nezasadol, nikto nedal ni č.  

Preto treba vo vézeten presne ur či ť kto môže používa ť 

pyrotechnické výrobky. Je presne definované aj práv o mesta 

obmedzi ť, alebo zakáza ť používanie pyrotechnickou výrobkov 

na ur čených miestach v meste. 

Vyšli sme v ústrety petícii proti petardám a v našo m 

návrhu je zákaz ich používania, je presne špecifiko vané, 

o ktoré výrobky ide.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 698 

Vézeeten sa riešilo iba pár dní pred platnos ťou. 

Nebolo umožnené žiadne prechodové obdobie, prípravu  

predajcov, ani nebolo konzultované ziadnym odborník om, 

alebo rezortným partnerom. 

Vyškolených predajcov je vyše štyridsa ťtisíc, zábavnej 

pyrotechniky, a dali nemalé prostriedky na získanie  

preukazu. 

Trh a finan čná situácia ob čanov stále smeruje 

k menšiemu používaniu pyrotechniky.  

Komisia už vopred vedela, že toto vézeten nebude 

účinné a písala to, že (gong) nebude ma ť rozpo, vplyv na 

rozpo čet. 

Dobre, no. Nemám toho, mám toho viac. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem, ďakujeme pekne, pán Neuman. 

Ešte pán poslanec Hanulík chce reagova ť faktickou. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Ja som, nepamätám si presne ako som za to, ako som 

hlasoval pri tom vézetenku o tom totálnom zákaze, a le asi 

to nebolo správne.  
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Asi sme, nám dokázal tento Silvester, že nie len že  

zlyhal, ale bol tam taký pe č mačkopes, ke ď sme naozaj, 

podnikanie v tomto smere úplne zabili, ale zárove ň to 

existovalo. 

Ja si myslím, že aj tým, že podporíme to toho 

prokurátora, to by bola tá cesta k tomu, že sa vrát ime 

k tomu es vézetenku a že ten Nový rok by sme mohli tú 

výnimku spravi ť, tak ako bola predtým. 

Predsa, každý sa chce s tým Novým rokom nejak zvíta ť 

a samozrejme, čo tu povedal aj mladý muž predtým,  nie 

príbuzný kolegu Kuruca, ale pán Kuruc, povedal, že existujú 

aj, sa dá obmedzi ť tá, tá intenzita tých tých pyrotechník, 

čo búchajú iba, aby nevyplašovali tie naše zvery a ľudí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Ešte pani námestní čka Plšeková sa hlásila. Prosím, 

dajte jej slovo. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem len dve krátke, krátke poznámky. 
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Ten protest sa samozrejme, ani netýka toho, o čom 

teraz rozprávame, aby sme náhodou nezazmätkovali pr i 

hlasovaní, tak iba na to upozor ňujem. 

A druhá vec. Obrátili sa na nás tá Asociácia 

predajcov. Obrátili sa aj na m ňa. Viem, že aj na kanceláriu 

primátora. A viem, že tento rok sa budeme s nimi st retáva ť 

a budeme o tom diskutova ť a v príslušnej komisii budeme sa 

zobera ť aj tým, či ponecha ť to vézeten v takomto znení, 

alebo či ho novelizova ť.  

Takže ur čite sa k tomu vrátime.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte pán Hanulík.  

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

Ja by som chcel len pani námestní čke poveda ť, že síce 

má pravdu, ale ke ď príjmem protest prokurátora, budeme sa 

musie ť tým zaobera ť. Takto sa môžeme tým zaobera ť. Hej?  

A to je jedno pre čo protestoval. Proste, nie je 

v poriadku to vézeten. 

Ďakujem. 
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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: 

Ale aj pani Plšeková, aj pán Ondro Dostál upozornil i 

na to, že ke ď dodržíme stanovisko prokurátora, nebude 

čitate ľné to uznesenie. Je to nezmysel to čo žiada 

prokurátor, pretože normálni ľudia si to nepre čítajú to 

naše uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To bol posledný príspevok. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

nevyhovuje protestu prokurátora a tak ďalej ako je to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných.  

Devätnás ť za.  

Uznesenie je prijaté.  

Ďakujem pekne. 
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BOD 18 ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, VO VZ ŤAHU 

K IMPLEMENTÁCII POŽIADAVIEK 

MESTSKÝCH ČASTÍ K RIEŠENIU NIMI 

NAVRHOVANÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH 

INVESTI ČNÝCH ZÁMEROV (PLNENIE 

UZNESENIA MSZ Č. 406/2016 ČASŤ C) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osemnás ť.  

Obed?  

Akú máte predstavu. O druhej? O pol druhej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

O pol druhej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Obed bude o pol druhej, pod ľa výsledku práce. 

Prechádzame do bodu osemnás ť Územný generel dopravy 

hlavného mesta SR. 

Dámy a páni, je to materiál, ktorý ilustruje výsled ok, 

sumarizuje výsledok stretnutí a rokovaní hlavného m esta so 

zástupcami mestských častí a ich starostami, ktorých  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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sme sa rozprávali o tom, ako mestské časti vedia 

použi ť a využi ť pre seba úze, dopravný generel a ako sa dá 

zlepši ť dopravná inštruktú, infraštruktúra najmä z poh ľadu 

plynulosti dopravy a dostupnosti pre ob čanov.  

Materiál máte k dispozícii. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  

Znova pripomínam, aby ste si spomenuli, ako sme 

schva ľovali územný generel dopravy hlavného mesta vo vz 

a kedy sme, bol podmie ňovaný teda našim súhlasom bolo 

podmie ňovanie čerpanie prostriedkov zo zdrojov Európskej 

únie a dnes máme materiál, ktorý znie Územný genere l 

dopravy vo vz ťahu k zapracovaniu požiadaviek mestských 

častí a k riešeniu nimi navrhnutých infraštruktúrnyc h 

investi čných zámerov. 

Dovoľte, aby som vás upozornila na to, že tento 

materiál neodporu čila mestská rada na predloženie na 

prerokovanie mestským zastupite ľstvom, pretože starostovia 

nie sú stotožnení s tým, ako toto zapracovávanie pr ebieha.  

Ja pripomeniem len  časť z na z mojich výhrad za 

mestskú časť Karlova Ves. 
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Týka sa to konkrétne toho, že trváme na príprave, 

alebo na spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia,  alebo 

štúdie nábrežia v úseku Most Lafranconi – Prístavný  most 

v rámci urbanistickej štúdie, ktorú obstaráva hlavn é mesto.  

Dovoľte , aby som upozornila, že, 

ak by som náhodou vy čerpala  čas, tak prosím 

o pred ĺženie, 

že toto dopravno-kapacitné posúdenie je požadované aj 

pre výstavbu na nábreží, ktorá sa plánuje a ktorá s a volá 

takzvané Planetárium RiverPark II. Pod ľa mňa to je opa čné 

poradie názvu stavby, malo by sa to vola ť RiverPark II až 

potom Planetárium, ktoré je zanedbate ľnou časťou tejto 

investi čnej akcie.  

Ale v máji roku 2016 bol predložený, teda urbanisti ckú 

štúdiu má spracováva ť hlavné mesto ako orgán, ktorému sú 

tieto kompetencie zo zákona, zo zákona prisúdené. A le 

v máji roku 2016 bol predložený prepracovaný pôvodn ý návrh 

zadania urbanistickej štúdie s názvom Návrh zadania  

urbanistickej štúdie bratislavského nábrežia ľavý breh, 

prepracovaný v zátvorke, prepracovalo J&T.  

S týmto sa ja, ne džéendtí. S týmto sa ja nemôžem 

zmieri ť, s tým zásadne nesúhlasím, ušili sme si na sebe 

veľkú búdu tým, že sme schválili dohodu o urovnaní med zi 

investorom na nábreží a hlavným mestom.  

Proti, vo či tomuto teda skuto čne budem vždy 

protestova ť a aj na základe toho, že starostovia 
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nepodporili tento materiál a jedná sa o implementác iu 

potrieb mestských častí do územného generelu dopravy, 

odporú čam, aby sa tento materiál stiahol z rokovania 

zastupite ľstva a aby sa sem vrátil až vtedy, ke ď ho podporí 

mestská rada. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

V diskusii pokra čuje pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Hľadám si to. 

A zmizlo mi to. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pardon. Bol? Bol procedurálny?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Z hlavy. 

Pripájam sa k tomu, čo povedala starostka Čahojová, 

i ke ď sa priznávam, že som nedával moc pozor. Neviem či 

povedala aj to, že nebolo to prerokované na mestske j rade 
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a ne, ke ďže to nebolo prerokované na mestskej rade, tak to 

považujem za nedostato čne prerokované. 

Ja čo mám informácie od našich dopravákov z Vajnor, 

tak tam nemáme zakomponované naše požiadavky, ktoré  sme tam 

zakomponované chceli, chceli ma ť. 

A ešte ma zaujala časť demografia na strane 111 až 

114, myslím, kde sú ve ľké chyby v po čte obyvate ľov aj 

mestských častí okresov Bratislavy, ale aj okolia 

Bratislavy.  

Toto je tak závažný dokument tento generel dopravy,  že 

nie je hodné ho ku ť horúcou ihlou, a teda bol by som rád 

keby ho predkladate ľ, teda pán primátor, stiahol a doplnil 

tam pripomienky mestských častí, ktoré by sa dobre 

dorokovali na mestskej rade a nie tuná v zastupite ľstve 

s poslancami. 

A inak, ne nechápem dôvod, pre čo to nebolo na mestskej 

rade a prerokované v mestskej rade.  

Je zas nejaká časová tiese ň,  ktorá nás tla čí do toho, 

aby sme ho teraz prijali v takom stave kde sú chyby ? To by 

som rád teda vedel. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Koniec?  

Faktickou reaguje pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja musím poopravi ť pána kolegu, lebo tento materiál 

bol predložený na mestskú radu, akurát mestská rada  ho 

neodporu čila prerokova ť na mestskom zastupite ľstve, 

neschválila ho, nezískal potrebnú podporu v mestske j rade. 

To je rozdiel. 

No a v rámci svojej faktickej dávam aj procedurálny  

návrh na stiahnutie tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

O procedurálnych návrhoch sa hlasuje okamžite, ale 

v tomto prípade by som ešte požiadal spracovate ľa, 

predkladate ľa, aby vysvetlil, pre čo to máme  tuná a tú 

otázku, pre čo to nebolo v mestskej rade?  

Ale to zaznelo od pána Mrvu, hej? Táto informácia.  

Dobre.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Slovo má teda predkladate ľ materiálu. Spracovate ľ.  
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Dobrý de ň. 

Ďakujem za slovo. 

Keď sme predkladali Územný generel dopravy na 

schva ľovanie do mestského zastupite ľstva ešte v roku 2016, 

tak sme deklarovali, že ide naozaj o strategický do kument 

potrebný pre čerpanie eurofondov. A v rámci jeho 

prerokovania boli vznesené požiadavky jednotlivých 

mestských, teda poslancov a teda viacmenej aj mests kých 

častí, že aby sme prehodnotili a zamysleli sa nad mo žnos ťou 

dopracovania nejakých požiadaviek do územného gener elu.  

V rámci toho rokovania sme vysvetlili, že územný 

generel nie je možné otvára ť a dopracova ť tam jednotlivé 

špecifické miestne problematiky na riešenie dopravy , ale 

sme otvorení tejto spolupráci.  

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) prebehla, prebehl i 

rokovania s mestskými so zástupcami mestských častí 

a požiadali sme, aby spripomienkovali dokument a hl avne 

vydefinovali nám presne o aké problémy dopravné v i ch 

mestských častiach ide a ktoré by potrebovali rieši ť.  

Tieto,  toto pripomienkovanie  prebehlo, bola zasla ná 

tabu ľka a boli spracované všetky pripomienky zaslané 

mestskými časťami. Sme ich rozdelili do nieko ľkých skupín 

a rada by som vás iba informovala, že, že čo sa týka 

požiadaviek mestských častí, ktoré požadovali pred ĺženie 

komunikácií, na to nie je možné čerpa ť prostriedky 

z európskych zdrojov. Doteraz na uvedené pred ĺženie 
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jednotlivých komunikácií neboli spracované žiadne š túdie 

realizovate ľnosti a je potrebné, aby sme tieto komunikácie 

preverili aj v rámci dopravného modelu.  

Čiže, požiadavka bola odoslaná na oddelenie dopravné ho 

inžinierstva. S dopravným modelom sa za čína pracova ť.  

Čo sa týka cyklotrás, zase mestské časti, máte ich 

v materiáli  sprísané, ktoré požiadali, že by teda chceli 

rieši ť budovanie cyklotrás. Tie, na tieto trasy, na tieto  

cyklotrasy je možné čerpa ť prostriedky z európskych fondov. 

Podmienkou však je, je to opera čný program IROP, aby boli 

vydané stavebné povolenia.  

Ich požiadavky boli zapracované aj do Ak čného plánu 

cyklistickej a pešej dopravy, ktorý sa schva ľoval koncom 

minulého roka.  

Čiže, realizujeme kroky tak, aby sme jednotlivé 

cyklotrasy sa následne aj zrezovali, zrealizovali.  

Mestské časti vedia, že takisto môžu samo samotné 

podáva ť vlastné projekty v rámci IROP-u. čiže nemusí to 

robi ť čisto len hlavné mesto. 

Čo sa týka preferencie. Mestské časti, ktoré o to 

požiadali, je ich požiadavky boli zapracované v v r ámci, 

teda, sa zapracovávajú v rámci pripravovanej koncep cie 

preferencie emhádé, kde samozrejme, okrem toho, okr em toho, 

že teda bude preferencia v rámci svetelných teda 

križovatiek, plánuje sa vybudovanie BUSpruhov a tak  ďalej. 
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Čiže, s požiadavkami mestských častí pracujeme a teda 

momentálne sa tvorí dokument, ktorý bude tu následn e 

predložený do mestského zastupite ľstva. 

Čo sa týka záchytných parkovísk, v januári bola toht o 

roku dopracovaná vyh ľadávacia štúdia budovania záchytných 

parkovísk. Bola odovzdaná mestu. Nachádza sa v kanc elárii 

pána primátora. Pokia ľ bude záujem mestských častí, môžme 

prezentova ť výstupy, kde máme teda momentálne zmapované kde 

je vôbec možné budova ť záchytné parkoviská.  

Bola ako štúdia odovzdaná aj na územné, sekciu 

územného plánovania, aj na sekciu dopravy, pretože je 

potrebné bude urobi ť zmeny v rámci územného plánu. 

Čo sa týka tvarov križovatiek. Opä ť tu musíme 

upozorni ť, že územný, územný plán nerieši tvary 

križovatiek,  

ÚPN? Hej. 

Územný plán nerieši tvar križovatiek, len teda rieš i 

tie funk čnos ť daných tried.  

Križovatka Karloveská/Mlo Molecová, to pani starost ka 

vie,  je riešená v rámci modernizácie Dúbravsko-Kar loveskej 

radiály. Tam presne vie v akom to je stupni. Moment álne sa 

kreslí dokumentácia na realizáciu stavby. A o tom a ko bude 

preriešená križovatka je informovaná. 
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Čo sa týka irelevantných návrhov, boli z jedinej 

mestskej časti Ra ča, ktorá chcela rieši ť obytné súbory, ale 

územný generel dopravy nerieši túto časť.  

Čiže, my s tými ve ľko informáciami a požiadavkami 

ďalej pracujeme a ideme ich rovoja rozvíja ť do konkrétnych 

detailných projektov.  

Ďakujem. 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou bude reagova ť pani star, pán starosta 

najskôr, Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pani Greifová, ve ď ste hovorili o spraco, ve ľmi ma to 

zaujalo, som rád, že. Lebo mám informácie, že na ma gistráte 

je od januára nejaká spracovaná štúdia alebo nie čo takýchto 

tých odstavných parkovísk, ale mám informáciu,  že to mesto 

neprebralo. Že ju máte a neni prevzatá oficiálne.  

A pre čo sa mám ís ť pozrie ť pánovi primátorovi do 

kancelárie? nie je verejná zase? Alebo kto ju sprac oval? To 

ste tak povedali, že máme ís ť pánu primátorovi a mi to 

asociuje spomienky na parkovaciu politiku a na osve tlenie, 

že zase nie čo pôjdem podpisova ť. A pre čo by to nemalo by ť 

verejné?  
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Lebo odpa odstavné parkoviská sú úžasná vec pre sys tém 

dopravy v Bratislave. Súvisí s parkovacou politikou , 

Bratislavskou integrovanou dopravou, so všetkým.  

Čiže tie otázky mi zodpovedzte, prosím. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Áno. 

Štúdiu, štúdiu sme prevzali. Ja som sa zle vyjadril a. 

My sme ju odovzdali do kancelárie pána primátora, a by ju, 

teda bola mu aj odprezentovaná.  

Pokia ľ budete ma ť záujem, tak tú požiadavku treba da ť 

do kancelárie pána primátora a my zorganizujeme str etnutie 

a môžme predstavi ť výstupy toho projektu. 

Nie je to tajné. Nie, nie je tajná, vôbec. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Presne túto istú otázku som mala aj ja, lebo som vá s 

pozorne po čúvala. 

Keby ste, prosím pekne, povedali, ako presne sa vol á 

táto štúdia.  

Lebo ke ď zavádzame parkovaciu politiku a poslanci, 

ktorí majú zajtra hlasova ť o dodatku štatútu a vôbec 

nevedia, že existuje nejaká štúdia, ktorá hovorí 

o dopravných o parkovacích možnostiach v Bratislave , tak by 

som prosila, aby bola verejná, aby bola dostupná do  

zajtrajška pre všetkých poslancov, aby sme vedeli k to ju 

objednal, kto ju vypracoval a ko ľko nás stála a či sme ju 

zaplatili.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz je otázka, či pani starostka trvá na svojom 

procedurálnom návrhu?  

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

Áno. 

Kedy bude zverejnená? Ko ľko nás stála? Kto ju 

pripravil. 

A trvám na svojom procedurálnom návrhu.  
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Ide o vyh ľadávaciu štúdiu záchytných parkovísk na 

území hlavného mesta.  

Spracoval ju Inštitút priestorového plánovania. 

A ko ľko nás stála, takto vám to z hlavy nepoviem, ale  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. Faktúra je pripravená?  

Vystavili, doru čili nám faktúru teraz. Spolo čnos ť 

doru čila faktúru, ktorá je teraz v procese spracovania, aby 

sa to vyplatilo. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno, áno, áno. Ur čite áno. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Môže by ť, nie je problém.  

Môžme ju zverejni ť, to nie je problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mne sa to práve ve ľmi pá či. Pá či ako, mne sa ne ľúbi 

to, ke ď my tu riešime taký, že jeden je po ľnohospodársky 

inžinier a druhý je cukrár a riešime dopravu v mest e.  

Presne sa mi to ľúbi, že nejakí odborníci, nejakí 

inštitút to chytil do rúk a asi to bude ma ť hlavu aj pätu. 

Ja dokonca poznám jedného pedagóga z Vysokej školy 

dopravnej kde riešili dopravný systém v meste, či už 

v Bratislave, alebo v Žiline, možno týchto ľudí by nebolo 

zlé ešte pozva ť, aby, aby sa k tomu dokázali vyjadri ť, aby 

sme, aby sme vedeli kadia ľ vedie tá naša cesta.  

A hlavne, aby sme uvažovali, aby v rozpo čte sme sa 

boli schopní vzda ť nejakých vecí vo či tej doprave. Lebo 

vieme, že všetko je o tom, že chceme ľudí dosta ť z áut do 

emhádé a preto potrebujeme ma ť to emhádé nové, čo sa 

vlastne teraz deje, nové, kvalitnejšie a komfortnej šie.  

Mnohí ľudia, ktorí chodili bežne autom, dneska ke ď idú 

nové elektri čky, idú elektri čkou. A to je predsa náš cie ľ. 

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 Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Musím sa prizna ť, že pre m ňa je územný generel dopravy 

nie čo tak strašne vzdialené, ako z nejakej inej galaxie , 

z vesmíru, ale neprichádza, nevracia sa ku mne spä ť 

podfarbený tou príjemnou vesmírnou hudbou Evangelis ovou 

napríklad.  

Ten územný generel dopravy, ako povedala aj pani 

Greifová, je nie čo nemenné, ktoré bolo pripravené, za čalo 

to ešte pánom Schlosserom za Ftá čnika, schva ľovalo sa to už 

teraz v tomto volebnom období.  

Je to nie čo nemenné, je to územný generel dopravy, to 

znamená, podklad pre nový územný plán. Nový územný plán ke ď 

je niekde v okolí prípravy návrhu prognóz, takže bu de možno 

schválený za nejakých desa ť, pätnás ť rokov a ten územný 

generel dopravy ten sa nebude meni ť odvtedy čo ho zadal pán 

Schlosser v roku 2010, 11, 12 neviem kedy, proste, dávno.  

Dobre. možnože ten územný generel dopravy je len 

nástroj na to, aby sme získali eurofondy, čo samozrejme, 

pri tých obrovských problémoch dopravných mesto (po známka:  

nezrozumitelné slovo)  svojich pe ňazí nemá, čo je celkom 

dobrý nástroj na to, aby sa niektoré dopravné probl émy 

riešili, lenže ak má by ť ten územný generel dopravy aj na 
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to len dobrý, aby sme dostali peniaze, ale zárove ň treba 

poveda ť, že naše dopravné problémy nerieši.  

My sme mali v čera ružinovské zastupite ľstvo kde, bolo 

to síce mimoriadne, ale práve tam sme riešili dopra vné veci 

v Ružinove, kde sa chystajú ve ľké stavby, týka sa to 

Ružinova, hlavne Nív v dotyku so Starým Mestom so z ónou 

Chalupkova. Tam sa pripravujú velikánske stavby. Ja  som 

zvedavá, čo nám pomôže územný generel dopravy, ktorý, na 

ktorý sa každý odvoláva, že však na čo je nám robi ť nejaké 

iné nejaké dopravné štúdie, ke ď máme územný generel 

dopravy. 

Ono by bolo treba jasne poveda ť. Ten územný generel 

dopravy je na to, aby sme dostali peniaze. Dopravné  

problémy sa musia rieši ť niekde inde a nejakým iným  

spôsobom. 

Preto my sme v Ružinove schválili aj také uznesenie , 

že žiadame starostu, aby dal spracova ť dopravno-kapacitné 

posúdenie celého toho ve ľkého pásu okolo Nív a Bajkalskej 

a Košickej a proste Nivy východ a tak. Proste ve ľkého 

územia. Aj v časti Ružinova vo vnútri, vo vnútrozemí, nie 

len na okraji, lebo nemôžeme sa spolieha ť na to, že to.  

Akože kto to bude rieši ť za Ružinov? Mesto, že by to 

riešilo tieto dopravné problémy?  

A to ani nehovorím čo sa týka čo sa teraz chystá taká 

tá jednohubka, lebo to je jednorázové bude obmedzen ie 

dopravy pri tom, ke ď sa budú stava ť autobusová stanica 

Mlynské Nivy a a ďalšie stavby v okolí. 
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Čiže, tam nastane taký kolaps, že až. Ale ten nám 

územný generel dopravy, samozrejme, nie je na to vh odný. 

Čiže, dopravné problémy musí niekto iný rieši ť. 

Ak by mi nesta čilo štyri minúty, prosím, o pred ĺženie.  

Čiže, môžete mne laikovi vysvetli ť akože kto teda má 

rieši ť tie dopravné problémy celomestského charakteru, le bo 

aby si to riešili len mestské časti, ktoré, to samozrejme, 

tá doprava prelína, lebo to nie je iba v jednej mes tskej 

časti, že by tam to dookola chodili autá. Oni prebie hajú 

z jednej do druhej mestskej časti. Čiže, malo by to robi ť 

mesto. 

Čiže, ja by som si prosila, keby sa tým zaoberala 

možno dopravná komisia a pripravovala nejaké také r iešenie 

dopravy celomestské, (gong) skôr než, skôr než bude me mať 

nový územný plán a z neho do ňho zapracovaný tento územný 

generel dopravy. 

Takže, nemám žiaden návrh uznesenia, ja len prosím 

keby sa tou dopravou niekto vážne zaoberal. A o čakávam, že 

na najbližšie, nie zajtra, ale na nejakom aprílovom  

zastupite ľstve možno dostaneme viac informácií ako rieši ť 

problémy, ktoré sa nás, ktoré nás čakajú v najbližšej dobe 

a potom aj v najbližších rokoch. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že pani kolegy ňa pomenovala  ve ľmi ve ľa 

skuto čných a reálnych problémov. 

Ja by som možno chcel upozorni ť na to, že práve v čera 

sme s kolegom Martinom Kurucom jedno také čiastkové 

riešenie týkajúce sa práve tej zóny Mlynské 

Nivy/Chalupkova, ktorú spomínala, predstavili v pod obe 

nových elektri čkových tratí.  

A aj k problému tej výstavby autobusovej stanice má me 

pripravené na dnes do bodu Rôzne uznesenie spolu s Martinom 

Kurucom, ktoré chceme predloži ť. Ve ľmi rád ho aj s vami 

skonzultujem po čas prestávky.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

Pán primátor, ja ešte raz, pozerajúc do toho genere lu, 

to je tak závažná vec, o to sa opierajú ďalšie dopravné 

prieskumy.  

A napríklad na križovatku Triblavina, sedemdesiat  

percent vjazdu dopravy do Bratislavy idú cez ňu a oni sa 

opierajú o dopravný generel Bratislavy, kde sú haus numerá 

popísané s oh ľadom po čtu, hej, obyvate ľov Bratislavy, aj 

obyvate ľov okolitých obcí. Mne nedôveryhodné to je.  

Čiže, to by sme mali ur čite opravi ť a trva ť na tom, 

aby sa to opravilo. 

A by som ťa poprosil, keby sa to stiahlo a dalo 

dopracova ť a normálne formou, že prejde, aj tým, že 

starostovia to na mestskej rade odsúhlasia. Lebo sa  to 

dotýka života mestských častí. 

A ešte som sa chcel spýta ť. Tam, pani Greifová, vy ste 

odborní čka na dopravu? Nemal by toto obhajova ť nejaký pán 

alebo pani z oddelenia dopravného inžinierstva? Ve ď to je 

tak zásadná vec dopravná, odborná vec. Tam sa použí va.  

Generely máme dopravný model, či sa ten dopravný model 

používa, či ho aplikujeme (gong) my potom v prax 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Greifová je riadite ľka sekcie, ktorá má v sebe aj 

dopravu, takže je to tá správna osoba. 
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A ešte poprosím o reakciu na to. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Ja by som reagovala na tie, na na tie čísla, ktoré 

hovoríte a spomínate demografiu a tak ďalej. 

My ke ď sa spracovali takéto závažné dokumenty, vy to 

musíte opiera ť o údaje, ktoré sú prístupné a ktoré sú 

dôveryhodné. My nemôžeme odhadova ť po čty obyvate ľov, hej? 

Čiže, my sme sa museli oprie ť o štatistické údaje, 

ktoré boli dostupné v rá, v dobe spracovania genere lu. 

Tento problém bol vyslovene otvorený na nieko ľkých 

pracovných stretnutiach ke ď sa dokument spracovával 

a presne sa tam rozobrala táto otázka, akým spôsobo m tam 

dodať správne čísla, pretože je úplne iné. Vieme všetci 

dobre v Bra, že v Bratislave je úplne iný po čet ľudí reálne 

žijúcich, ako tých, ktorí majú nahlásení trvalý pob yt.  

A ke ď robíte spo čítanie ľudu v rámci mesta, tak máte 

tam len tých, ktorí majú trvalý pobyt.  

Čiže, samozrejme, že to číslo je skreslené. Ale vy 

neviete tam da ť iné číslo, lebo to nebude dôveryhodné. Na 

základe čoho? Ako by ste to urobili? Hej?  

Čiže  toto bolo vyslovene na nieko ľkých pracovných 

stretnutiach rozoberané a nakoniec ministerstvo a J ASPERS 

ako poradný orgán Európskej komisie rozhodli, že mu síme sa 

oprie ť o údaje, ktoré sú proste relevantné. 
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Ale to nevyriešite ani tým, že by ste to otvorili a  

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) spo čítava ť ľudí iná č.  

Vy môžte da ť do generelu za každé mesto len ľudí, 

ktorí naozaj majú nahlásení trvalý pobyt. Nie reáln e 

žijúcich v Bratislave. Bohužia ľ. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Ďakujem pekne. 

Toto je informa čný materiál. Tú diskusiu vecnú si 

kľudne k tomu môžme ešte da ť. Prí ďte pani poslanky ňa za 

pani riadite ľkou, môžme o tom diskutova ť.  

To je informa čný materiál, po ďme hlasova ť. Ak teda 

môžme, ak môžem toto navrhnú ť.  

Pán poslanec Mrva ešte. No?  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Reagova ť na spracovate ľa? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, môžeš reagova ť. Áno. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Počty obyvate ľov aktuálne máte z dvoch zdrojov. 

Štatistický úrad, podhodnotené, to vieme a REGOB, R EGOB-y 

sú lepšie. Ale my ideme na údaje z rokov 2025-2030.  tie 

viete získa ť z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

a majú to obce, treba si to vypýta ť. Ja to teraz riešim 

z územných plánov. Takisto to obce majú. Bratislavs ká 

vodárenská spolo čnos ť má napo čítané kapacity. A vtedy 

dôjdete k tomu čo bude v Bratislave a v Bratislavskom kraji 

v roku 203. 

Čiže, ide to.  Je to možné. 

A ešte k tomu, čo chcela pani Čahojová. Ja by som rád 

zajtra teda v priebehu d ňa po čas rokovania sa môžem 

zastavi ť, alebo donesiete to sem, jak to chcela pani 

Čahojová pozrie ť tie odstavné parkoviská? Pre nás je to 

veľmi dôležité. Lebo z tej východnej časti Bratislavy pri 

dia ľnici vo Vajnoroch je treba urobi ť odstavné parkovisko.  

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 ve ľmi pekne. 

Pani Greifová, vy ste povedali, že ten dokument je 

nemenný. Ja som sa minule ke ď sme ho schva ľovali, tak som 

sa pýtala, že take v takej forme, ako ho schva ľujeme, bude 
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použitý ako podklad pre nový územný plán. Ak ten no vý 

územný plán bude o nejakých desa ť rokov? A tento materiál 

je nemenný, vôbec sa do neho nemôže vstupova ť, tak budeme 

pracova ť s materiálom.  

To mi povedzte, že či sa dá ešte nejako aktualizova ť. 

Len ke ď poviete, že nemenný, to znamená, že ja sa toho 

desím, čo budeme ma ť o dvadsa ť rokov staré staré podklady.  

A to je, to sa týka aj po čtu obyvate ľov a všetko 

možného. A situácie s autami. Možno autá už nebudú,  ja 

neviem čo bude o dvadsa ť rokov.  

Čiže, len nepovedzte, že je nemenný materiál, len 

povedzte nám, že kedy ho možno aktualizova ť, alebo čo nás 

čaká s týmto materiálom. Prosím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jednu vetu. 

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Čiže je financovaný z (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo) zdrojov, pä ť rokov minimálne by mal zosta ť v tej 

podobe ako je. nehovorím, že sa nedá otvori ť, ale musel by 

byť na to nejaký ve ľmi vážny dôvod. Napríklad, ke ď 

železnice dokoca, dokon čia svoju štúdiu železni čného uzla, 

a bude sa musie ť napoji ť naša doprava na železnicu, aby 

začala nejako fungova ť v Bratislave, pretože naozaj, tá 
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železnica je potrebná v Bratislave a potrebujeme od ľahči ť 

emhádé a vlastne zlepši ť tú dopravnú situáciu, v tom období 

ho vieme otvori ť, hej? Ale minimálne tých pä ť rokov. 

Nehovorím, že sa nedá otvori ť vôbec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Koniec diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kto dal návrh?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kedy ste to dali?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani pos poslanky ňa dala návrh, aby sa stiahlo. Ale 

ten návrh si predkladate ľ neosvojil, takže sa nestiahol 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak potom máme hlasova ť o tom stiahnutí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Procedurálny, aby ho stiahol. Ale on si ho neosvoji l, 

čiže nes ťahuje ho.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A bu 

No, môžte o ňom hlasova ť, ale on si ho neosvojil. 

Takže.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, materiál nes ťahuje zastupite ľstvo. Zastupite ľstvo 

zara ďuje do pozvánky, ale nech sa pá či, pán námestník 

Černý. 
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Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Mám za to, že malo to by ť inak nazvané. Že to mal by ť 

procedurálny návrh o prerušení tohto bodu, alebo 

o prerušení rokovaní, alebo takýmto spôsobom. Ale d ať 

procedurálny návrh o tom, aby sa stiahol materiál.  

My aj keby sme zahlasovali v zásade za, tak nijak t o 

predkladate ľa nezaväzuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dobre. (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 

Čiže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám 

bolo predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

územný generel a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných, 
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Sedemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 19 PLNENIE UZNESENIA Č. 496/2008 ČASŤ C 

BOD 2.2 A BOD 2.3 - KONCEPCIA 

ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu devätnás ť. Ten si dáme posledný 

pred obed ňajšou prestávkou, lebo je jednoduchý.  

A je to plnenie uznesenia v oblasti rozvoja hlavnéh o 

mesta v oblasti energetiky.  

Materiál máte na stole. Je to bez úvodného slova, s ú 

tam súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja som si otvoril ten materiál. Je tam písané, že 

v minulosti sa snažilo rokova ť OLO a Bratislavská 

teplárenská o dodávke tepla z rozvodov, do rozvodov , čo sa 

týka zo spa ľovne.  

Mňa by zaujímalo teda, že na čom tieto rokovania 

stroskotali, ke ďže momentálne tepláre ň odoberá teplo zo 

Slovnaftu a z PPC? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Povie, ak bude inžinier vedie ť, tak povie. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja tiež doplním a respektíve odpoviem do istej mier y 

pánovi poslancovi Bullovi. 

Ten materiál, ke ď si ho dobre preštudujeme, hovorí 

o tom, že sme prijali nejaké uznesenie ako zastupit eľstvo. 

Teda nie my, ale naši predchodcovia v roku 2009, kd e sme aj 

zaviazali pána riadite ľa, aby, aby teda presne aj v tejto 

veci konal. To znamená, že aby sme dokázali lepšie využi ť 

dostupné obnovite ľné zdroje energie.  

Jednou z tých vecí je to čo kolega Bulla spomenul, 

a to je výkup zostatkového tepla, pary zo spa ľovne OLA.  
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Ja som si ako člen dozornej rady vyžiadal informáciu 

v akom tie rokovania sú stave, lebo to je už nejaký ch osem 

rokov odvtedy a ni č sa nepohlo, pod ľa všetkého a dostal som 

relatívne zaujímavú informáciu takú, že OLO sa pokú šalo aj 

v minulosti viackrát nadviaza ť s Bratislavskou teplárenskou 

dohodu o tom, že by odkupovalo odkupovala Bratislav ská 

teplárenská ako štátny podnik zostatkovú paru.  

My totižto dneska využívame nejakú malú časť tej pary, 

ale je to len mizivé percento oproti tomu, ko ľko by sme 

využíva ť mohli. Ostatnú paru ako spa ľovňa vypúš ťame od 

ovzdušia, čím okrem toho, že to je ve ľmi neekologické, 

hlavne a čo je najpodstatnejšie, dochádzame o nieko ľko 

stotisíc euro ro čne, ktoré by sa dali zužitkova ť v rámci, 

v rámci zhodnotenia tej energie.  

Bratislavská teplárenská pod ľa všetkého v tých 

rokovaniach vždy mala rôzne výhovorky a a a teda ar gumenty 

pre čo sa to nedá vykupova ť a nakoniec sa dohodla, ako 

správne hovorí pán Bulla, s, so Slovnaftom. 

Ja som požiadal vedenie OLA, aby prezistilo možnos ť, 

respektíve sa poradilo s právnikom, či zákon nie je 

postavený tak, že Bratislavská teplárenská je povin ná 

v rámci zákone o energetike odobera ť toto zostatkové teplo, 

pretože je to ekologický zdroj, zdroj energie.  

Zatia ľ odpove ď nemám. Ale ke ď som ja na dozornej rade 

spomínal pánovi predsedovi predstavenstva a generál nemu 

riadite ľovi, že máme na zastupite ľstve de fakto uz, návrh 

uznesenia, aby sme zrušili to pôvodné uznesenie, de  fakto, 

aby sa tým mesto už ďalej nezaoberalo, tak sme sa tam na 
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tom zhodli, že to by bola škoda, pretože stále aj s účasné 

vedenie OLA ráta s tým, že do tých rokovaní vstúpi.  Možnože 

použije nejaké tvrdšie argumety, alebo lepšie dáta,  alebo 

lepšie analýzy právne a budeme sa stále snaži ť o to, aby 

Bratislavská teplárenská bola prinútená, v úvodzovk ách, od 

OLA túto zostatkovú paru odobera ť.  

Ono, bude v tom OLO asi kona ť mimo to, odhliadnuc od 

toho či mi zrušíme, alebo nezrušíme nejaké staré uzneseni e, 

ktoré k tomu zaväzuje riadite ľa magistrátu, ale ešte raz 

vyzývam k takej nejakej možno uvážlivosti v tejto o blasti, 

lebo naozaj tam ve ľa pe ňazí odchádza a o toto by sme sa 

mali na ďalej snaži ť.  

Čiže, možnože nie je rozumné toto uznesenie, ktoré t am 

je navrhnuté, zruši ť, k dnešnému d ňu ruši ť, skôr ho možno 

nejakým spôsobom abgreitova ť a ďalej žiada ť OLO, aby 

tla čilo na tú BAT-ku, aby tú tú zostatkovú paru od nás 

odkupovala. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Pán inžinier, chcete k tomu ešte nie čo poveda ť, alebo?  
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Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetické ho 

manažmentu: 

Ďakujem za slovo. 

Vážení poslanci, vážené poslankyne,  

my sme sa pokúšali stretnú ť sa aj s OLO-m aj 

s Bratislavskou teplárenskou. Pán predseda predstav enstva 

OLO vie, že sme ho osobne navštívili a žiadali sme písomné 

stanovisko v akých rokovaniach je OLO s Bratislavsk ou 

teplárenskou. Bohužia ľ, to písomné stanovisko sme z OLA 

nedostali. 

Bratislavská teplárenská sa vyjadrila tak, ako sa 

vyjadrila. Hej? Že proste už nie je, nie je priesto r. 

Ja ešte len jedno doplním. Je to technická záležito sť. 

Ako ste povedali správne, pán poslanec, pri spa ľovaní 

vzniká horúca para. Bohužia ľ, Bratislavská teplárenská už 

funguje na horúcu vodu sedemdesiat stup ňov a vyššie, nie na 

paru. To znamená, bavíme sa o tom, že niekto musí 

zainvestova ť do výmenníka tepla, aby jednoducho sa tá para  

skondenzovala  na ná horúcu vodu a dostala sa prípa dne do 

rozvodov Bratislavskej teplárenskej.  

Takže na tomto, na tom na tomto, si myslím, že 

stroskotali rokovania. Ale upozor ňujem, nebol som prítomný 

pri týchto rokovaniach, neviem ako sa viedli tie ro kovania.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ešte faktickou. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len doplním.  

My sme o tomto rozprávali aj na dozornej rade. Ak s a 

nám nepodarí doho dohodnú ť s Bratislavskou teplárenskou, je 

aj alternatíva, že OLO z dlhodobého h ľadiska v rámci 

investi čného plánu zainvestuje, alebo s nejakým partnerom 

zainvestuje, alebo možno prenajme výmenníkovú stani cu 

a za čne toto teplo odchytáva ť. Naozaj tam prichádzame 

o relatívne ve ľké peniaze.  

Rozumiem tomu, že tento materiál hovorí o tom, aby sme 

zrušili nejaké uznesenie, ktoré je povedzme z dnešn ého 

pohľadu nevykonate ľné a zbyto čne vám svieti medzi 

nesplnenými úlohami z roku 2009. ale napriek tomu n echcem, 

aby sme túto vec stratili. Ja ju budem stále otvára ť na 

dozornej rade OLA a stále sa budem k tomuto vraca ť, lebo tú 

paru vypúš ťame úplne zbyto čne von a naozaj to sú desiatky, 

možno stovky, tisíce eur. Vy to ur čite potvrdíte.  

Ing. Roman   C h o v a n e c , vedúci oddelenia energetické ho 

manažmentu: 

Áno. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sta čí.  

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesenia a v časti Bé zrušuje body 2.2 a 2.3 tak ako je to 

písomne uvedené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

Pätnás ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem pekne a vyhlasujem hodinovú prestávku na obe d, 

čiže pokra čujeme o trištvrte na dve.  

Dobrú chu ť! 
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(prestávka od 13.37 do 15.09 h) 

 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

... poslancov, aby sa vrátili do rokovacej sály a m y 

môžme pokra čova ť v rokovaní mestského zastupite ľstva. 

Sa mohlo pokra čova ť, prestávka už skon čila pred 

pätnástimi minútami.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

...zastupite ľstva bodom dvadsa ť  

Bod dvadsa ť je informatizácia o stav Informácia o 

stave realizácie Nosného systému. 

Je to pravidelný mesa čný materiál, ktorý zhr ňuje 

postup mesta v tých jednotlivých projektoch. Ten je  

chvalabohu, dobrý. Veci sa prerokovávajú na komisiá ch 

s poslancami. Navrhujeme to, čo mnohí navrhli, aby sa tento 

materiál predkladal raz za tri mesiace a nie každý mesiac, 

pretože tých zmien tam to ľko nie je.  

To je  úvodné úvodné slovo všetko. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa pá či. 

Pa pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja len ve ľmi krátko. 

Už ma poznáte, že tvrdohlavo idem za svojim. 
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Jedná sa o ten most, ktorý má by ť takmer pre jednu 

časť sídliska ako prístup na zástavku.  

Myslím, že už sme čiasto čne pokro čili aj s kolegami, 

že sa to nebude môc ť da ť do toho projektu financovaného 

z Európskej únie, ale ur čite pri otvorení druhého, teda 

druhej etapy by už to malo by ť zrealizované.  

Čiže, nie potom ke ď už sa budú ob čania s ťažova ť, ale 

súčasne s teda otvorením druhej etapy by mal by ť funk čný 

tento cyklo-peší priechod cez Chorvátske rameno, in ak sa 

celé zá, celá západná časť sídliska nedostane k jednej 

zástavke.  

Takže, len to budem stále pripomína ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne za upozornenie. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní v časti A 

berie na vedomie informáciu a v časti Bé schva ľuje zmenu 

termínu ako je napísané. 
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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 ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 21 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 A 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 

PROGRAM 2014-2020 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ť jedna.  

Opäť informa čný materiál o stave príprav projektov 

dopravnej infraštruktúry z opera čného programu. 

Materiál je oproti predchádzajúcim doplnený. Doplne ný 

o konkretizáciu, detaily projektov, vyjadrenia prís lušných 
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oddelení magistrátu, aby ste mali aj odborné h ľadisko 

prítomné, plus s tým, že chceme hovori ť aj o tom projekte 

Filiálka, čiže aj tam, tam náš materiál je doplnený. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som sa chcela spýta ť, lebo vie, samozrejme, nás 

všetkých zaujíma, ktorí bývame v tej časti Bratislavy ako 

to bude s rekonštrukciou elektri čkovej trate Dúbravsko-

Karloveská radiála?  

Včera som si pozrela na stránke hlavného mesta, že 

bolo zverejnené stavebné povolenie. Bolo vydané 20.  marca. 

Na stránke mesta, špeciálneho stavebného úradu 

oznámenie. 

Mňa by teda zaujímalo, ako je to možné, preto lebo 

zajtra máme materiál, kde sa budeme, kde sa budú ri eši ť 

majetkové záležitosti, ktoré súvisia s rekonštrukci ou? Tak 

nejako mi to nehrá.  

A naozaj, teraz tuná vidím, že plánovaný dátum 

realizácie dokon čenia je vlastne budúci rok 2018. Čiže, 

spustí sa výstavba v roku 2018. 

Takže, áno. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Neviem čo áno.  

Končím diskusiu.  

A poprosím teda odpoveda ť na otázky pani poslankyne.  

RNDr. Želmíra   G r e i f o v á , vedúca oddelenia stratégi e 

a projektov: 

Takže stavebné povolenie bolo vydané, lebo posledný  

sporný bod, ktorý bolo potrebné dorieši ť, boli pozemky so 

spolo čnos ťou Lidl. Tam sa uzavrela zmluva o vysporiadaní 

týchto pozemkov. To bola posledná podmienka, ktorá chýbala, 

aby špeciálny stavebný úrad mohol vyda ť stavebné povolenie.  

Čiže, to sme doriešili. 

A (poznámka:  nezrozumitelné slovo) tam nejde o ani  

o výkupy, ani o zámeny, proste tam spolo čnos ť Lidl si zle 

v rámci stavebného konania nárokovala. Ke ď sa reálne 

zakreslil geometrický plán, tak sa zistilo, že tam nejde 

o o zásahy do ich súkromných pozemkov v rozsahu, v ktorom 

oni požadovali a teda blokovali vydanie stavebného 

povolenia.  

Čiže, to sme doriešili. 

Čiže, sú vydané všetky štyri stavebné povolenia 

a momentálne čakáme na na ich správoplatnenie, okrem 
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jedného, na ktoré bolo podané odvolanie. To je stav ebné 

povolenie, ktoré vydalo Bratislavský samosprávny kr aj. 

Teraz je to momentálne na ministerstve. Čiže, čakáme na 

stanovisko, ktoré by malo by ť prvý aprílový týžde ň teda 

rozhodnuté, že či teda vyhovejú pánovi Slávikovi, alebo 

teda zamietnu jeho stanovisko.  

Momentálne sme uzavreli dodatok so spolo čnos ťou Reming 

na dopracovanie dokumentácie na realizáciu stavby, čiže 

prebieha presne definovanie, kontrola detailná jedn otli, 

teda odovzdanej dokumentácie tak, aby tá dokumentác ia na  

realizáciu stavby bola urobená tak, aby sme mohli p ožiada ť 

o európske fondy a neda nenastala situácia, ako bol a pri 

moste, že nám budú narasta ť neoprávnené výdavky.  

Čiže, mesto postupuje v zmysle tohto harmonogramu.  

A čo sa týka materiálu, ktorý bude prerokovaný zajtra,  

je to asi materiál pána Bialka, takže by som popros ila, aby 

potom odpovedal na otázky on. 

Ale v rámci modernizácie radiály neevidujeme už žia dne 

problémy, až na odvolanie pána Slávika.  

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: 

V podstate pani Greifová zhrnula všetky informácie 

v tom zmysle, že sme za čali dostáva ť stavebné povolenia 
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postupne od januára. Tuším prvé došlo 17. januára b olo 

vydané, čo mesto v tomto prípade má zriadenú pracovnú 

skupinu, ktorá sa na týždennej báze vlastne stretáv a 

interne na tom, aby samozrejme, všetky problémy ope ratívne 

riešila tak, aby sme boli schopní čo najskôr spusti ť 

verejné obstarávanie a doloži ť najprv samozrejme riadiacemu 

orgánu kompletnú dokumentáciu, kde máme trošku prob lém, ale 

snažíme sa samozrejme ho ve ľmi intenzívne rieši ť. To je to 

čo povedala Združenie domových samospráv s pánom Slá vikom, 

ktorý, ktorý podal námietku na BSK v súvislosti s t ým 

koľajovým stavebným povolením. A musíme samozrejme s n ím 

rieši ť nejakým spôsobom dohodu, ke ďže sa chystá, 

samozrejme, pripomienkova ť,alebo nejakým spôsobom napadnú ť 

aj ďalšie radiály, ktoré mesto pripravuje.  

Takže musíme to usporiada ť teraz v súvislosti 

s Karloveskou radiálou tak, aby sme, samozrejme, to  véo čko 

čo naj čo najskôr za čali a boli pripravení za čať výstavbu.  

Ale (gong) sme v časovom rámci. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako nám je 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie informáciu a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 22 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 

OHĽADNE INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťdva a to je Informácia 

o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného zámeru 

predstani čný priestor Hlavnej stanice. 
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Tam je situácia obdobná aká bola. To znamená, že 

zmluva sa skon čila.  

My sme ešte minulý rok investovali do tohto priesto ru 

do Predstani čného námestia a to je teda ten priestor, ktorý 

je vo vlastníctve mesta, pol milióna euro, na to, a by sme 

ten odstránili tie najhoršie veci, ktoré tam boli 

a zestetizovali, aby ten priestor bol proste aspo ň 

akceptovate ľný. 

Budova hlavnej stanice je vo vlastníctve Železníc 

Slovenskej republiky. Čiže, oni sú zodpovední za to ako 

vyzerá a ako čo s ňou bude.  

Ja som rád, že sa nám na stretnutiach, či už 

s ministrom, alebo riadite ľom železníc darí posúva ť smerom 

k revitalizácii, alebo čiasto čnej, nechcem, obnove tejto 

stanice tak, aby aj táto stanica sa stala, prestala  by ť 

hanbou hlavného mesta a aby došlo k jej estetizácii , aby 

ľudia, ktorí sú hendikepovaní a nemôžu chodi ť po schodoch, 

mali možnos ť používa ť vý ťahy a tak ďalej. 

Toto všetko hlavná, respektíve, železnice, idú 

spravi ť. Myslím, že už o tom prebehli aj príslušné 

informácie v médiách.  

Čiže ma teší, že tá hlavná stanica sa bude, sa do čká 

nové novej podoby. 

To je z mojej strany všetko. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  
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Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riadite ľ magistrátu: 

Ešte dám do pozornosti vlastne ten proces, ktorý ta m 

beží. 

Ako povedal pán primátor, bola ukon čená zmluva vlastne 

31. 12. 2016. 

Samozrejme, spolo čnos ť Tran Transprojekt je právne 

aktívna. To znamená, mesto bolo žalované v tejto ve ci. To 

znamená, má to priebeh v tom zmysle, že je možný 

predpokladte ľný z toho nejaký právny spor. Mesto tam, mesto 

sa tomu samozrejme intenzívne venuje a zatia ľ, samozrejme, 

veľmi dobrou argumentáciou, by som povedal, zamietame 

akéko ľvek nejaké podania, ktoré, ktoré táto spolo čnos ť vo či 

mestu má. A považujeme ich za za irelevantné. 

Ale chcel som zdôrazni ť to, že to, samozrejme, 

zamestnáva  (poznámka:  nezrozumitelné slovo) mesta . 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Hanulík. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

ja som ve ľmi uvítal tú revitalizáciu, ktorá tam 

nastala. Naozaj, do tých miest chodím. Vyzeralo to tam 

naozaj ako tankodrom a dneska jednozna čne tá časť, ktorú 

mesto zrevitalizovalo a tá časť, ktorá na to ešte čaká. 

Naozaj na tých elektri čkách, na všetkom, ve ľmi pekne 

vidie ť, že tam bolo výrazný kus roboty a myslím, že to 

Bratislav čania docenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riadite ľ magistrátu: 

K tomu čo ste povedali, pán poslanec. My sme 

investovali minulý rok dvestopä ťdesiattisíc euro do tej 

revitalizácie a plánujeme samozrejme v tom pokra čova ť aj 

tochto roku. Sú tam ešte miesta, ktoré naozaj treba  urobi ť. 

To nástupište.  

Veľmi aktívne prebieha u nás komunikácia v súvislosti 

s tým takým vý ťahom, tou plošinou pre vozi čkárov, ktorá 

rezonuje v rámci, v rámci výstupu z elektri čkovej trate 

hore. Čiže, to sa pokúšame rieši ť tak, aby to bolo 

efektívne a dobré riešenie.  
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A zárove ň sú tam rôzne opatrenia, ktoré chceme 

navrhnú ť a spusti ť nejakú investi čnú akciu ešte v rámci 

tohto, tohto obdobia. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch a tak 

ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 23 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 1798/2014 ZO 

DŇA 23. 10. 2014 PRÍSPEVKOVOU 

ORGANIZÁCIOU MESTSKÉ LESY 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťtri a to je Informácia o 

plnení uznesenia mestského zastupite ľstva týkajúca sa 

Mestských lesov. 

Ja poprosím pána riadite ľa, inžiniera Zikmunda, aby 

materiál uviedol.  

Ďakujem pekne. 

Ing. Juraj   Z i k m u n d ,  riadite ľ Mestských lesov v 

Bratislave: 

Dobrý de ň, 

predkladám materiál plnenie uznesenia z roku 2014, 

v ktorom v princípe aj v tomto uznesení sa hlavne j ednalo 

o obmedzenie ťažby, takže tie úlohy sme splnili. Sú 

zapracované do plánu starostlivosti o les. 

Takisto bolo splnené obmedzenie vjazdu, alebo zákaz  

vjazdu osobným motorovým vozidlám do na Cestu mláde že. 

Takže myslím, že sú všetky úlohy priebežne, teda mn ohé 

splnené a niektoré sa ešte priebežne plnia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesenia a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných, 

Dvadsa ťosem  za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem pekne 
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BOD 24 INFORMÁCIA  O AKTUÁLNOM STAVE 

ZABEZPEČENIA VÝSTAVBY NÁHRADNÝCH 

NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 

260/2011 Z. Z.  V SPOJENÍ SO ZÁKONOM 

Č. 261/2011 Z. Z. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do ďalšieho bodu a to Informácia  

o aktuálnom stave zabezpe čenia výstavby náhradných 

nájomných bytov. 

Dámy a páni, teraz vám ešte rozdávame, aby ste vede li 

doplnok k materiálu a to je stanovisko ministerstva  dopravy 

a výstavby, ktorý je ges čným stanoviskom. Je to stanovisko 

týkajúce sa jedného projektu. 

O výstavbe náhradných nájomných bytov sme si už 

povedali ve ľa. Je to povinnos ť mesta na základe zlého 

zákona z roku 2011. Bohužia ľ, ten zákon  platí a mesto je 

ním viazané.  

Podstatou toho zákona je, že mesto Bratislava musí 

zabezpe či ť náhradné bývanie pä ťstoosemdesiatim rodinám, 

Bratislav čanov, ktorí sú momentálne v sociálnej neistote, 

pretože nevedia čo bude s ich bydliskami.  

Mesto v predchádzajúcom volebnom období nekonalo, 

spoliehalo sa na finan čnú náhradu, že títo ľudia budú 

vyplatení štátom, čo štát ale nieko ľkokrát odmietol ústami 

ministra, naposledy tiež pred pár mesiacmi povedali , že 
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táto varianta do úvahy neprichádza a mesto je povin né 

zabezpe či ť vlastnými silami.  

My sme preto v spolupráci so všetkými, čo sa dalo, 

vytypovali zopár lokalít, respektíve možností, akým  

spôsobom sa to dá rieši ť. V spolupráci so starostami 

mestských častí sme sa pokúsili identifikova ť vhodné 

plochy, ktoré sú na to možné. Pod ľa územného plánu 

samozrejme. Situácia je taká, že. Alebo k tomu sa d ostaneme 

neskôr.  

Komunikujeme s ministerstvom o doplatku majite ľom 

nehnute ľností, pretože sme vlastne už v roku, v ktorom tie 

byty mali stá ť a Bratislava túto povinnos ť nesplnila, čiže 

dopadá na nás povinnos ť, dopadá na nás povinnos ť uhrádza ť 

majite ľom nehnute ľností ušlý nájom a tá povinnos ť sa bude 

zvä čšova ť čím ďalej, čím dlhšie nebude mesto schopné splni ť 

túto povinnos ť.  

Zajtra máme na rokovaní zastupite ľstva o tomto 

samostatný bod. Chceme sa s vami poradi ť, akým spôsobom 

máme vypo čítava ť tie úhrady majite ľom reštituovaných domov, 

pretože sa jedná o miliónové čiastky a sú ve ľmi vysoké 

a ohrozujú finan čnú stabilitu, alebo sú schopné ohrozi ť 

finan čnú stabilitu Bratislavy. 

S ministerstvom ďalej rokujeme aj o iných možnostiach 

riešenia tohto problému, nie len výstavbou, ako som  

povedal, finan čná kompenzácia bola zamietnutá, ale 

v januári, alebo vo februári, myslím za čiatkom roku, 

ministerstvo pripustilo možnos ť, že náhradné nájomné byty 

sa dajú získa ť aj kúpou. My sme to privítali, pretože by to 
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možno mnohé veci vyriešilo. Bohužia ľ, od tej doby zo strany 

ministerstva sme nedostali žiadne ďalšie usmernenie ako 

v tejto veci postupova ť. Čiže, stále je to iba teoretická 

možnosť.  

My nevieme aké byty, ktoré byty, ako sa budú kupova ť, 

kto ich bude plati ť, ako sa bude zapo čítava ť, zapo čítava ť 

dotácia. Na metodické usmernenie stále čakáme. Či môžme 

kupova ť aj existujúce byty, respektíve, lebo tieto byty sa  

zatia ľ nekvalifikujú zatia ľ ako náhradné nájomné. Je okolo 

toho ve ľa právnych a technických a finan čných nejasností, 

na ktorých vyriešenie závisí realita vôbec tejto mo žnosti.  

Zatia ľ je pre nás realitou jediná možnos ť a tou je 

výstavba.  

Mesto identifikovalo nieko ľko lokalít v Bratislave, 

kde by sa to mohlo prebieha ť, v Ružinove, v Dúbravke 

a v Petržalke.  

Jediný proces, ktorý je dotiahnutý právne do konca je 

proces lokality Pri kríži v Dúbravke, kde je vydané  

stavebné povolenie okolo 2014, sú časným vedením ešte 

doplnené zmena stavbu pred dokon čením. A na základe tohto 

bolo uskuto čnené verejné, teda verejné obstarávanie, 

verejná obchodná sú ťaž. Mesto v minulom roku vysú ťažilo 

zhotovite ľa, podpísala sa zmluva, podpísala sa dota čná 

zmluva so štátom a proces proste má svoj právny rám ec. 

Mňa ve ľmi mrzí tá situácia, ktorá sa v Dúbravke 

vyhrotila, alebo takto, ktorá vznikla, pretože my 

komunikujeme s s ľuďmi z Dúbravky a sám som sa osobne 

stretol s tými, ktorí tvrdia, že teda tie komunity 
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zastupujú a myslím, že sme našli spôsob ako u ľavi ť do ča, te 

to to diskomfortu do časnému, ktorý ľudia budú musie ť znáša ť 

a ten spôsob je taký, že mesto na vlastné náklady v ybuduje 

stoosemdesiat parkovacích miest. Čiže k tým sto, čo tam 

teraz sú, pribudne ďalších osemdesiat a tie budú, 

samozrejme, prístupné každému. A mesto vybuduje na vlastné 

náklady z tej zdevastovanej, alebo takej zelenej pl ochy, 

ktorá tam zvykovo teraz je používaná, vybudujeme pa r čík. 

Toto sme si povedali. Náklady na tieto projekty sa 

zapracovali do rozpo čtu mesta a mesto ide pripravi ť 

projektovú dokumentáciu a obstara ť a tak ďalej. 

Paralelne s tým teda beží proces výstavby, kde cháp em, 

že ob čania, ktorí, ktorí sou sú tou výstavbou dotknutí 

fyzicky, alebo sa na to pozerajú, do časne majú problém 

s parkovaním. Tento problém vidíme. Treba z druhej strany 

poveda ť, že, že ten pozemok, na ktorom sa do časne parkuje, 

je pozemok mesta a pod ľa územného plánu ur čený 

k zastavaniu.  

Čiže, to parkovanie je také zvykové. My ho chceme 

vyrieši ť systematicky. Pod ľa mňa základné systematické 

riešenie je schválenie parkovacej politiky, aby aj mestská 

časť Dúbravka mala nástroj (gong) na riešenie, riešenie  

tohto problému. A druhá časť je to, že mesto vybuduje, 

vybuduje nové parkovacie miesta. 

Ja som dnes cez obed pánovi starostovi predostrel 

ďalšie riešenie, ktoré vyrieši, alebo ktoré, ktorého  

ambíciou je vyrieši ť problém ob čanov s parkovaním po dobu 

výstavby, (gong) do doby, ke ď sa definitívne urobí to 
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parkovanie a tým je výstavba ďalších sedemdesiatich parkov, 

alebo teda plochy, na ktorej bude môc ť parkova ť ďalších 

sedemdesiat ľudí. To znamená, že spolu s tou, ktorá tam 

teraz je, takých dvadsa ť-tridsa ť, taká malá, sa bude jedna ť 

cirka o sto parkovacích príležitostí, ktorá bude 

k dispozícii tým ľuďom, ktorí tam bývajú, zadarmo, po celú 

dobu výstavby až do doby odovzdania definitívneho 

parkovania.  

Čiže, toto je návrh, ktorý mesto spraví. Ktorý chce 

spravi ť, spraví a teda dúfam, že, že to vyrieši ten 

najvä čší, najvä čší problém, ktorý ľudia aktuálne majú a to 

je strata parkovacích príležitostí. 

Samozrejme, potom bude nasledova ť park a tak ďalej, 

pri čom podotýkam, že systémové riešenie parkovania je 

pochopite ľne, parkovacia politika. 

Rozdali sme vám na stoly ešte materiál ministerstva  

dopravy, alebo respektíve vyhlásenie, ktorým minist erstvo 

dopravy jasne vyjadrilo svoj názor na postup mesta 

a myslím, že je to dôležitý argument v tom, že žije me 

v takom právnom režime, na všetkých, na všetkých ná s platia 

pravidlá a zákony.  Mesto sa správa výlu čne pod ľa zákona, 

postupuje pod ľa zákona, inak ani nemôže.  

Ale ako hovorím, s ob čanmi sme sa stretli, budeme sa, 

stre, stretávame sa a budeme sa stretáva ť. Všetko s cie ľom, 

aby sme zmierili tú tú nepohodu, ktorá tam teraz ex istuje, 

kvôli tomu, že ľudia stratili parkovanie. Ale máme aj na to 

riešenie a to zrealizujeme.  
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To je z mojej strany všetko. 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dovolím si vás upozorni ť, že musíte naozaj dodržiava ť 

všetky zákony ak chcete postupova ť, napríklad v tomto 

prípade, tak jak vravíte, pod ľa zákona.  

Ja som sa vás vtedy ešte v januári, ke ď to prišlo 

prvýkrát toto na pretras, táto stavba Pri kríži, pý tala som 

sa vás, či tam nerastú nejaké stromy. Som si nepamätala. 

Potom som si doma našla, že bolo vydané rozhodnutie  na 

výrub vyše tridsa ť stromov a už neviem ko ľko metrov 

štvorcových kríkov, ktoré toto rozhodnutie dávno st ratilo 

platnos ť a oficiálne to aj mestská časť Dúbravka zrušila. 

Takže, ja, ja len upozor ňujem, pán primátor, nemôžete 

začať stavbu, pokia ľ je tam jeden-jediný krík na mieste 

toho, tej stavby. Lebo je to verejná zele ň, takže aj keby 

ste nešli do tých okrajov, ale za čali stava ť, len 

(poznámka:  nezrozumitelné slovo) parkovisku, aj na  krík 

z pol metrom štvorcovým, napríklad, alebo ešte mene j, 

potrebujete súhlas.  
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Takže, musíte požiada ť znovu, ak chcete na ďalej 

stava ť. Musíte požiada ť mestskú časť Dúbravka o vydanie 

nového povolenia na výrub stromov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Za ťovi č. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním pani Šimon či čovú.  

Áno, sme zrušili to výrubové povolenie, ale GIB sa 

odvolal, čiže je to ešte teraz (poznámka:  nezrozumitelné 

slová), ten proces pokra čuje.  

A doplním. Na mieste, kde má stá ť dom stoja dva 

stromy, javory, na ktoré nie je výrubové povolenie.  Verím, 

že magistrát naozaj neporuší zákon a tie stromy nev yrúbe, 

nepresadí.  

Okrem tejto oblasti (poznámka:  nezrozumitelné slov á) 

sú tam ďalšie stromy už dávnejšie, na ktoré tiež nie je 

výrubové povolenie. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja budem hlavne teda reagova ť na ten materiál, 

ktorý tu je predložený a na to, čo ste povedali, pán 

primátor.  

Pán primátor, stále hovoríte o nejasnostiach. 

Nejasnostiach v interpretácii zákona, lebo to isté 

ministerstvo, ktoré dnes posiela toto usmernenie, t vrdí, že 

možnosť nákupu hotových bytov existovala vždy. To, že si t o 

magistrát nesprávne vysvet ľoval, nie je ich problém. 

tak sa pýtam, že ako sa to komunikuje s tým 

ministerstvom? Že to nie je žiadna novinka. Ten zák on je 

stále rovnaký.  

Potom hovoríte o nejasnostiach v zmysle samotnej 

výstaby.  

Pán primátor, každý developer najprv ke ď ide stava ť na 

parkovisku, to parkovisko je tam tridsa ť rokov so zna čkou 

parkoviska, tak najprv bude rieši ť to, že čo sa s tými 

autami stane? Nie že najprv oplotí pozemok, vyženie  ľudí do 

ulíc, spôsobí tuná povstanie a potom po dvoch týžd ňoch, 

alebo po desiatich d ňoch za čne rieši ť. No tak čo teda 

s vami, ke ď ste sa už ozvali, tak čo s vami. Toto robí ten 

najhorší developer.  
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Toto, táto lokalita nie je vhodná, vhodná na výstav bu, 

tí ľudia to povedali ve ľmi jasne z danej lokality. 

Čo je ešte u vás zarážajúcejšie, to isté povedali aj  

ľudia z Práva na bývanie, že nechcú do tejto lokalit y ís ť 

býva ť.  

Čo je pre m ňa ale ve ľmi podstatné  je, že ko ľko 

percent problému, tu sa hovorí o miliónoch, o škodá ch, toto 

mesto padne na hubu a podobne, strašne veci sa dejú . Pán 

primátor, ja chcem od vás reálnu informáciu, čo ešte 

dokážete za dva dva roky, čiže za tie štyri roky okrem 

tejto jednej zmeny stavby pred dokon čením, dokážete urobi ť 

s tým náhradným bývaním? Nie čo reálne. Sú tu všelijaké 

projekty nahádzané, neni sú ešte ani papiere k tomu  ni č 

podané.  

Čiže, dneska to vyzerá tak, že postavíte jeden, jedn u 

bytovku v Dúbravke nasilu, pretla číte ju silou, urobíte 

všetkých nahnevatí, ľudia tam nechcú ís ť býva ť, tí čo sa 

tam má stava ť, tak tam nechcú, aby sa tam stavalo. 

Pretla číte to tou silou, to vám gratulujem, toto robia fak t 

tí zlí developeri, že silou to prost pretla čia. Oni to 

robia za ú čelom zisku, vy by ste v prvom rade to robi ť za 

účelom verejného záujmu a záujmu Bratislav čanov.  

Sám ste pomenovali tento zákon, že je zlý, a kedy 

začneme už hovori ť reálne o tom, že nedokážeme ho 

v Bratislave vyrieši ť. Nedokážeme.  

Ak hovoríte, že dokážeme, dajte kone čne na stôl ako? 

Hovoríte, že nemáte usmernenie z ministerstva dopra vy ako 
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by ste byty mohli nakupova ť. Tak na čo sa robí tla čovka, že 

ideme byty nakupova ť? Ke ď vlastne neviete ako to idete 

robi ť.  

Podporný list z ministerstva dopravy nie je problém  

vybavi ť k výstavbe v Dúbravke. Pre čo neviete vykomunikova ť 

akým spôsobom sa dajú kupova ť tie náhradné bývania.  

Hovoril ste, že ste rokovali s rôznymi investormi 

v rámci celej Bratislavy o nákupe bývania. Dajte ne jaký 

konkrétny zá zápis s ktorými, pre čo to nechceli. My vám 

v tom pomôžeme, pán primátor. 

Ak proste v tejto agende zlyhávate, povedzte, ja so m 

presved čený, že Regionálne združenie starostov  vám v tomto  

pomôže.  

V každej jednej lokalite je nieko ľko desiatok 

developerských projektov. Bu ď nových, ale aj za čatých. Ja 

mám za to, že sa pre prehodia prie čky a ke ď si každý 

developerský pro projekt zoberie len pä ť bytov, tak sa to 

vyrieši. A vyrieši sa to naozaj do konca volebného obdobia.  

Ale čo je hlavné. V prvom rade by sme mali po čúva ť 

tých ľudí. A ke ď tí ľudia hovoria, že chcú finan čné 

náhrady, lebo je ve ľmi, je to ve ľmi nespravodlivé, aby ste 

dneska pä ťdesiatosem ľudí, ktorí nechcú ís ť do Dúbravky, 

nasilu ich tam vys ťahovali, do nejakého geta.  

Ja si myslím, že týmto sedemdesiatnikom to môže spô  

spôsobi ť aj smr ť. A to hovorím ve ľmi reálne, že to môže 

spôsobi ť. Aj ja som mal takisto prastarých rodi čov, ktorých 
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sme pres ťahovali niekde, čo i len do hospicu a psychicky to 

nezvládli. Vy toto isté idete robi ť Bratislav čanom do 

Dúbravky a ja im rozumiem. Tiež by som nechcel ís ť býva ť 

niekde na druhú stranu Bratislavy a to som mladý človek 

relatívne.  

Pre čo nepo čúvate a nejdete s nimi na to ministerstvo? 

Chcú finan čné náhrady, Bratislava problém náhradného 

nájomného bývania (gong) nie je scho 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

... ale nech sa pá či. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ospravedl ňujem sa, mal som to poveda ť predtým. Máte 

pravdu, pán primátor. 

Pre čo nejdeme spolo čne, aj všetci títo ľudia z týchto 

nájomných lokalít. Sú dneska ochotní podpori ť ľudí čo majú 

právo na bývanie, sú to vä čšinou starší ľudia, ktorí majú 

už aj problém nejakým spôsobom sa zorganizova ť a niekde tam 

kempovať pred ministerstvom.  

Pre čo všetci spolo čne nejdeme vysvet ľova ť tomu 

ministerstvu dopravy, že jednoducho Bratislava tent o 

problém, Bratislav čania nechcú výstavbu, pozemky mesta sú 

v exponovaných oblastiach, kde teda dochádza 

k zahus ťovaniu, Bratislav čania o žiadnej výstavbe nechcú 
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ani po čuť, bojujeme tu stále s developermi, pre čo nejdeme 

spolo čne vybavi ť tie finan čné náhrady? 

Ja mám za to, že ak sa táto bytovka postaví, žiadne  

finan čné náhrady už nebudú možné.  

Nieko ľko nepresností v tom materiáli, ale rád by som 

bol, keby ich niekto vysvetli. Že dvestotisíc ste v yčlenili 

na projekt zmeny stavby pred dokon čením. Tak to chcem 

vidie ť taký projekt, ktorý stál dvestotisíc na zmenu stav by 

pred dokon čením, pán primátor. lebo vy to uvádzate 

v v súvislosti s náhradným bývaním. Tak to, prosím vás, by 

ste nám mohli reálne už aj ukáza ť, ako sa tu teda mrhá 

finan čnými prostriedkami, ak jedna zmena stavby pred 

dokon čením stojí, stojí dvestotisíc.  

Prosím vás, neviem už ako to mám urobi ť, zastavte 

tento nezmysel. Nestavajte nasilu proti všetkým.  

Ak vás k tomu naozaj vedie len zlý zákon, spojme 

všetci Bratislav čania sily, pomôžme Právu na bývanie, 

pomôžme týmto ľuďom, ktorých, ktorých idú premiest ňova ť, 

alebo ideme premiest ňova ť zo Starého Mesta do rôznych 

periférií, po ďme naozaj spolo čne vylobova ť tie finan čné 

náhrady. Vyriešme túto problematiku v meste. Nerobm e, 

nerobme naozaj proti ľuďom. Náš prvotný záujem a náš záujem 

vždy musí by ť verejný záujem.  

Ale ak je zlý zákon, ako ste ho aj vy pomenovali, 

vyriešme ho. Nerobme to tak, že pošleme stavebnú fi rmu, 

ktorá zbúra a postavá ploty, (gong) zbúra zna čky.  
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Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ak náhodou nestihnem štyri minúty, prosím 

o pred ĺženie. 

Ja by som teda nadviazala na pána Ká čera a dávam návrh 

na zmenu uznesenia k tomuto bodu a to: 

po A berie na vedomie 

mestské zastupite ľstvo po A berie na vedomie 

skuto čnos ť, že mestská časť Bratislava-Dúbravka podala na 

okresný súd Bratislava IV návrh na nariadenie neodk ladného 

opatrenia proti žalovanému hlavnému mestu SR Bratis lave vo 

veci výstavby nájomných bytov na ulici Pri kríži, a  to aby 

sa žalovaný zdržal akejko ľvek stavebnej činnosti a výrubu 

drevín, na pozemkoch registra "C" v v katastrálnom území 

Dúbravka, parcelné číslo 3449/45, 3449/120 do právoplatného 

rozhodnutia súdu o platnosti uznesenia číslo 716 z roku 

2017 zo d ňa 16.02.2017 a platného zverenia týchto pozemkov 

do správy žalobcu.  

 

Po Bé. Žiada  primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
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Po prvé,  aby zastavil stavebné práce na stavbe "Vý stavba 

nájomných bytov na ulici Pri kríži, mestská časť 

Bratislava-Dúbravka" na pozemkoch parcely 3449/45, 

3449/120, 3449/146, katastrálne územie  Dúbravka, s  

prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch parcely  

34de49/45, 3449/120, 3449/146, 3449/311, 3449/1, 34 49/18, 

3449/15, 3449/4 400 145, katastrálne územie Dúbravk a, a 

zárove ň sa zdržal akéhoko ľvek výrubu drevín na týchto 

parcelách do doby, pokým Okresný súd Bratislava IV 

nerozhodne o návrhu na nariadenie neodkladného opat renia 

podľa časti A tohto uznesenia. 

Po druhé, aby pri zabezpe čovaní bytových náhrad pod ľa 

 zákona číslo 260 z roku 2011 Zbierky zákonov postupoval 

podľa usta ustanovenia paragrafu 3 odsek 1 písmeno dé) a e) 

zákona číslo 261 z roku 2011 Zbierky zákonv, a za týmto 

účelom rokoval s investormi, ktorí realizujú alebo pl ánujú 

výstavbu bytov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o kúpe týchto bytov za ú čelom ich poskytnutia ako bytových 

náhrad a o týchto rokovaniach predložil Mestskému 

zastupite ľstvu správu, 

po tretie, aby najneskôr do 15. apríla 2017 

zorganizoval verejné stretnutie s obyvate ľmi mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájo mných 

bytov lokalite Pri kríži a aby sa predmetného stret nutia aj 

osobne zú častnil. 

Ďakujem za podporu, páni poslanci. 

(poznámka: potlesk a súhlasné výkriky) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

A toto, toto je na tom úplne to najsmutnejšie, že 

mestská časť sa musí bráni ť vo či mestu na súde, aby 

obhájila verejný záujem. 

Toto je na tom naozaj to najsmutnejšie. Všetkým nám  to 

berie energiu, traumatizujeme obyvate ľov, traumatizujeme 

ľudí, ktorí majú právo na toto bývanie, lebo ich chc eme 

násilne presídli ť do Dúbravky.  

Je to naozaj smutné, že sa nedokážeme na tejto úrov ni 

dohodnú ť a naozaj kona ť vo verejnom záujme.  

Verejný záujem je jednozna čne túto bytovku v tejto 

oblasti nestava ť.  

Ďakujem. 

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. 
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Ja by som chcela poprosi ť pani Za ťovi čovú, keby do 

toho návrhu uznesenia, kde sa hovorí o výrube dreví n 

a spomenula tam kým nerozhodne Okresný súd a kým ne má 

žiadate ľ právoplatné rozhodnutie o výrube drevín.  

Lebo súd môže poveda ť, že áno, ten je oprávnený, 

tamten je oprávnený, ale stále ešte nebude právopla tné 

rozhodnutie o výrube drevín. To tam musí by ť. 

Súd o tom nebude rozhodova ť o právoplatnom výrubovom, 

ale vaša mestská časť.  

Môžte si to osvoji ť a doplni ť to tam? Prosím.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 

Á, pani Za ťovi čová ešte. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som len chcela po ďakova ť pani Šimon či čovej 

a toto si osvojujem a idem to dopísa ť do návrhu uznesenia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Viete, často tu riešime veci, kedy jedna strana je 

spokojná a jedna je z toho rozhodnutia nes ťastná, lebo 

proste niekedy sa nedá vyjs ť obidvom v ústrety.  

Ale tuto prišla taká absurdná situácia, že obidve t ie 

strany nie sú spokojné. Nie sú spokojní tí ľudia z toho 

Práva na bývanie, lebo ako tu povedal kolega Ká čer povedal, 

dlhé roky si zvykli ži ť v Starom Meste, odžili si tam celý 

život a teraz takým socialistickým spôsobom ich ume lo 

presídlime na neja na kraj Bratislavy, kde mnohí na ozaj 

môžu doplati ť aj svojim zdravím, nebodaj aj životom.  

Ďalšia vec. Nieko ľko metrov od tejto stavby je domov 

dôchodcov, zvaný penzión. Sú tam ľudia, ktorí za celý život 

čo odmakali pre túto Bratislavu, dokonca aj Marianov a mama 

tam je, títo ľudia si proste ni č iné od toho sveta nechcú, 

len aby mali troška kludu a pokoja. Rovno pred okna mi im 

postavíme tento dom, kde budú  neviem, proste bude ich to 

ni či ť.  

Autá, ktoré kedysi parkovali na tej lúke sa dneska 

rozmiestnia do každého vo ľného plochu, už tam nebude jeden 

lúka kde si tí ľudia môžu vybehnú ť.  

A viete, také že, je to zdevastovaná plocha, to 

používajú developeri. To nepoužívame my. Tam ni č 

zdevastované nie je. To je dokonca parkovisko, ktor é je 

založené na tých polyvegeta čných paneloch, to znamená, je 

zatrávnené a cez to všetko tam parkujú autá.  
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To je najmodernejšie parkovisko možno v Bratislave 

s touto myšlienkou, hej?  

A ja si myslím, dneska si musíme najdôležitejšiu 

otázku položi ť. Čo je drahšie? Naozaj kúpi ť tie byty, ako 

tu navrhla kolegy ňa Za ťovi čová a da ť tým ľuďom vyberte si 

kde chcete, alebo do toto dopláca ť im nájomné a handrkova ť 

sa tu s ľuďmi a všetko, čo možno bude ďaleko drahšie pre 

ten magistrát a pre nás a nebude to ani trocha efek tívne 

ako ako keby sme sa rozhodli pre tú prvú variantu. 

Viete, aj ja som, ako vy hovoríte, pán primátor, aj  ja 

som dneska rozprával so starostom a ja som navrhol,  za čnime 

hladovku. Pripevnime sa tam k plotu. Oni mi síce po vedali, 

že ja som taký stvorený na hladovku, ale ja si mysl ím, že 

to je jedno z riešení.  

Ja proste navrhujem, po ďme hladova ť, mne to teda 

prospeje, ostatným možno tak nie a uvidíme čo z toho bude. 

Buď umreme, alebo sa prestane stava ť.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta Za ťovi č.  
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RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Dnes naozaj má pán primátor pravdu. O 14.00 sme bol i 

u pána primátora, kde nám predstavil svoje riešenie  

dočasného parkovania po čas výstavby. Je nakreslené na 

mieste, kde sa má tento rok postavi ť park, ktorý je 

v rozpo čte mestskej čas, v rozpo čte magistrátu.  

Je (poznámka:  nezrozumitelné slová) konštruktívne,  

ale pod ľa mňa zatia ľ nerealizovate ľné, nako ľko naozaj, ke ď 

tam má by ť park tento rok aj parkovisko, neviem si to 

predstavi ť, ale uvidíme.  

Stále si myslím, ale naozaj, že v sú časnosti už tá 

stavba nie je vôbec potrebná a teda poprosím pána 

primátora, ako povedal minule, zaho ďme vojnové zbrane, 

poďme rieši ť kompromisne, stavbu pozastavme a po ďme 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) komplexne. 

A iba jedna vec k tomu čo píše ministerstvo dopravy. 

Je tu otázka, že nerealizácia tohto projektu by hla vnému 

mestu priniesla finan čné škody vo výške nieko ľko miliónov 

eur. Pod ľa mňa sa trošku mýlia, milión eur pri tomto 

projekte to naozaj nie je, je to nieko ľkostotisíc, jedna 

vec. 

A ďalšia vec, píše pán (poznámka:  nezrozumitelné 

slová) pán Ďur ček, (poznámka:  nezrozumitelné slová) sa 

podpisuje, a opä ť neviem, či naozaj mi dajú poslanci za 

pravdu, alebo nie, tu píše: 
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Počas samotného konania ani pri zmene stavebného 

povolenia v minulom roku neboli zo strany sú časných 

poslancov vznesené žiadne (poznámka:  nezrozumiteln é slová) 

námietky a projekt získal okrem iného aj súhlasné 

stanovisko mestského zastupite ľstva. 

Tak naozaj neviem, či vy ste, ako, vy o tom ste 

súhlasili s výstavbou, či vy dávate nejaké následné 

povolenie, nejaké podpisy. Čiže, poprosím, aby ministerstvo 

dopravy nech si trocha skontroluje svoje vyjadrenia , aby 

bolo trocha naozaj píše to čo má správne.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Ká čer. 

(poznámka: potlesk) 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Vidíme, že v tejto otázke je naozaj kopec 

nezrovnalostí, nejasností, nekonkrétností, ani samo tné 

ministerstvo v tom, v tom nemá poriadok a v zásade to 

vyzerá, ako keby nevedelo čo píše.  

Ešte raz vyzývam, po ďme všetci spolo čne, všetci sme 

Bratislav čania, po ďme rieši ť veci vo verejnom záujme. 

Záujme ľudí, ktorí majú právo na to bývanie, v záujme 

našich ľudí, ktorú nechcú, aby sa v exponovanom území 

robila ďalšia výstavba. 
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Naozaj, venujem tomu ko ľkoko ľvek času, zastavme toto 

besnenie v Dúbravke, ktoré sa tam spustilo. Zastavm e ho, 

pán primátor a po ďme spolo čne zmeni ť zlý zákon. 

Ja si myslím, že na to máte, pán primátor. Máte moj u 

dôveru, vy to ur čite dokážete. Zastavme toto besnenie. 

Poďme spolo čne všetci, ur čite vás v tom podporia aj 

starostovia.  

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Do diskusie sa prihlásil pán Patlevi č. 

Prosím, hlasujte o tom či môže vystúpi ť zástupca 

občanov pán Patlevi č.  

(Hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon, som si nevšimol.  

Tak ešte pred pánom Patlevi čom má staros, pán starosta 

faktickú. 
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RNDr. Martin   Z a ť o v i č , starosta Mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka: 

Sami i čovci. Za ťovi č, Patlevi č.  

Dobre. ja  na záver. Áno, to čo hovorí pán poslanec 

Káčer, budem pán primátor, nápomocný pri riešení probl émov 

komplexne ako sme vždy boli.  

Dúbravka vždy (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

problémy komplexne a naozaj, sme pripravení pomáha ť, ale 

poprosím s touto stavbou dajte jej nie. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Patlevi č, nech sa pá či, máte tri minúty.  

Občan Ing. Tadeus P a t l e v i č :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážené 

panie poslankyne, 

volám sa Tadeus Patlevi č, som predseda ob čianskeho 

združenia Právo na bývanie a snažím sa háji ť záujmy týchto 

ľudí, ktorí majú by ť násilne vysídlení zo Starého Mesta 

niekam, momentálne šes ťdesiattri ich má by ť vysídlených do 

Dúbravky. Taký je aktuálny stav. 
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Všetko je to preto, že je taký zákon, ktorý to 

prikazuje. To je pravda. Ten zákon je neúprosný, je  tvrdý 

a robí problémy už dneska prakticky celej Bratislav e, 

vrátane pána primátora, ktorý si myslím, že nie je ten, 

ktorý to chce robi ť, ale ktorý to musí robi ť. 

Otázne je, že či by fakt sa nedalo spravi ť to, čo 

vravel pán Ká čer a to si myslím, že je jediná cesta z tohto 

problému von, ís ť všetci spolu a pritla či ť na to. Ani nie 

na ministerstvo. Ministerstvo to nevyrieši. Nemá na  to 

kompetencie. Toto môže vyrieši ť iba vláda, alebo predseda 

vlády, alebo sedemdesiatšes ť ľudí v parlamente. Nikto iný 

to nevyrieši. 

Zákon nie je rozkaz. Rozkaz platí, rozkaz sa musí 

splni ť. Zákon, ke ď je zlý, vždy sa dá zmeni ť, ke ď je 

politická vô ľa.  

A ja si myslím, že zatia ľ politická vô ľa nie je 

a niekto stále tvrdošijne tla čí na to, aby sa ten zákon 

vykonal, vykonal, vykonal.  

Padli tu slová o našom sociálnom statuse. A ja sa 

pýtam, ako sa zmení náš sociálny status, ke ď budeme niekam 

pres ťahovaný do náhradného bývania? Prakticky budeme býv ať 

ďalej, budeme plati ť nájomné ďalej, ale odškodnení za to, 

že sme boli vylú čení z bytovej privatizácie nebudeme. A ja 

nechápem, pre čo ministerstvo, respektíve vláda, respektíve 

Slovenská republika neodškodní ľudí, ktorí sú postihnutí 

reštitúciami tým, že si nemohli kúpi ť byty, teraz nevravím 

o vlastníkoch, tí boli poškodení tiež, ale odškod ňuje 

mesto, aby mesto si mohlo postavi ť byty, do ktorých do časne 
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nas ťahuje týchto ľudí a ke ď zomrú, tak nebudú dedi ť dedi ť 

ich dedi či, ale bude to na ďalej majetkom mesta.  

Ja nechápem tieto zvrátenosti, nechápem pre čo štát 

odškodni ť krivdy, ktoré spáchal. Tým, že v podstate 

prijímal dobré reštitu čné zákony, ktoré tiež zmenili nie čo, 

čo bolo v minulosti bolo zákonom urobené zle, ale ži aľ vo 

svojej nedokonalosti vytvoril nové krivky a tieto ž iadna 

z jedenástich doterajších vlád nebola schopná odstr átni ť. 

Takže, ja vyzývam takisto ako pán poslanec Ká čer, 

poďme všetci spolu, po ďme všetci spolu Bratislav čania, 

všetci sme Bratislav čania, prosím, pomôžte nám, po ďte 

s nami. Lebo náš výtlak je nieko ľkosto ľudí, nás viac nie 

je. A stále nás ubúda. V tých zoznamoch, ktoré ste videli, 

už šes ť ľudí neexistuje. Čiže, je  nás stále menej.  

Prosím, pomôžte nám. 

Ďakujem. 

 (poznámka: ve ľký potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani Sliacka. Prosím, hlasujte, či môže vystúpi ť pani 

Sliacka? 

(Hlasovanie.) 
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Pani Sliacka, nech sa pá či, máte slovo. 

Občianka: PhDr. Lýdia   S l i a c k a :  

Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, dámy a páni, 

volám sa Lýdia Sliacka, bývam v Dúbravke na ulici P ri 

kríži.  

Prišla som na zasadnutie mestského zastupite ľstva, aby 

som vyjadrila jednozna čne svoj nesúhlas s výstavbou 

náhradných nájomných bytov na pozemku bezprostredne  

susediacom s našim bytom a domom. 

Dôvody uvediem iba niektoré, pre čo tento súhlas, 

nesúhlas vyjadrujem. 

V tejto lokalite je výstavba nových bytoviek už 

neúnosná. V ranných a ve černých hodinách kolabuje doprava. 

Akáko ľvek zelená plocha, ktorá by mohla ozdravova ť 

životné prostredie sa likviduje v záujme novej výst avby.  

Stavebný pozemok, na ktorom by mali stá ť predmetné 

nájomné bytvi, byty, je namieste s vysokou ekologic kou 

záťažou z minulosti, kedy sem bol dovážaný toxický odp ad.  

Nie nadarmo tu postavili pred sedemdesiatimi, pred 

štyridsiatimi rokmi parkovisko, ktoré obyvatelia na  

pri ľahlých do, pri ľahlých bytov užívajú doteraz. Každý de ň 

tu parkuje sto až stopä ťdesiat áut obyvate ľov, ktorí bez 

náhrady stratili možnos ť parkova ť v mieste svojho bydliska. 
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Výstavbou nájomných bytov v tejto lokalite sa 

nevyrieši problém obyvate ľov Starého Mesta z reštituovaných 

bytov. Títo, zvä čša sedemdesiatnici, nechcú ís ť býva ť do 

Dúbravky, sú zvyknutí na prostredie Starého Mesta, ale to 

už tuná bolo hovorené nieko ľkokrát. 

Možnosti riešenia problému sú aj ďalšie. Čo potvrdili 

aj poslanci miest mestského zastupite ľstva. Už v roku 2016 

prijali uznesenie, v ktorom žiadali primátora, aby odložil 

zahájenie stavebných prác na výstavbe týchto bytov až do 

doby, pokým nebude vyriešená situácia s parkovacími  

miestami, vrátane doriešenia vybudovania parku a do sadenia 

zelene.  

Vážený pán primátor,  

toto sú len niektoré dôvody, pre čo ja, ale aj ďalší 

občania protestujú proti tejto stavbe. S touto stavbou  

nesúhlasí ani starosta Dúbravky, poslanci miestneho  

zastupite ľstva, ani vaši kolegovia, poslanci mestského 

zastupite ľstva. Vy napriek tomu ste túto stavbu nezastavili 

a presadzujete svoje rozhodnutie proti všetkým. 

Nerešpektujete uznesenia mestského zastupite ľstva, 

sťažujete život obyvate ľom Dúbravky, ignorujete vô ľu 

obyvate ľov, ktorých chcete nasilu vys ťahova ť z prostredia, 

v ktorom žili celý život.  

Pán primátor, vo vašej volebnej kampani rezonovala,  

rezonoval motív „starostlivos ť o Bratislav čanov“. Ale pán 

primátor, (gong) sklamali ste, nie len m ňa. Ja som vaša 

voli čka a je mi to ve ľmi ľúto, že ste ma sklamali.  
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Správate sa, znovu, je mi to ve ľmi ľúto, ako mocipán.  

Pre vás 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne, pani Sliacka,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Neni. Pre m ňa je dôležitý zákon a starostlivos ť 

o Bratislav čanov. 

Ďakujeme pekne. 

A prihlásila sa pani Kraj čiová.  

Prosím, prihláste sa, či môže vystúpi ť pani Kraj čiová? 

(Hlasovanie.) 

Pani Kraj čiová, nech sa pá či. 

Občianka: PhDr. Elena   K r a j č i o v á :  

Dobrý de ň. Dobrý de ň prajem. 

Vážený pán primátor, pán starosta, páni poslanci,  

som doktorka Elena Kraj čiová, bývam v Dúbravke už asi 

desa ť rokov a prišla som vyjadri ť svoju nespokojnos ť, svoj 

nesúhlas proti výstavbe týchto nájomných bytov. 
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Trošku som vandrovala po svete. Žila som dva roky 

v Londýne, tri roky v Grazi v Rakúsku, vrátila som sa. 

Pre čo? Tu som doma. Tu som vyrastala, tu som sa narodil a 

a tu chcem zosta ť zomrie ť, ale nepá či sa mi, čo sa tu deje?  

Pre čo sa nerešpektuje názor ob čanov Dúbravky? Pre čo sa 

nerešpektuje názor nájomníkov reštituovaných bytov?  Pre čo 

sa nerešpektuje názor poslancov mestského zastupite ľstva, 

ani poslancov miestneho zastupite ľstva? 

Žijeme v demokracii a tá demokracia bude taká, akú si 

ju my sami vybudujeme. Skúsme dospie ť a kona ť ako demkraci, 

demokratický štát v Európskej únii. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

A ešte sa prihlásila pani Takácsová.  

Prosím, hlasujete o tom, či môže vystúpi ť pani 

Takácsová? 

(Hlasovanie.) 

Pani Takácsová, nech sa pá či, máte slovo. 
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Občianka: Silvia   T a k á c s o v á :  

Dobrý de ň pán primátor, takisto dobrý de ň všetci 

ostatní, a dobre. 

Keď nejde hora k Mohamedovi, ide Mohamed k hore. 

Takisto ako moji predchodcovia, tiež som sa prišla vyjadri ť 

k náhradným nájom byt, nájomným bytov, ktoré vlastn e chcete 

aj postavi ť v Dúbravke.  

Tak ako ste sa vy prezentovali, že ste žili vo Vied ni, 

v Kodani a v iných svetových metropolách, žila a pr acovala 

a študovala som tam aj ja. A dokon 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A dokonca som žila aj v moslimskej krajine, či za 

veľkou mrá mlákou, ale s takým (poznámka:  nezrozumite lné 

slová) ako naozaj v našej Dúbravke, to som sa nestr ela 

nikde vo svete. 

Pán primátor, tam kde ste vy dnes, ste aj v ďaka nám, 

voli čom. My sme vám dali hlas, my sme vo vás verili 

a dúfali sme, že budete po čúva ť to, čo my hovoríme. 

Pokia ľ ma moje známos znalosti a vedomosti neklamú, 

tak o tom sp vlastne  funkcie a posty volené ob čanmi. Vy 

máte slúži ť nám a nie my máme poslúcha ť presne to, čo vy 

rozhodnete. 

Náhradné nájomné byty, tak ako ste s nimi za čali, 

nechceme.  
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Inak šes ťdesiatosem bytov nevyrieši pä ťstoosemdesiat 

prípadov. A jednak ste sa vlastne s ministrom dopra vy 

dohodli aj o odkúpení nehnute ľností. 

Ak sa odvolávate na urgentné prípady, tak tých nie je 

päťstoosemdesiat. A tie byty rýchlejšie kúpite, ako 

postavíte.  

Sľúbili ste parkovisko a park, na ktoré ste vy členili 

peniaze. Ale prvé, čo ste vyriešili, bolo ohradenie plochy, 

ktoré sme, kde sme dlhé roky parkovali, odkia ľ ste nás 

vystrnadili. Zobrali ste nám čo sme užívali a akože nechali 

neupravenú plochu.  Že z niekdajšej lúky a zelenej plochy 

si to parkovisko máme urobi ť svojpomocne. Alebo máme 

parkova ť len na vy členených peniazoch. 

Navyše nie len Dúbrav čania, ale ani Staromeš ťania sa 

k nám pres ťahova ť nechcú.  

Je pravda, že každý je empatický, ale ke ď sa aj 

racionálne zamyslíte, tak prídete na to, že pres ťahova ť 

šes ťdesiat, sedemdesiat, osemdesiatro čného človeka na druhú 

stranu mesta, je proste nie čo, čo on sám nezvládne.  

Proste otázkou je takisto, kto sa tam bude s ťahova ť? 

Kto dostane toho Čierneho Petra?  

Viete, ja sa celý život pozerám na ten domov senior ov, 

ktorý tam stojí a starých ľudí mám v úcte a v rešpekte. No 

neviem, či to máte momentálne aj vy. 
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Zarážajúce tiež je, že ste primátor, ktorého obklop ujú 

mestskí a miestni poslanci. Práve oni po medializov aných 

správach vlastne rozhodovali o tom, že zverenie poz emkov 

bude mestskej časti Dúbravka, ktorá vlastne tú výstavbu 

nechce. Čo existuje aj platné uznesenie, ktoré pani pani 

Kohútiková z magistrátu ozna čila, že porušuje záujmy 

Bratislav čanov. 

Odvolávate sa na zákon, na stavebné povolenie, či 

podpis pána Za ťovi ča. Pýtam sa, však je zákon nad ľuďmi, 

ktorí vás volili?  Je zákon nad tými, ktorým máte v y 

slúži ť? Konajte pod ľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Pretože názor Bratislav čanov poznáte. 

Ďakujem. 

(poznámka: ve ľký potlesk) 

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: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Ja som sa tu práve v tom vestibule stretol s nejaký m 

pánom, ktorý mi povedal, že zis ťoval situáciu aká je dneska 

s s novopostavenými bytmi, takže je úplne nadbytok.   
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Čiže, neni problém, naozaj s nejakou množstevnou 

zľavou byty kúpi ť. A je to vec, ktorá rieši momentálne, 

hneď a zaraz tú situáciu. 

Viete, lebo ako tuto tí aj re čníci z ob čanov povedali, 

niektorí sa toho nemusia doži ť. Nemusia sa doži ť, že kým 

toto my postavíme, prejde rok, dva, oni medzitým mo hli 

komfortne býva ť pod ľa svojich predstáv.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali návrh na zmenu pôvodného 

uznesenia od pani Za ťovi čovej a pána Ká čera.  

Celý návrh uznesenia bol pre čítaný, mám to číta ť ešte 

raz?  

Tak potom o tomto by sme mali hlasova ť: 

v časti A berie na vedomie, 

v časti Bé žiada primátora aj s tým čo autoremedúrou 

si osvojila námet pani Šimon či čovej. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 783 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(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: 

Tým pádom. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tým pádom máme vybavené celé uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 25 DODATOK Č. 1 K ZÁSADÁM VYBAVOVANIA 

PETÍCIÍ V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťpäť a tým je Dodatok číslo 

jedna Zásad vybavovania petícií. 

Dámy a páni,  

(poznámka:  po čuť „ob čania, ob čania“) 

Prosím,  

(poznámka: „ob čania“) 

Aha, už je šestnás ť nula jedna.  
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BOD 24A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. takže ideme do polhodiny ob čanov.  

Nech sa pá či, slovo má pán Lan čari č. 

Občan   Tibor   L a n č a r i č :  

Želám krásne popoludnie. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, 

dovo ľte mi, aby som sa na úvod tohto krátkeho 

príhovoru predstavil. Volám sa Tibor Lan čari č a som 

predsedom Asociácie pyrotechnických firiem na Slove nsku. 

Naša asociácia vznikla v roku 1994, avšak jej činnos ť 

bola doposia ľ nulová. Celá situácia sa zmenila tento rok vo 

februári, kedy sa konalo zasadnutie dozornej rady. Do 

asociácie sa prihlásilo a bolo prijatých dvadsa ťšes ť nových 

členov.  

Asociácia sa momentálne skladá z profesionálov 

odpaľova čov oh ňostrojov, tvorcov oh ňostrojov, chemikov, 

vývojárov a špi čkových odborníkov v oblasti zábavnej 

pyrotechniky a oh ňostrojov. 

Poslaním asociácie je v prvom rade spolupracova ť 

a nachádza ť spolo čné riešenia v oblasti zábavnej 
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pyrotechniky, oh ňostrojov, ich používania a to nie len 

s orgánmi štátnej správy, ale aj samosprávy.  

Mám pocit, že z profesionálneho poh ľadu na Slovensku 

neexistuje žiaden iný poradný orgán pri tvorbe záko nov, 

vyhlásení a nariadení, ako je Slovenská asociácia 

pyrotechnických firiem. 

Nepredstupujem dnes pred vás, aby som kritizoval 

prijatie všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2016. Toto 

všeobecne záväzné nariadenie bolo najvyšší čas prija ť. 

Nakoľko niektorí ob čania Bratislavy, ale aj iných obcí 

a miest Slovenska, nepochopili ú čel zábavnej pyrotechniky 

a oh ňostrojov.  

Dnes máme mesiac marec a môžeme teda hodnoti ť dosah 

tohto vézeten v praxi a poveda ť si, či splnilo svoj ú čel, 

na ktorý malo slúži ť. Povedzme si otvorene, svoj ú čel 

nesplnilo.  

Vlastne jeho všeobecná podstata a to úplný zákaz 

používania zábavnej pyrotechniky spôsobil to, že st úpol 

predaj zábavnej pyrotechniky na území hlavného mest a 

Slovenskej republiky  Bratislavy a pod ľa informácií od 

kolegov, ktorí predávajú zábavnú pyrotechniku a oh ňostroje, 

na tomto území pribudlo v predajniach ve ľa zákazníkov, 

ktorí nikdy nekupovali zábavnú pyrotechniku, ale na  protest 

proti prijatému vézeten si ju zakúpili.  

Mestská polícia hlavného mesta Bratislava, pod ľa 

vyjadrenia vykonala  nieko ľko kontrol dodržiavania tohto 

vézeten a udelila nieko ľko blokových pokút. zárove ň však 
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dostali takmer dve stovky podnetov na nezákonné pou žívanie 

pyrotechniky, ktoré sa ale nedajú reálne skontrolov ať.  

Ako sami priná priznávajú, od nahlásenia udalosti 

hliadkam v teréne, uplynul už istý čas a tým pádom po 

príchode hliadky sa tam priestupca už nenachádzal.  

Zákaz zábavnej pyrotechniky a oh ňostrojov je teda 

podľa najpovolanejších neukontrolovate ľný.  

Sme svedkami toho, že totálny zákaz používania 

zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR ni č 

nerieši, práve naopak (gong), prijatie je 

kontraprokuktívne. 

Ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Lan čari č. 

Nasleduje pán Šuhajda. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Dobrý podve čer prajem. 

Ja som chcel len cez pána Bu. No, neni tu pán Budaj , 

takže ja nebudem viacej, nebudem komentova ť. To je zbyto čné 

včecko. 

Pekný de ň vám prajem, dovidenia.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý de ň. 

Minulé vystúpenie bolo trošku chaotické, tak teraz 

trošku k tomu, čo sa týka tej A.R.K. 

Podpísaná zmluva pred de v roku 2010 bola podpísaná  

štatutárom, ktorý štatutárom nebol. Hovorím to poma li čky 

a zrozumite ľne.  

To znamená, že štatutár, ktorý podpisoval ako štatu tár 

a štatutár nebol, na to nepotrebujeme právnikov, to  aj 

sprostý človek so štyrmi základnými školami pochopí. Tá 

zmluva, nie že sa nedá rozviaza ť, tá zmluva je od prvého 

dňa neplatná.  

Osemdesiatdva miliónov, ktoré tam odchádzajú, tak v ám 

teraz poviem pár takých vecí, ktoré by vás mohlo za ujíma ť. 

Ôsmu sezónu si služba ú čtuje za frézu, ktorú nikto 

nevidel, ktorá nikdy nebola naštartovaná a v prieme re jej 

dávate za zi zimnú sezónu desa ťtisíc euro. To znamená, krát 

osem, osemdesiattisíc euro vy zaplatíte za frézu, čo 

neurobí ani kilometer a neni naštartovaná.  

Ďalej vám chcem upozorni ť podvodov. 
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Pre čítajte si januárovú faktúru. Vyfakturovali vám 

milión šes ťstotisíc.  Miliónšes ťstotisíc vám vyfakturovali, 

z toho hlavné mesto im dalo len za to, že spia,  po l 

milióna. To sú tie takzvané papu čové peniaze.  

A neviem, či máte, pán ve, pán primátor, vedomos ť, že 

tie papu čové peniaze, čo sú pre tých zamestnancov, ktorí tú 

hotovos ť robia, tí z toho nemajú ani desa ť centov. To 

znamená, že o tie papu čové peniaze, to je čistá ryža tých 

majite ľov firmy.  

Toto sú základné veci. Tí zamestnanci nemajú platen é 

nočné príplatky, ke ď v noci čistia. Tí zamestnanci nemajú 

platené soboty, nedeli.  

A ešte vám trochu ozrejmím. Ke ď v dvetisícdesiatom sa 

podpisovala zmluva, podpisovala sa preto s A.R.K., že 

súčasťou firmy A.R.K. mala by ť ASA, RAKI  a Kosec. Dnes už 

nie je ani jedna tá firma na tej zmluve. Kosec je 

v likvidácii, RAKI sa premenovalo a tá tretia takis to je 

premenovaná, kam vstúpil dáky kapitál z ved ľa, kde sa tie 

peniažky takto prepierajú.  

Však si pre čítajte na faktúre. Na faktúre vám 

fakturujú, že oni vysypávajú a čistia trikrát denne koše. 

Však s tými zamestnancami, ktoré majú k dispozícii sú radi, 

že to urobia jedenkrát. Mesto im zaplatí, trikrát, že to 

vyspype.  

Na tej takzvaných pluhoch sú také hadi čky, kde sa dáva 

drahá zmes, ktorú vám fakturujú, ale oni majú hadi čky 
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odstavené na tých autách. Čiže sa to nestrieka tam na tú 

cestu.  

To je len pár mali čkostí. 

Keby ste boli k nie čomu, dáte si tam človeka, ktorý 

bude dennodenne kontrolova ť tú prácu, ktorú vy ako mesto im 

platíme, tak verte tomu, že minimálne pä ťdesiat percent je 

peňazí doma.  

Aby a (gong) a ešte aby, môžem dokon či ť, tak tá firma 

A.R.K., pán primátor, to je len schránková firma. F irma 

A.R.K. nemá žiadne sídlo 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme (poznámka:  nezrozumitelné slová) 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ne nemá nikam, kam by ste sa mohli ís ť s ťažova ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ale každý mesiac im posielate milióny na ú čet. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Mihok. 

Nasleduje pán Za ťovi č. 

Občan   Martin   Z a ť o v i č :  

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci,  

chcem vystúpi ť ako ob čan Dúbravky a mestskej časti 

Dúbravka, Bratislavy a mám (poznámka:  nezrozumitel né 

slová) na pána primátora, kde ho chcem aj troch pod pori ť 

a verím, že na tie otázky odpovie jednoduchou vetou  áno, 

nie. Hej?  

Pán primátor, cez svoju hovorky ňu tvrdíte, že ak 

prevádzkovate ľ hazardných hier splní všetky stanovené 

podmienky, nemá primátor zákonné dôvody pre čo nepodpísa ť 

udelenie licencie pre prevádzkovate ľa hazardných hier? Je 

to tak? 

Pán primátor?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán starosta, toto je vaša možnos ť hovori ť k mestskému 

zastupite ľstvu, nie diskusia s primátorom.  

Nech sa pá či, pokra čujte. 
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Občan   Martin   Z a ť o v i č :  

Dobre. 

Verím, že áno. 

Pán primátor, cez svoju hovorky ňu tvrdíte, že ak 

hlavné mesto vydá súhlas, alebo súhlasné vyjadrenie , pod 

ktorým je váš podpis k umiestneniu hazardných prevá dzky 

neznamená to, že prevádzkovate ľ umiestnenie prevádzky aj 

zrealizuje. Je to na jeho rozhodnutí.  

Verím, že to tak, ako to ide, pán primátor. (poznám ka:  

nezrozumitelné slová), asi ďakujem, nevadí. 

Pán primátor, myslíte si teda, že zverejnenie 

informácií ako ste vydali nieko ľko desiatok súhlasov 

s hazardnými prevádzkami  viacerých spolo čností bolo skôr 

populistické a zavádzajúce? Neuveríte, verím, že is teže 

áno.  

Pán primátor, myslíte si teda, že by bolo vhodné, a by 

ten kto to zverejnil sa vám ospravedlnil? Neodpoved áte, 

verím, že áno. 

A teraz jedna sú, teraz k sebe sa pozrie ť, na m ňa. 

Pardon.  

Pán primátor,tv ak niekto požiada o stavebné 

povolenie, alebo zmenu stavby pred dokon čením, a prejde 

celým legislatívnym procesom, a splní všetky podmie nky, 

a splní všetky podmienky pre zmenu stavby pred doko nčením, 

a pardon splní všetky podmienky, je pravda, že nemá  

starosta zákonné dôvody pre čo to nepodpísa ť? Ja hovorím, že 
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áno. Je to to isté, čo hovoríte vy. Len pri tých 

licenciách.  

Pán primátor, nemyslíte si teda, že ak mestská časť 

vydá stavebné povolenie, pod ktorým je podpis staro stu, 

neznamená to, že stavebník stavbu aj zrealizuje? To  čo 

hovoríte o tých herniach. Len vaše slová tlmo čím na môj, na 

môj obraz. 

Pán primátor, myslíte si teda, že zverejnenie 

informácií a písanie blogov o tom, ako starosta pod písal 

stavebné povolenie, respektíve zmenu stavby pred 

dokon čením, alebo reagoval na vašu prosbu oh ľadom 

územnoplánovacej informácie, alebo spájanie starost u 

s vecami, ktoré sú vymyslené a vykonštruované skôr 

populistické a zavádzajúce? Ja hovorím, že áno. To isté, čo 

by ste hovoril asi vy. 

Pán primátor, myslím si, že by bolo vhodné, aby ten  

kto toho starostu ošpinil, sa aj ospravedlnil. 

Ja to od vás neo čakávam, ja o čakávam, že tú stavbu 

zastavíte a budeme spolupracova ť.  

Ďakujem pekne. 

(poznámka: (poznámka: obrovský potlesk a súhlasné 

výkriky) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Nasleduje pán Kollar. 

Občan   Miroslav   K o l l a r :  

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

bolo tu tak ticho, príjemne a za čína tu by ť znovu 

horúco. Myslím si, že vášne by sme mali necha ť stranou 

a venova ť sa dôležitým veciam. 

Ja len na okraj chcem poveda ť  k tej problenatike, 

ktorá traumatizuje ve ľa ľudí. Ve ď tento problém spôsobil 

štát. treba tento zemiak posunú ť znovu štátu. Máte tu 

množstvo poslancov národnej rady, ktorí sa možná ch ystajú 

aj za chví ľu vládnu ť, tak nech sa ukážu a nech tento 

problém riešia.  

Ale ja by som chcel za čať z iného súdka. Signatári 

občianskych aktivít Hore bez, ako sme to nazvali, hore  nám 

tí bez (poznámka:  nezrozumitelné slovo) na ďalej vyvíjajú 

aktívnu činnos ť, aby sme tento problém doriešili. 

Mali sme ma ť v utorok stretnutie kone čne s pánom 

ministrom zdravotníctva, žia ľ, v dôsledku amnestií 

a ďalších súvislostí sme to museli posunú ť a v tejto 

súvislosti by sme sa chceli obráti ť a obrátili sme sa už aj 

listom na starostov Petržalky i Nového Mesta i Ruži nova 

i na vás, pán primátor, aby ste nás podporili, pret ože máme 

konkrétne návrhy, ktoré tento problém môžu v záujme  ob čana 

rieši ť,  v záujme dobrých mravov a verejného záujmu.  

To len na okraj. 
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Ďalej. čo sa týka, podarilo sa zastavi ť ten projekt 

Novej univerzitnej nemocnici prostredníctvom PPP pr ojektov. 

Je to aj v ďaka vás a v ďaka iniciatíve ob čanov i VÚC, 

ale v tejto súvislosti sa vytvára obrovská šanca na  

riešenie integrovanej následnej zdravotnej starostl ivosti 

pre ob čanov celej Bratislavy. 

Totiž zastavil sa aj projekt výstavby novej 

univerzitnej nemocnice na Patrónke. Bývalej vojensk ej 

nemocnice na Patrónke. Bývalej vojenskej nemocnice.   

Ja už som aj v minulosti o tomto hovoril. Sú tu 

peniaze, ktoré môžme dosta ť, sú tu budovy, ktoré sa 

okamžite môžu využíva ť, pretože mestské časti sa boria 

s tým, ako obnovova ť sociálne zariadenia, budova ť 

zariadenia opatrovate ľských služieb. Tieto peniaze by sme 

mohli venova ť na opravu ciest a tak ďalej a vybudova ť jedno 

kvalitné integrované zariadenie následnej zdravotne j 

starostlivosti.  

Spojte sa so všetkými mestskými časťami. Mám 

informáciu, že ministerstvo vnútra už to chce za pá r 

halierov nejakej finan čnej skupine preda ť, ale ve ď to je 

majetok ob čanov. Majetok všetkých.  

Takže, zabojujte za to! 

Ďalej by som chcel podpori ť tú iniciatívu, ktorá v čera 

zaznela v televízii o tej elektrifikácie elektri čky 

postavi ť všade tam, aby i prímestské všetky časti sa mohli 

dosta ť, alebo ob čania sa mohli dosta ť elektri čkou až do 

stredu mesta.  
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(gong) 

Tak rýchlo to prebehlo? 

Takže, aspo ň to najdôležitejšie.  

Ďakujem a želám ve ľa úspechov v zajtrajšom rokovaní. 

Občania sú s vami. 

Dovidenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne, pán Kollar. 

Nasleduje pán Šteklá č?  

Takže, pán Šteklá č stráca poradie a pán Strapko?  

Nech sa pá či. 

Občan   Richard   S t r a p k o :  

Dobrý de ň prajem. 

Neviem teda aký je rokovací poriadok a ku ko ľkým ľuďom 

prehovorím, lebo všimol som si, že ke ď ob čania prišli na 

radu, tak polka sály odišla, tak dúfam, že aspo ň tí čo sú 

tu, tak ma vypo čujú. 

Ja zastupujem rodi čov na škôlke Myjavská, ktorá je 

rovno ved ľa (poznámka:  nezrozumitelné slovo) Albrechtu. Vy 
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máte v bode rokovania zverenie tejto škôlky do sprá vy 

starej, do mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Je to posledná škôlka, ktorá je nezverená do mestsk ej 

časti. Tá škôlka je nezverená sedem rokov. Už bola v iackrát 

tuná, aby sa zverila. Dôvod pre čo to chceme spravi ť, máme 

indície, že sa chystá na danom mieste postavi ť nejaký 

investor nejakú budovu. My by sme boli radi, keby s a to, 

vravím iba čo máme, my by sme boli radi keby ste tu škôlku 

zverili, aby sme tú škôlku mohli opravi ť. 

My sme ju teraz svojpomocne opravili. Tá škôlka bol a 

v havarijnom stave, spravili sme tam na základe spo lupráce 

so Starým Mestom nevyhnutné úpravy, ale kvôli tomu aby sme 

tú škôlku mohli ďalej udržiava ť a fungova ť, aby tá škôlka 

mohla ďalej fungova ť pre naše deti a deti našich detí, tak 

je potrebné, aby ste ju zverili do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto.  

A ja som tu došiel zástupca asi tridsiatich rodi čov, 

z toho dvadsiatich mami čiek, ktoré (poznámka:  

nezrozumitelné slová) emócie sú tu už dneska dos ť silné aj 

bez toho, tak dúfam, že s touto ľahkou témou zas nebudem 

nejako dlho za ťažova ť, že sa nám podarí, aj tým kolegom, 

ktorí sa vrátia z prestávky, a dúfam, že im to bude te 

nejako tlmo či ť, aby naozaj tú škôlku sme zverili do správy, 

aby sme ju mohli dobudova ť a zachráni ť a mohla normálne 

fungova ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne za vypo čutie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Strapko, ja neviem o žiadnom 

investi čnom pláne a nikdy by som s ním nesúhlasil, takže, 

to sa nebojte. To neviem kto šíri tieto re či a tieto 

nezmysli. My tú škôlku chceme zachráni ť a chceme ju da ť 

mestskej časti, presne tak, aby tam bola škôlka.  

Takže  v tomto máte moju absolútnu podporu. Nebojte  

sa. Nebojte sa.  

Občan   Richard   S t r a p k o :  

Budeme čaka ť na rozhodnutie. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nebojte sa. 

Občan   Richard   S t r a p k o :  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je to na zastupite ľstve. Je to, aby to poslanci 

schválili, aby sa to podarilo.  
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Občan   Richard   S t r a p k o :  

Tak poprosím poslancov, aby to schválili, aj tí, čo sú 

na prestávke. 

Ďakujem pekne. 

Dovidenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dovidenia. 

 

 

BOD 25 DODATOK Č. 1 K ZÁSADÁM VYBAVOVANIA 

PETÍCIÍ V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My pokra čujeme ďalej bodom číslo dvadsa ťpäť a to je 

Dodatok číslo jedna k Zásadám vybavovania petícii. 

Dámy a páni,  

je to materiál, ktorý 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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a pardon ešte. No šestnás ť osemnás ť. Šestnás ť tridsa ť 

máme tu. Čiže, môžme ís ť týmto bodom.  

Pána Vetráka máme šestnás ť tridsa ť. Čiže, máme ešte 

dvadsa ť, desa ť minút.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

O šestnás ť tridsa ť sme si povedali.  

Takže, po ďme, po ďme  

Čože?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Lebo sme si povedali šestnás ť tridsa ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Sme uznáš. Poprosím, ale pánov poslancov a panie 

poslankyne, aby sa vrátili do rokovacej sály, lebo  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Je to iná č ve ľmi neúctivé vo či ob čanom, že odchádzate 

odia ľto, to musím takto poveda ť.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Pán riadite ľ neni poslanec. To je zamestnanec. A ten 

tu neni kvôli ob čanom.  Ten tu je preto, že tu chcem, aby 

ja som bol, ale toto je ve ľmi neúctivé od poslancov. 
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Dobre. čiže prechádzame, prechádzame k bodu dvada ťpäť. 

Dodatok k Zásadám vybavovania petícií.  

Je to materiál, ktorý reflektuje uznesenie 

zastupite ľstva, ktorým ste žiadali, aby pri zaevidovaní 

petície na magistráte bol prítomný aj zástupca útva ru, 

s cie ľom podávate ľovi petície potvrdi ť a tak ďalej.  

Takéto opatrenie sa prijalo. Zásady sa doplnili. Čiže 

v materiáli sme vyhoveli a preto ho v podstate pred kladám 

bez úvodného slova a prosím o jeho podporu. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu a poprosím, páni poslanci, keby ste sa 

sadli na svoje miesta, aby sme mohli hlasova ť.  

Pán poslanec Vetrák, pani poslanky ňa Šimon či čová.  

(poznámka:  čaká sa kým si poslanci sadnú na svoje 

miesta) 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová, mô môžte sa vráti ť do 

posla, do rokovacej sály?  

Pán poslanec Vetrák, diskusia bola ukon čená, čiže 

ideme hlasova ť. 

Návrhová komisia.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Dobre, dajte slovo. Slovo má pán poslanec Vetrák, a by 

sme ho neukrátili. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, pozerám, že tu je ten dodatok k Zásadám. Ja som  

totiž myslel, že to už pôjde až až potom, ke ď, som nevedel, 

že bude dneska menej ľudí.  

Ja som sa chcel najprv po ďakova ť pánovi primátorovi, 

že ešte pred tým, než dneska schva ľujeme vôbec ten dodatok 

k Zásadám, že už už to istú dobu tak funguje. Už to  bolo 

tak aj pri petícii, o ktorej budeme za chví ľu hovori ť 

a musím poveda ť, že som bol prekvapený, že na na tom útvare 

je tak málo ľudí.  

Čiže, ono, jakože, majú čo robi ť a prišli tam obidve 

tie panie, ve ľmi šikovno to spravili, že fakt som mal 

z toho dobrý pocit.  

Ja ja totiž by som sa nehlásil k tomu bodu, len svo jho 

času som to navrhoval ešte dve také úpravy do toho 

materiálu, potom som od jedného upustil, ale jeden by som 

rád navrhol a rád a vysvetlím ho. Nie je to ni č zložitého.  

Ide mi, ide mi len o to a bolo mi povedané, že ke ď to 

navrhnem ako pozme ňovák, že by to možno ani vám, pán 

primátor, nemuselo vadi ť.  

Ide mi o to, aby sa tie petície dávali  bu ď teda 

o iba, iba do podate ľne a tomu útvaru peti čnému. Lebo teraz 

je to tak, že môžte da ť aj inému útvaru na magistráte a oni 
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to potom majú presunú ť tam, kam to patrí. A teda zmyslom 

toho môjho pozme ňováku je, že by sa to už nemohlo dáva ť 

iným útvarom, ale mohlo by sa to dáva ť len tomu peti čnému 

útvaru, alebo do podate ľne. 

Takže to je vlastne celý ten môj pozme ňovák. Ja ho 

teda pre čítam: 

Doterajší text článku jedna dodatku číslo jedna 

k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samospr ávy 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy sa ozna čuje 

ako bod jedna a dop ĺňa sa bodom dva, ktorý znie: 

Teda bod dva, v paragrafe dva odsek dva znie: 

Žiadny iný organiza čný útvar magistrátu okrem 

podate ľne a útvaru tam on je skôr definovaný pred tým, 

podľa odseku jedna, nesmie prija ť podanie ozna čené ako 

petícia.  

To je vlastne celý pozme ňovák. Ja myslím, že sa to 

troška spreh ľadní a nebudú sa nám tu tie petície túla ť po 

magistráte. Nehovorím, že sa to tak deje, ale jedna  sa nám 

tu nechtiac nejako tu, alebo inde zapatrošila, tak možnože 

aj toto tomu napomôže.  

Dám to aj návrhovej komisii.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Však ja by som s tým nemal problém, len neviem, že či 

náhodou toto nebolo prijaté s cie ľom vylepši ť komfort 

občanov, aby mohli poda ť vlastne kdeko ľvek. Tak ako je to 

na súde, že dáte na ktorýko ľvek súd a on si, on si to pošle 

k tomu prí, k tomu príslušnému.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá ešte má faktickú. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ja to zopakujem.  

Lebo pán Vetrák to nepo čul. Súhlasím s tým čo povedal 

pán primátor, asi si to nepo čul, že toto bolo urobené pre 

komfort ľudí, tak ako je to na súde. Že ke ď náhodou ob čan 

nezanalý procedúry, pošle napríklad na oddelenie ži votného 

prostredia svoju petíciu, tak potom čo? Oddelenie ho 

zahodí?  

Čiže, treba dovysvetli ť, čo sa vlastne tou petíciou 

udeje. Či, či oddelenie ju potom automaticky zanesie do 

podate ľne, aké je to bé. Lebo toto je služba verejnosti, 

hej? Že môže sa pomýli ť a magistrát to, nenapíše mu, že 

nevybavili sme vám petíciu, lebo ste to poslali na 

nesprávne oddelenie. To sa môže sta ť. 

Čiže, vysvetli to.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Práve tá moja druhá úprava, ktorú teraz som 

nenavrhoval, sa týkala elektronického vybavovania p etície. 

Ja do toho teraz nev ŕtam. 

Tam elektronicky, to je iný odsek. Tam zostáva tá 

možnosť, to jednoducho, nechám tak ako je to teraz. Ale 

toto sa myslí to fyzické. Proste, že zanesieš na 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

No dobre. ale ke ď prídeš  do inej budovy, tak ťa po, 

pošlú ťa do podate ľne, áno.  

No  tak,  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Tak ale ke ď sa poštou pošle, tak sa to presunie 

v rámci magistrátu, pod ľa mňa tam, kam to treba. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Na to je tam to ustanovenie. 

Keď navrhnete vašu zmenu, tak sa to nepošle.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No dobre. Tak spravíme to tak, že to teda stiahnem,  

aby nebol chaos, ale preverím si to ešte raz na mag istráte. 

Len aby ste potom mi nehovorili, ke ď to možno o mesiac 

navrhnem, že to budem ma ť preverené, že je to, je to tak 

v poriadku, že aby ste mi nehovorili, že to nemám d áva ť. 

Tak ja to potom odovzdám. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Žiadnemu poslancovi nehovorím, že nemá dáva ť.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Dobre, dobre. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Dobre. Tak teraz to s ťahujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 807 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže ideme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia.  

Prosím páni poslanci, vrá ťte sa na svoje miesta, aby 

sme mohli hlasova ť.  

Sme uznášaniaschopní?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dvadsa ťpäť. Dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Žitný.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

písomne predložené,  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Žitný. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

mestské zastupite ľstvo  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasova ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

po prerokovaní materiálu schva ľuje dodatok tak ako je 

to písomne uvedené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Čiže, petície máme poriešené. 

 

 

BOD 26 SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 

PODMIENKACH V ZUŠ A CVČ 

V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ŠK. 

R. 2015/2016 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame ešte do bodu dvadsa ťšes ť a to je Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti našich základných 

umeleckých škôl. 

Správa je v podstate bez úvodného slova. 

Materiál je zhr ňujúci, informa čný.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu, nikto sa nehlási a prosím návrhovú 

komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie správy 

základných umeleckých škôl, tak ako je napísané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Páni poslanci, prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Pán pos 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Prosím hlasova ť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 27 SPRÁVA O ZDRAVOTNOM STAVE OBYVATEĽOV 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY V ROKOCH 2014 – 2015 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame ešte rýchlo do bodu dvadsa ťsedem, Správa o 

zdravotnom stave obyvate ľstva  za roky 2014 – 2015. 

Dámy a páni, opä ť obsiahla správa, informa čný 

materiál, máte ho na stole.  

Bez úvodného slova. 

Otváram k nemu 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, pán primátor. 

Túto správu sme mali na prvom zastupite ľstve 5. 

februára 2015, kde sa dohodlo, že sa nebude predkla dať 

každé dva, každý rok, ale každé dva roky. Čiže, teraz sa 

k tomu vraciam, lebo to po dvoch rokoch teraz prich ádza 

znovu na program. 

Dovolím si pre číta ť zo zápisnice čo som povedala vtedy 

pred tými dvomi rokmi k tejto správe o zdravotnom s tave 

obyvate ľstva a potom vašu reakciu. 
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Čítam seba: 

Som rada, že kone čne môžem k tejto Správe o zdravotnom 

stave obyvate ľov hlavného mesta Slovenska hovori ť aj 

v mestskom zastupite ľstve. Doteraz som to sledovala len ako 

občan a ve ľmi ma hnevalo, že vä čšinou tá správa 

o zdravotnom stave bola sú čtom štatistických údajov, ktoré 

si človek mohol nájs ť aj na internete  a na webe strán web 

stránke Štatistického úradu. Chýbalo mi tam to čo mesto 

robí pre zdravie svojich obyvate ľov.  

Vítam, že je v tomto materiáli už aj bod číslo štyri. 

Teraz moja poznámka, teraz to máme ako samostatný b od. To 

jest, Informa čná správa o podpore zdravia vykonávaná 

hlavným mestom. Len, je toho zatia ľ dos ť málo. Je to 

väčšinou vykonávané kanceláriou Zdravé mesto Bratislav a, čo 

je skôr taká vzdelávacia činnos ť, ale chýbajú mi tu veci 

také, ktoré sú už nieko ľko rokov známe.  

Bratislava je jedným z najhlu čnejších miest v Európe. 

Možno najhlu čnejším hlavným mestom. Hlukové mapy sú dávno 

spracované na magistráte.  

Bratislava patrí k zaprášeným mestám. Tie drobné 

častice, ktoré sleduje iba EHMÚ, Bratislava vôbec 

nevyhodnocuje. Existuje smernica Európskej únie o t om, 

o znižovaní prašností a týchto malých čiasto čiek, ktoré sa 

nazývajú PM10 a ešte menších PM2 a ½. To PM, teraz vstuvka 

moja, znamená particulate mater, to znamená prachov á 

častica s priemerom 10 mikrónov a to je dva a pol je  

s priemerom dva a pol mikróna.  
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Pokra čujem v diskusnom bývalom  Je nariadenie 

ministerstva životného prostredia k tomu čo s tým majú 

robi ť obce. Zatia ľ sa to zrejme nedostalo ešte k hlavnému 

mestu, ale je to úplne téma d ňa.  

Takže ja len upozor ňujem na to, že je tu pred nami 

viacero úloh, ktoré súvisia so zdravým životným pro stredím, 

to znamená aj so zdravým ob čanov a neviem kto teda 

personálne bude toto rieši ť na magistráte, lebo zatia ľ to 

zabezpe čovala iba Kancelária zdravého mesta.  

Tieto veci, hluk, prašnos ť, emisie sú nad rámec zrejme 

tejto kancelárie. A na to upozor ňujem, že tomu sa treba 

venova ť, pán primátor, a samozrejme nie v poslednom rade, 

toto všetko aj hluk, aj prašnos ť, aj emisie sa dajú 

napríklad zníži ť vysádzaním stromov. Takže to je komplexná 

úloha pre mesto a pred vami.  

Vaša reakcia je pán primátor. 

Veľmi pekne ďakujem, pani poslanky ňa, za tento námet. 

Je to skuto čne zásadná vec kvality života Bratislav čanov. 

Aj preto sedí na námestníckom mieste pani doktorka 

Plšeková, lekárka. Už sa teším, ako budete spolu ri eši ť 

túto problematiku. 

Končím s príspevkom spred dvoch rokov. 

Máme tu síce dve správy. Táto je správa o zdravotno m 

stave obyvate ľstva, čiže zase komplex, sumár štatistických 

údajov zo štatistického úradu. Ten ďalší bod, ktorý budeme 

mať, to je tá informácia o tom, čo robí mesto pre zdravie 
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obyvate ľov, ale zas tam nie je ni č o tých prachových 

časticiach. A je to tak vážna vec, pán primátor, že mňa až 

veľmi potešilo, 

poprosím potom o pred ĺženie o ďalšie dve minúty, ke ď 

nestihnem, čo nestihnem. 

Stavajú sa tu mnohé podzemné garáže. Vie sa napríkl ad, 

tí ktorí sa venujú týmto prachovým časticiam, že tam je 

najviac tých práve prachových častíc a tie drobné prachové 

častice sa nedajú ani filtrami zachyti ť, (gong) oni sa 

vypúš ťajú von do vzdu von do ovzdušia. Pritom mesto ke ď 

dáva, napríklad záväzné stanoviská, povedzme k podz emiu 

autobusovej stanice, kde teraz na otvorenom priestr anstve 

tí, ktorí vedia mera ť tieto hodnoty, napríklad z Dánska 

majú taký mera č, tak namerali vyše tisícnásobné prekro čenie 

hodnôt týchto prachových častíc na otvorenom. Čo to bude, 

keď to bude dolu v podzemí? 

Takisto sa chystajú ďalšie podzemné garáže, kde mesto 

sa nedíva na to aj z tohto poh ľadu, čo urobí s tými 

prachovými časticami. Preto by som, pán primátor, vás 

chcela poprosi ť a dávam aj takýto návrh uznesenia k tomuto 

bodu, ktorý sa možno týka aj toho druhého, ale, ale  za čala 

som to pri tomto bode, že aby ste poverili nejakého  

zamestnanca magistrátu, ktorý by sa venoval ovzduši u 

a najmä týmto prachovým drobným časticiam, lebo je to 

naozaj vážne.  

Tie drobné prachové, tá PM 2 a ½, tie idú rovno do 

srdca a spôsobujú infarkty. Sme svedkami toho, že t o, tie 

úmrtia na infarkt sa presúvajú do už nižších vekový ch 
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kategórií, zomierajú mladí ľudia už na infarkt a je možné, 

že to práve spôsobuje tieto drobné prachové častice. Lebo 

viem si predstavi ť lekára, ktorý nepozerá cez elektrónkový 

mikroskop, či sa tam tie častice nenachádzajú, ale o tom sa 

vie. 

A som ve ľmi rada, že, že novinári už tomu venujú 

pozornos ť a píšu o tom. 

Takže návrh uznesenia mení sa, takže to berie na 

vedomie bude ako A 

a po Bé, žiada primátora, aby poveril zamestnanca 

magistrátu hlavného mesta, ktorý by sa venoval ovzd ušiu 

v meste, najmä prachovým časticiam PM 10, PM 2 a ½. 

Termín 31. 5. 2017. 

Prosím o podporu tohto návrhu. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja doplním Katarínu. 

Ono to tak znie, že prachové častice a že je to také 

možno zvláštne, ale ke ď si zoberiete, že už, myslím, že 

v roku 2008 nám tu ľudia z Nemecka z Berlína robili 
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prednášku o mimoriadnej závažnosti o týchto častíc, ktoré 

sa dostanú aj do ľudského mozgu a oni obmedzili centrum 

Berlína pre dieslové autá, dobre viete, že sa tam n edá 

dosta ť, toto boli, toto bola prí čina. 

Čiže, naozaj ide o vážny zdravotný problém, ktorý by  

sme mali ako jedna z európskych hlavných miest rieš i ť. 

škoda, že to nerobíme. Ostatné mestá, z tohto, z to hto 

dôvodu tie centrá miest chránia. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím. 

Aha, pani poslanky ňa Šimon či čová ešte chce. 

Nech sa pá či, áno. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Robí to aj Paríž, napríklad, to o tom pán primátor 

vie, ten zákaz že do konca možno 2020 vstup vôbec v šetkým 

dieslovým autám.  

Ale ja som chcela ešte k tomuto pre číta ť údaje.  

Aj ke ď si pozriete na SHMÚ. SHMÚ nám to meria zadarmo. 

Vôbec to nikto u nás nevyhodnocuje.  
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Na Trnavskom mýte prekra čujú normy 50 mikrogramov na 

meter kubický. Skoro každú hodinu máme 104, 130, 14 2, 129. 

Sta čí len pozera ť stránku SHMÚ a pracovník, ktorého 

poveríte, pán primátor, tak by mal za čať sa týmto zaobera ť 

a nejaké opatrenia vo či tomu, aby sme tu neboli 

zaprašovaní, rieši ť. bu ď to bude oddelenie životného 

prostredia, alebo prípadne oddelenie územného plánu , 

napríklad pán Tokoš, ten sa tomu venoval, viem že v iackrát. 

To je jedno, proste hockto, kto sa bude tomuto veno vať 

a a dá nám vedie ť o tom, v akom (gong) stave to je.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali doplnenie do návrhu 

uznesenia do časti Bé od pani Šimon či čovej. 

Žiada primátora, teda mestské zastupite ľstvo, aby 

poveril zamestnanca magistrátu, ktorý by sa venoval  

ovzdušiu v meste, najmä prachovým časticiam PM 10 

a PM 2 celé 5, s termínom do 31. 5. 2017. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Prosím pánov poslancov, aby sa vrátili na svoje mie sta 

a aby sme mohli hlasova ť, lebo mám pocit, že sme na hranici 

uznášaniaschopnosti.  

Je ešte niekto v predsálí? Môžte sa, prosím vás, 

pozrie ť?  

Ešte nespúš ťajte hlasovanie. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte pán poslanec Greksa posilní naše rady. 

Čiže, prosím, spustite hlasovanie hlasovacie 

zariadenie a hlasujeme o pozme ňovacom návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Pozmeňovací návrh bol prijatý. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia v časti A berie na 

vedomie Správu o zdravotnom stave a tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, hlasujte. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže to máme. 

 

 

BOD 0E PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE NÁHRADNÝCH 

NÁJOMNÝCH BYTOV V LOKALITÁCH 

HAANOVA/PANKÚCHOVA A 

MAMATEYOVA/POLERECKÉHO 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A teraz sa vraciame, priatelia, do bodu 0E a to je 

Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov. 

Pán poslanec Vetrák, nech sa pá či, ako predkladate ľ 

máte slovo. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Skúsim to spravi ť tak, že to bude vlastne úvodné slovo 

aj ten môj príspevok, predpokladám, že na šes ť minút, tak 

prosím o pred ĺženie. 

Ja som na zastupite ľstvo, vlasnte, pripravoval viacero 

materiálov, ale priznám sa, že tento, tento materiá l bol 

pre m ňa ur čitým spôsobom osobitý a to najmä preto, že som 

ho nespracovával sám, ale že pri spracovaní tohto m ateriálu 

mi pomáhali ľudia, ktorí sa podpisovali pod petíciu proti 

výstavbe náhradných nájomných bytov v Petržalke, ko nkrétne 

v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polore ckého. 

Ja som pôvodne dnes čakal troši čku takú ostrejšiu 

diskusiu s pánom primátorom, ale všimol som si, že zajtra 

ide materiál, ktorý, ja som to len rýchlo zbehol, t ak na 

štyridsa ť percent, neni, neni ur čite v rozpore s týmto ani 

jeden, čiže mô môžu ís ť aj obidva, a je tak asi na 

štyridsa ť percent zhodný. Tento je taký širší.  

Aj v závere tohto slova vysvetlím, pre čo som chcel, 

aby aj tento materiál zostal, aby bol schválený.  

V prvom rade je to preto, že sa na ňom naozaj 

podie ľali aj ľudia, ktorí zberali podpisy a bolo by mi 

ľúto, keby dnes tento materiál nebol prerokovaný, pr etože 

aj oni sa na ňom ur čitým spôsobom narobili.  

Dve, dve dámy za chví ľu teda na konci budú chcie ť 

vystúpi ť aj priamo k tomuto bodu a poveda ť aj vám ostatným, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 821 

pre čo si myslia, že tá výstavba je na tých dvoch miesta ch 

naozaj nevhodná. A predpokladám, že ešte na záver a ko 

v závere čnom slove jeden zo spracovate ľov bude tiež chcie ť 

poveda ť pár slov namiesto m ňa.  

Materiál je relatívne obsiahly, obsiahle je aj 

uznesenie, ale ako máte možnos ť vidie ť, predkladate ľmi sú 

v podstate všetci poslanci za Petržalku, všetci mes tskí 

poslanci za Petržalku, za čo sa im chcem po ďakova ť.  

Osobitne, myslím, že tu teraz nie je, aj pánovi 

starostovi Bajanovi, ktorý síce spo čiatku mal taký troška 

rozpa čitý list smerom na magistrát, na základe čoho sa 

robili aj tie omie objemové štúdie a vynaložili sa isté 

peniaze z rozpo čtu, čo možno vyjde  nazmar, možno nie, 

možno sa budú da ť použi ť aj niekde inde. No ale potom už 

išiel tak dos ť pevne v tom svojom názore a zistil 

pravdepodobne, kde konkrétne sú tie lokality a zdal o sa mu 

to už potom po celý čas nevhodné.  

A rovnako nevhodné sa to zdá aj petržalskému 

zatupite ľstvu, ktoré k tomu prijalo, myslím si, že dokonca 

až dve uznesenia.  

Petržalské zastupite ľstvo k tomuto materiálu aj 

povedalo, že sa nebráni tomu, aby sa v Petržalke vy typovali 

aj nejaké lokality, ale nemali by to by ť práve tieto dve.  

Takže uvidíme, ako tá situácia bude prebieha ť na 

petržalskom zastupite ľstve, ale dnes tu máme materiál, 

ktorý hovorí, nehovorí o tom, že by sa v Petržalke nemali 

stava ť náhradné nájomné byty, ale hovorí o tom, že práve 
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v týchto dvoch lokalitách je to nevhodné, aby sa ta m 

stavalo. 

Vyzbieralo sa viac ako štyritisíc podpisov. 

A čo je vlastne predmetom toho uznesenia, lebo je 

relatívne obsiahle. 

V prvom rade je to požiadavka na pána primátora, ab y 

zastavil výstavbu v týchto dvoch daných lokalitách 

v Petržalke.  

Rovnako je tu aj požiadavka, aby sa už ďalšie 

prostriedky z rozpo čtu mesta nevynakladali na ni č, so 

súvisí s výstavbou, alebo s potenciálnov výstavbou v týchto 

dvoch lokalitách, teda aby to skon čilo na tom, čo sa 

doteraz spravilo a to boli tie objemovo-architekton ické 

štúdie.  

Čo je tu, čo je tu navyše oproti tomu, čo pán primátor 

prinesie zajtra, a preto si myslím, že je dôležité,  aby to 

tu zostalo je, že sa tu požaduje, aby sa pri najbli žších 

možných zmenách územného plánu mesta tie pozemky op ätovne 

prekvalifikovali na stabilizované územie, kde budú,  kde 

bude park a sadové úpravy.  

Pre čo, pre čo je tomu tak?  

Ono do roku 2012 to totiž oba tie pozemky aj boli 

takto klasifikované, ale v roku 2012 sa zrazu 

preklasifikovali na stavebné pozemky a to bola vlas tne tá 

základná prí čina pre čo sa tam potom zrazu uvažovalo, že by 

sa aj mohlo stava ť.  
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Čiže, toto je podstatná časť toho uznesenia, aby, aby 

sa tie pozemky znova preklasifikovali na stabilizov ané 

územie, na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. To je 

ten kód 1110. 

Keďže v tom návrhu uznesenia sú aj ur čité odbornejšie 

záležitosti, ja som ho konzultoval s miestnym úrado m 

v Petržalke, s príslušnými útvarmi a tie mi pomohli  

nadefinova ť toto uznesenie. Takže pre tých poslancov, ktorí 

by váhali, že či tam náhodou neni nejaká nepresnos ť, 

nemusia sa obáva ť, pretože bolo to konzultovné s s mies 

s miestnym úradom v Petržalke, s pánom starostom a s tými 

príslušnými útvarmi. 

Ja, nie sú tu podpísaní dvaja poslanci (gong) 

petržalskí, a to, a to pani, teda pán Oliver Kríž a  pani 

Farkašovská. Mne obidvaja vysvetlili tie svoje dôvo dy. 

Napriek tomu, že tu nie sú napísaní ako 

spolupredkladatelia, ja by som ich aj tak rád požia dal, ako 

aj ostatných vás, aby ste tento (gong) návrh materi álu aj 

uznesenia podporili a vyšli tak v ústrety požiadavk ám viac 

ako štyritisíc Bratislav čanov, prevažne Petržal čanov, aby 

sme na týchto dvoch, aby sme v týchto dvoch lokalit ách 

nestavali a aby sa prípadne našli iné vhodné lokali ty 

(gong) v Petržalke. 

Rád by som sa aj po ďakoval všetkým ľuďom, najmä 

zástupcom vlastníkov domov, ktorí pomáhali pri zber e 

petície. Nebudem to tu teraz celé číta ť, ale z celého 

okolia to to boli desiatky ľudí a vážim si to, že sa do 

toho takto zapojili a zabojovali, aby im pred nosom  nebolo 

postavené nie čo, čo tam (gong) nechcú ma ť. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

K tomuto sa dajú poveda ť iba tri veci: 

Po prvé, musím zase zopakova ť, že nie mesto si 

vymyslelo túto povinnos ť stava ť náhradné nájomné byty, 

alebo zabezpe či ť, bol to zákon národnej rady z roku 2011, 

ktorý nám všetkým spôsobuje obrovské problémy a nem á dobré 

riešenie, iba zlé a horšie, respektíve nejaký kompr omis. 

To je prvá vec. 

Druhá vec. Pozemky,  o ktorých hovoríte, nenašlo 

hlavné mesto, ale my sme sa obrátili na pána staros tu 

o žiados ťou či také pozemky v Petržalke sú. A tieto pozemky 

nám odporu čil pán starosta Bajan. Čiže, nebolo to naše 

rozhodnutie, ale bol to list pána starostu. Vy ten materiál 

máte.  

To je po druhé. 

A po tretie.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Ale ve ď si to pre čítaj. Je tam, pán starosta hovorí, 

že toto sú ná, toto sú vhodné lokality, toto sú vho dné 

lokality na výstavbu náhradných nájomných bytov. 

To je po druhé. 

A po tretie.  

Ale ja ho do toho nechcem namo či ť, ja iba hovorím 

fakty.  

A po tretie. 

Mesto je, tu žiadny proces výstavby ne neprebieha, pán 

poslanec, to by ste ako právnik mal vedie ť, že tá 

terminológia je nesprávna, tu netreba žiadnu výstav bu 

zastavova ť, lebo žiadna neprebieha, lebo nebolo vydané ani 

územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie. To všet ko by 

vydávala mestská časť Petržalka.  

Počúvate ma, ke ď s vami rozprávam?  

Dobre. 

Čiže, to všetko by vydávala mestská časť Petržalka. 

Takéto ni č tu nie je. Mesto iba sa pozeralo na tie pozemky, 

pretože nám od, na nich ukázala mestská časť a rozmýš ľali 

sme, či by sa to dalo.  

Nemusíte sa obáva ť, záver je taký, že nie. Mesto 

nebude pokra čova ť nie že vo výstavbe, ale v žiadnych 

ďalších aktivitách v týchto lokalitách, ktoré sú tu,  sú tu 

uvedené. Tak aj odporú čanie zajtra v tej petícii. Proste 

mesto tam pokra čova ť nebude.  
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Čiže vec je vybavená, ukon čená. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja som sa chcel vlastne faktickou, a tak budem, 

nebudem až tak dlho hovori ť. 

Ono nebeží tam stavebné konanie, ale tie materiály,  

ktoré minulý rok boli predkladané na zastupite ľstvo zo 

strany vedenia mesta, možno, pán primátor, ste to a ž tak 

podrobne nesledovali, boli naozaj také, že už aj, 

napríklad, v návrhu rozpo čtu bolo presne vy číslené, ko ľko 

budú, bude stá ť dokumentácia, ko ľko bude stá ť samotná 

výstavba. 

Čiže na všetkých (poznámka:  nezrozumitelné slová) t o 

vplývalo tak, že sa tam chystá výstavba. Akože, mož no ste 

to vy tak nemysleli, alebo ste to tak akože do deta ilov 

nestriehli všetko, ale skuto čne, na tých ľudí, aj na 

ostatných to tak vplývalo. Aj na m ňa. Lebo ja neviem overi ť 

do detailov proste, že ke ď sa v rozpo čte uvádzajú takéto 

položky, že sa to nemyslí, povedzme, vážne.  

A pán starosta nemal ve ľmi š ťastný list na za čiatku, 

ja to uznám. Ja preto hovorím, že tá objemová dokum entácia, 

ja to nespochyb ňujem, ale potom už razil dos ť pevnú líniu. 
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A nemuseli sme sa ani to ľko tuná do ťahova ť, kebyže, 

kebyže to, to uznesenie, ktoré  zajtra prinesiete, mohli 

ste aj skôr poveda ť minulý rok, koncom minulého roka 

a nemuseli sme sa to ľko tuná do ťahova ť. 

Ale ďakujem za to, lebo je to devä ťmesačná práca aj 

moja a všetkým to zabralo kus života, hlavne tým, čo žijeme 

v Petržalke a som rád, že sa to teda blíži k zdarné mu 

koncu. 

Napriek tomu by som bol rád, keby aj dneska bolo 

prijaté toto uznesenie a zajtra to vaše. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riadite ľ magistrátu: 

Doplním. 

Ni č sme nepodce ňovali ani sme si a všetko sme si 

všímali a vedeli sme čo robíme, pán pán poslanec. 

My sme prijali list od mestskej časti, ktorá nám 

odporu čila tieto lokality.  

Boli o tom informované aj dve dámy námestní čky 

z Petržalky, ktoré v podstate samozrejme, o tomto p rocese 

vedeli, pretože sme to rokovali na porade primátora  

pravidelne každý týžde ň. 
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Keďže vlastne došiel zárove ň ďalší list od pána 

starostu, ktorý  som obdržal osobne, kde ma vyzýval , aby 

mesto okamžite spustilo obstarávanie objemových štú dií, to 

je druhý list, ktorý sme dostali v tejto veci, bola  výzva 

pre čo mesto v tejto veci nekoná, akože, sme nemali iné,  

samozrejme, ako, nástroje, tak na to, aby sme nie čo 

zastavovali, alebo dôvody, konkrétne poviem, tak 

samozrejme, mesto sa musí pripravi ť aj rozpo čtovo na nejaký 

proces, ktorý za čne. Hej?  

Takže toto sa vlastne celé reálne robilo, ale nebol  

spustený žiadny proces obstarávania.  

A to, čo povedal pán primátor, proste reálne platí. To 

zname znamená, mesto neza čalo realizova ť žiadny proces 

prípravy projektov systémom Naprojektuj a postav, n a 

rozdiel od projektu Pri kríži, v Petržalke, kde bol i 

právoplatne (gong) vydané stavebné povole 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

My sme, samozrejme, pána primá, pána starostu 

Petržalky konfrontovali s tým jeho listom. On teda tvrdil, 

že to bolo na žiados ť hlavného mesta, kde mu dali konkrétne 

lokality a požiadali ho o stanovisko, o územno-plán ovacie 

stanovisko. Čo mne sa zdá trošku zvláštne, pretože tieto 
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stanoviská dáva hlavné mesto. On teda tvrdil to. Ni e je tu, 

tak len prerozprávam jeho slová. 

Ale nie, celý tento proces, ktorý nás stál nieko ľko 

tisíc, možno, ko euro na projektovej dokumentácii, ktorú 

teraz vlastne založíme do skrine, dokazuje to, že p ostupy 

tie komplikované demokratické postupy nás naozaj ve dia 

ušetri ť kopu pe ňazí. A možno by bolo dobré prija ť nejaké 

uznesenie, alebo, alebo zásadu, že čo sa týka majetku, 

alebo čo sa týka takýchto zástavieb, vždycky prejde cez 

mesko mestsko častné zastupite ľstvo a mesto nerozhodne iba 

na základe stanoviska starostu, ale podobne, ako je  to 

v Dúbravke, by sme sa vyhli asi celému tomu konflik tu, keby 

to prešlo najprv mestskou časťou a potom sa robili projek 

projekty.  

Čiže by sme ušetrili naozaj aj financie, aj nervy, a j 

čas, aby sme vedeli hne ď na za čiatku, že tuto hrozí 

konflikt a nešli by sme do toho. 

Ja som si dovolila aj pozrie ť tú dokumentáciu. A zdá 

sa mi, že to bolo naozaj ve ľmi nevhodné aj z h ľadiska 

urbanizmu a dopravy. A mne je doslova ľúto tej práce, ktorá 

na to bola vylano vynaložená. Samozrejme, aj tých f inancií.  

Čiže, ak môžem odporu či ť magistrátu, dajte si tú 

námahu a obetujte ten čas, nechajte si da ť odobri ť tieto 

návrhy, či sa týka predajov pozemkov, alebo zámien, alebo 

výstavby zastupite ľstvom. To znamená, poslancami. Myslím 

si, že sa vyhneme konfliktom do budúcnosti, aj ušet ríme 

peniaze. 
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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. 

Ja by som chcel iba kolegyni poveda ť, že ja som 

v Berlíne bol na dieslovom aute a nemal som žiadny pro 

problém. A teraz som čítal, že Berlín to len plánuje 

zavies ť a iba pre také dieslové autá, ktoré nesp ĺňajú Euro 

6, to je tá posledná norma.  

Viem, že to s tým nesúvisí, ale iba bolo dobre. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riadite ľ magistrátu: 

Ja len chcem uvies ť na pravú mieru, reagova ť na pani 

poslanky ňu Pätoprstú. 

Pani poslanky ňa, žiadny projekt, žiadny projekt, ktoré 

mesto robí, žiadny nájom, predaj, kúpa, realizácia projektu 

sa nerobí bez konzultácie s mestskou časťou. Nerobí sa. 

Petržalka, Petržalka dala súhlasné stanovisko, Ruži nov 

sa nevyjadril, Dúbravka dala súhlasné stanovisko. M áme to 

dané aj písomne.  
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To znamená, že všetky tieto veci, tieto veci boli, 

boli konzultované  a naozaj si dávame ve ľký záleža ť 

a naozaj ve ľkú námahu tomu, aby sme tieto veci diskutovali.  

Samozrejme, že dochádza k zmenám názoru. Je to veco u, 

samozrejme, rozhodnutia, a mesto, mesto, mesto, mes to to 

rešpektuje.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Budem reagova ť na pána Marušku. 

Ja rozumiem, že vy to dávate starostovi. Ale ja vám  

odporú čam, aby ste si od neho vypýtali stanovisko 

poslancov, pretože tí pracujú s lokalitou, poznajú tých 

občanov. Starosta nie vždycky pozná každú lokalitu.  

Mestská časť Petržalka je ve ľmi ve ľká. To je stotisíc 

obyvate ľov. Nechcite od starostu, aby poznal každú ulicu. 

Miestni poslanci ve ľmi dobre poznajú svoju komunitu a vedia 

upozorni ť, že tu bude problém.  

Čiže, žiadajte ich nie len o ich stanovisko, ale 

o stanovisko zastupite ľstva a vyhnete sa to čo je 

v Dúbravke, to čo je v Petržalke.  
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Škoda pe ňazí, fakt. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Bol by som ve ľmi rád, aby ste neklamali a nezavádzali 

zastupite ľstvo a poslancov, pretože mesto sa pýtalo na 

územnoplánovaciu informáciu a teda, či je možné z h ľadiska 

územnoplánovacej informácie na týchto lokalitách st a, 

v týchto lokalitách stava ť. Nie či starosta súhlasí 

s výstavbou v danej lokalite na danom pozemku. 

Takto to bolo v Petržalke a takto to bolo aj 

v Dúbravke. A ur čite aj v ďalších mestských častiach. Tak 

prosím vás, za čnite hovori ť pravdu. 

Aj tento prípad je ďalším prípadom, kedy jas, ľudia 

dali jasne najavo, že mesto má pozemkov málo a na m estských 

pozemkoch chce parky, detské ihriská, verejný pries tor, 

obyvatelia nechcú na mestských pozemkoch, ktorých j e ve ľmi 

málo, pretože boli porozpredávané tým developerom, proti 

ktorým teraz musíme dneska bojova ť a a nie, aby mesto na 

týchto pozemkoch stavalo. 

Čiže, vážme si každý jeden vo ľný mestský pozemok, 

stavajme parky, stavajme čoko ľvek, ale nestavajme bytovky. 
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Tí ľudia Bratislav čania sa jasne vyjadrujú ku každej jednej 

mestskej časti. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si len dovolím da ť na pravú mieru.  

Ja si nemyslím, že starosta je bezprízorný a staros ta 

nepozná svoju mestskú časť. To by som dovolil nesúhlasi ť 

s kolegy ňou Pätoprstou. 

A ja si myslím, že primátor postupuje pod ľa štatútu, 

kedy je pre neho partner starosta ako štatutár obce . Takže, 

postupuje presne tak, ako mu káže naša samosprávna 

legislatíva.  

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 sa ve ľmi krátko vyjadrím 

k téme, pretože bol som spomenutý aj pánom doktorom  

Vetrákom ako predkladate ľom. 

Áno, bol som ním oslovený, aby som sa spolu 

s ostatnými petržalskými poslancami podpísal pod te nto 

materiál ako predkladate ľ. Ja som to odmietol 

a z jednoduchého dôvodu.  

Tá petícia, ktorá tam bola zozbieraná a tí ľudia 

naozaj majú, majú asi, asi oprávnenú obavu, že by t am došlo 

k nejakej výstavbe, tak táto petícia prešla štandar dným 

konaním, tak jako je to na magistráte a zajtra, opa kujem, 

zajtra o nej budeme normálne rokova ť.  

Pán poslanec Vetrák je v tomto známy a treba mu to 

pripísa ť ku úcte, že nešetrí iniciatívou a energiou 

a urobil materiál, ktorý pod ľa môjho názoru je obsolentný 

a je nadbyto čný.  

Jednoducho, popri reálnej petícii, ktorá bola 

vyzbieraná, tak ako nejaký, pravdepodobne, piár po čin, 

urobil ešte vlastný materiál, ktorý hovorí to isté.   

Mne sa to zdalo ako zbyto čné, aj mrhanie nášho, aj 

vášho času, preto som sa pod ten, pod ten materiál, 

jednoducho, nepodpísal. 
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To však neznamená, že sa nestotož ňujem aj s apelom tej 

petície, ktorú zajtra budeme nakoniec prejednáva ť a ktorá 

dnes už predstavuje skôr prá, aj tie re či sú mlátenie 

prázdnej slamy, pretože, je tu zhoda naprie č politickým 

spektrom, že vyhovieme tej petícii a mesto nebude v  tej 

lokalite ni č podobné realizova ť. 

Čiže, to je vyriešený problém. A mám pocit, že dnesk a 

búchame na už otvorené dvere.  

Druhá vec čo je. 

Lebo to vždycky bude rezonova ť, aj tá Dúbravka 

a všetky ostatné lokality.  

No, ja to hovorím stále. Hlavné mesto dostalo od št átu 

do ruky horúci zemiak, problém, ktorý jednoducho, n evieme 

vyrieši ť. Kompeten čne aj finan čne je nad naše sily. My ho 

nevyriešime. Hovorím to úplne s plnou vážnos ťou.  

Ešte vo ľakedy cez Spolo čnos ť pre rozvoj bývania sme sa 

snažili budova ť či už náhradné nájomné bývanie, alebo aj 

oby čajné nájomné bývanie a akonáhle sme sa dostali do 

mestských častí, kde sú samostatné stavbené úrady 

a samostatní miestni poslanci, tak vždycky, vždy a vždy sme 

narazili na odpor, odpor miestnych ľudí, to znamená, že sme 

sa nevedeli pohnú ť z miesta.  

Čiže, tak ako magistrát sa legitímne snaží nájs ť 

umiestnenie pre tých ľudí z náhr, teda z reštituovaných 

domov, budeme musie ť asi h ľadať nejaké iné riešenie, ktoré, 

ktoré to vyrieši, lebo, lebo neviem si predstavi ť, že by 

v sú časnom stave a v sú časnom nastavení legislatívy sa 

našlo vyše pä ťsto, teda uplatnenie a umiestnenie vyše 
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päťsto ľudí v jednotlivých mestských častiach. To ľkoto sami 

nevieme vystava ť. My ako mesto nie sme developer a táto, 

táto  úloha nám bola, bola zverená ako Danajský dar .  

Čiže, to ľko k tejto petícii.  

Samozrejme, podporím aj apel petície, aj zajtra. 

Zajtra rovnako sa s ňou budeme opätovne zaobera ť. Dneska to 

je skôr nie o petícii, ale skôr o predkladate ľovi pánovi 

Vetrákovi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, ja sa budem dneska snaži ť by ť nekonfliktný, lebo 

tie materiály si nerozporujú. Ani ten čo je dneska, zajtra, 

ale nesúhlasím s tým, čo povedal pán Kríž a z jednoduchého 

dôvodu.  

Ni č nenasved čovalo minulý rok tomu, ani ešte za čiatkom 

januára, že pán primátor príde s návrhom uznesenia,  kedy 

bude chcie ť zastavi ť tú výstavbu, alebo kroky vedúce 

k výstavbe.  

A ten materiál obsolentný nie je minimálne z jednéh o 

dôležitého dôvodu, ktorý som spomenul. Že tento náv rh 

uznesenia je širší a hovorí aj o preklasifikovaní t ých 
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dvoch pozemkov na stabilizované územie, tak ako to bolo 

kedysi. O tom materiál pána primátora, ktorý zajtra  

predkladá nehovorí a to je jeden z k ľú, to je jedna z dvoch 

kľúčových vecí tej celej petície.  

Čiže, ak chcem vyjs ť v ústrety ľuďom tak, ako to 

požadujú v petícii a nie je to v rozpore so zákonom , je to 

dobrá vec, tak je potrebné schváli ť aj dnešné uznesenie. 

A zajtra to uznesenie takisto môžme schváli ť, len preto že 

s týmto nie je v rozpore. (gong)  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja na rozdiel od pána Vetráka konfliktná budem, 

pretože Oliver posudzuje ľudí pod ľa seba.  

Pán Vetrák je posledný, ktorý by si robil piár tým,  že 

si bude robi ť nejakú petíciu, tak ako to robíš ty. On, ja 

ho ako predseda nášho klubu musím prosi ť, aby písal 

o svojich aktivitách do Petržalských novín, pretože  nemá 

čas a tie aktivity robí.  

Takže, naozaj ho nemusíte z tohto obvi ňova ť.  

A to čo vám teraz na konci povedal, že chce 

preklasifikova ť tieto pozemky, to je vecná vec, ktorá sa 

zajtra v tom materiáli nenachádza.  
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Čiže,  prosím vás, vy nebu ďte konfliktný a neobvi ňujte 

ľudí z toho, čo sám robíte.  

(poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Takisto reagujem na kolegu Kríža. 

No, keby nebolo iniciatívy ob čanov a iniciatívy kolegu 

Vetráka, možno by úplne iná č vyzeral zajtra ten materiál, 

pretože vieme, že v Petržalke, kde je les panelákov , si 

urbanisti ešte vždy vedia predstavi ť zahus ťovanie.  

Zažili sme to na Gwerkovej, kde mestskí urbanista 

povedal, že on tam nevidí problém, ve ď to sa len doplní rad 

domov a je to v poriadku. No nie je to v poriadku. Pretože 

Petržalka potrebuje nie stava ť medzi panelákmi ďalšie domy, 

ale doplni ť práve, ako sa hovorí, tie parky a ihriská 

a a na všelijaké ob čianske aktivity, ob čiansku vybavenos ť.  

Preto bu ďme radi, že kolega Vetrák je taký iniciatívny 

a ob čania takisto sa ohlasujú, pretože hovorím, (gong) t o 

uznese  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Veľmi krátka reakcia. 

Ak som sa náhodou dotkol pána poslanca Vetráka, tak  sa 

mu ospravedl ňujem. 

Samozrejme, nikomu nechcem bráni ť iniciatíve, a čím 

viac iniciatív, možno tým lepšie. Tak to niekto pos udzuje. 

Ja osobne sa domnievam, že tá iniciatíva je 

nadbyto čná, lebo tá zástavba tam jednoducho, nebude. Čiže 

dneska sa o tomto bavíme zbyto čne. Zajtra to budeme ma ť 

rovnako na pretrase.  

Čo sa týka toho preklasifikovania, toto je vec,  kto rú 

sme my aj s pani poslanky ňou Plšekovou, navrhovali do zmien 

a doplnkov územného plánu pred štyrmi rokmi.  

To znamená, že ak teda sa obávate Elena, že tam tak ý 

podnet neni a že niekto na územnoplánovacom oddelen í nevie, 

že by sme tam chceli naspä ť tú funkciu, ktorá tam bola 

voľakedy, tak vie. My sme ju navrhovali písomne iks ro kov 

dozadu. Čiže, ten podnet tam je. čiže, opätovne to je 

nadbyto čná aktivita.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Aha.  

Hop. 

Pán primátor, kolegovia poslanci, 

k tomuto bodu, ktorý traumatizuje Bratislavu už rok y 

a dotýka sa lokalít Petržalky, Ružinova, Dúbravky m ám jeden 

návrh uznesenia. 

Ty si to, pán primátor, dneska spomínal a my sme si  to 

všimli vlastne už vo februári ke ď bolo rokovanie 

s ministerstvom výstavby a dopravy, kedy si ty a my slím, 

štátny tajomník informovali o tom, že je možné naku pova ť 

náhradné nájomné byty a že ministerstvo nám vlastne  zaplatí 

tú časť, čo by sme stavali a ak my kúpime naviac, tak 

doplatíme menej.  

Len pri problematike dúbravského stavania náhradnýc h 

bytov si povedal, že ministerstvo je ticho a nerieš i toto, 

je pasívne a zatia ľ ni č nie je dorokované.  

A práve preto, že je ticho, tak by sme ti dali podp oru 

my, zastupite ľstvo, že ťa žiadame, miestne zastu, mestské 

zastupite ľstvo žiada pána primátora o urýchlené dorokovanie 

podmienok s ministerstvom výstavby a dopravy oh ľadom nákupu 

náhradných nájomných bytov.  

Termín ďalšieho zastupite ľstva je 27. apríl, takže do 

26. apríla 2017 toto uznesenie ťa splnomoc ňuje kona ť rýchlo 
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vo veci, aby sme vedeli ako, aké budú podmienky toh to 

procesu, lebo do konca roka to musíme ma ť dohodnuté. 

A budeš ma ť v rukách, že to nie je len tvoj, že to robíš 

z plezíru, ale že ťa tým poveruje zastupite ľstvo. 

Čiže, ja toto uznesenie, ktoré som teraz pre čítal, 

dávam návrhovej komisii.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Martin   M a r u š k a ,   riadite ľ magistrátu: 

Ja len dopoviem.  

Tie rokovania bežia takmer na týždennej báze 

s ministerstvom.  

Čiže, aj v ďaka, jednoducho, normálnej komunikácii 

s ministerstvom sa, jednoducho, pripravuje nejaký n ávrh. Je 

to všetko ale predmetom pracovných rokovaní. To zna mená, 

nie je to v rovine oficiálnych dokumentov, ktoré bu dú 

pripravené, ale rátame, že do nieko ľkých týžd ňoch by sme 

mali ma ť v rukách spolo čný návrh.  

Čiže, pod ľa môjho názoru takéto uznesenie nie je 

nutné, ale v prípade, že si ho príjmete, tak si ho môžte 

prija ť. Len rokovania bežia v tejto otázke s ministerstvo m. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, ďakujem za slovo. 

Aj som tu ešte s pánom Mrvom riešil to, kvôli čomu som 

sa prihlásil, že aby sa nám tu nedoplietlo to jeho 

uznesenie s tým mnou navrhnutým, alebo nami navrhnu tým. 

Čiže, pán Mrva to bude dáva ť ako nové písmeno Dé, 

ktoré, teraz je tam A, Bé,Cé a to bude ako Dé. 

A už len na okraj poviem, že je naozaj rozdiel medz i 

tým, či poslanci nie čo niekde ako iniciatívne k územnému 

plánu predložia a to čo je v tomto uznesení, lebo v tomto 

uznesení sa ukladá úloha pánovi primátorovi, alebo 

neukladá, ale žiadame pána primátora, aby sa zabezp ečilo 

obstaranie tých zmien a doplnkov, ktoré vedú k tomu , k tej 

stabilizácii  toho územia.  

Čiže, je to ove ľa silnejšia. 

Skuto čne, to dnešné uznesenie potrebujeme po viac ešte 

ako to zajtrajšie pánove primátorove. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Svoj názor na výstavbu v tejto lokalite som vyjadri la 

tým, že som spolupredkladate ľ toho materiálu a naozaj, tak 

ako aj Oliver hovoril, ono je to už asi šes ť rokov staré, 

čo sme predkladali návrh na zmenu tohto územia, aby sa 

stalo stabilizovaným, zele ň, parky a iné funkcie. 

Chcem ale poveda ť jednu vec. Pod ľa mňa je dneska síce 

otázka výstavby náhradných nájomných bytov na stole , ale 

nás v budúcnosti čaká ako mesto vôbec otázka kde stava ť 

nájomné byty. Pretože, ja neviem akú máte skúsenos ť vy, ale 

predsa v každej mestskej časti je množstvo ľudí.  

Ja som členkou sociálnej komisie, tí čo ste členmi 

sociálnej komisie, viete, ko ľko je tu vlastne ľudí, ktorí 

by chceli býva ť v nájomnom byte. Nemajú, po prvé na to, aby 

si kúpili vlastný byt, zad ĺžili sa hypotékou. 

Mnohí sú aj takí, že pracujú, cestujú, menia svoje 

miesta pobytu a je pre nich lepšie býva ť v nájomnom byte.  

Bratislava má ve ľmi starý ná fond bytov, ktoré 

používame ako nájomné byty a máme ich málo.  

A preto možno z mojej strany taký apel aj na mestsk é 

časti, aby sa za čali, lebo majú bližšie ako mesto k tým 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 844 

lokalitám, vytypováva ť lokality a takto predídeme vlastne 

aj týmto problémom.  

Mestské časti by už dneska mali si urobi ť taký 

zásobník pozemkov, ktoré by vytypovali na výstavbu 

nájomných bytov, či už z miestno častných, alebo mestských. 

Takže, z mojej strany taký apel pri tejto téme, aby  

sme sa aj tejto téme do budúcnosti za čali venova ť.  

A druhá vec. Naopak, nech si aj mestské časti 

zhodnotia práve takéto problematické pozemky, ako d neska 

hovoríme o Pankúchovej, Mamateyovej a podobne, aby sme tie, 

naopak, navrhli do takých zmien a doplnkov územného  plánu, 

aby sa zastabilizovali a jasne sa vytypovali na zel ené 

budúce plochy, alebo prípadne ke ď potrebujeme ihriská 

a parkoviská a iné. 

Podľa mňa toto je úloha, naozaj d ňa, aby sme tomu sa 

začali intenzívnejšie venova ť a nie hasili to potom 

petíciami a podobnými vecami. 

Čiže môj apel na nás všetkých, ktorí pôsobíme aj 

v mestských častiach, aby sme sa tomu za čali venova ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Vetrák ešte faktickou. 
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JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, krátka reakcia.  

Ja som aj pani viceprimátorku spomenul v tom 

materiáli, že bola medzi tými, ktorí sa o to snažil i už 

dlhšie. Je tam aj pán Radosa, ktorý je tu spomenutý  ako 

spracovate ľ.  

Nevedel som, žia ľ, že tam bol aj pán Kríž. Keby som 

vedel, že aj pán Kríž bol jedným z tých, tak ho tam  ur čite 

do toho materiálu dopíšem. Tak dúfam, že jeho sa to  zase 

nejako nedotklo, lebo som to nevedel, že teda on bo l tiež 

jedným z tých iniciátorov.  

A na vysvetlenie.  

V decembri som si sadol so zástupcami tých štyritis íc 

ľudí, ktorí sa podpísali a pýtal som sa ich či ideme  

s našim materiálom. Vtedy bola situácia taká, že pá n 

primátor nejavil žiadne evidentné známky navonok to ho, že 

by chcel zastavi ť tam tú výstavbu. A tento materiál mal by ť 

už vo februári pôvodne prerokovaný. To, že pán prim átor sa 

nakoniec rozhodol tak, ako sa rozhodol, ja sa tomu teším, 

ale vôbec ni č tomu nenasved čovalo. A toto, tento materiál, 

je širšie koncipovaný. 

A teda na záver by som si vás dovolil požiada ť (gong) 

a poprosi ť vás o podporu to 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Prihlásila sa pani Tomanová na vystúpenie.  

Tak prosím, hlasujte, či môže vystúpi ť pani Tomanová. 

(Hlasovanie.) 

Pani Tomanová, nech sa pá či, máte slovo. 

Občianka: So ňa   T o m a n o v á :  

Dobrý de ň. 

Ja som Tomanová a bývam na Mamateyovej 14 v Petržal ke 

a dostala som možnos ť vyjadri ť sa k tej výstavbe náhradných 

nájomných bytov. 

Chodím na tieto mestské zastupite ľstvá prakticky od, 

možno od októbra každý raz a dospeli sme do štádia,  

v ktorom sme dnes. 

Ďakujem pánovi doktorovi Vetrákovi za materiál, za 

petíciu, na ktorej sa on aktívne podie ľal a bola by som 

veľmi rada, keby naši páni a dámy, ktorí budú schva ľova ť 

ten náš materiál, pod ktorým som aj ja podpísaná, k eby 

brali do úvahy to, čo je v tej, v tom materiáli. Je to 

vyjadrenie vlastne výsledkov petície. Vô ľa všetkých tých, 

ktorí bývajú v Ovsišti v blízkosti Haanovej, v blíz kosti 

Mamateyovej. 

Rozprávam takisto za Dom tretieho veku, za tých 

starých a starších ľudí, ktorí tam žijú, dožívajú, za 

ktorých sa mala, pod ľa mňa, ozva ť pani riadite ľka, ktorá 

neviem pre čo bola ticho. 
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Takže ve ľmi, ve ľmi vás prosím a dúfam, že to skon čí 

tak, ako povedal pán primátor, že tá výstavba bude naozaj 

v tých našich lokalitách zastavená a bude zastavená  tak, že 

naozaj tam ostane tá lúka, ako som sa do čítala nedávno, je 

jedna z posledných zatrávnených plôch v Petržalke. Iná č 

všade sa stavia, obrovský stavebný boom všade. Tak myslím 

si, že nás je tam už aj celkom dos ť so všelijakými úradmi, 

školami. Bola by som rada, keby sme tam mali normál ny 

priestor na aký taký život.  

Býva sa tam dobre. Petržalka za čína by ť luxusná štvr ť. 

Tak budem rada, ke ď to tak aj ostane.  

Ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pani Sklenková. 

Hlasujte, prosím, o vystúpení pani Sklenkovej. 

Aha, pani poslanky ňa Čahojová, mala faktickú.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ďakujem. 
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Ja by som chcela poprosi ť, aby ste vyzvali poslancov, 

ktorí nie sú v sále, aby sa láskavo dostavili, pret ože sme 

svedkami, že dvom poslancom bola strhnutá celá posl anecká 

odmena za celý mesiac za neú časť a teraz tu máme sálu, kde 

držíme ako keby štafáž všetkým neporiadnikom, ktorí  neviem 

či sú v bufete, alebo si vyja vybavujú svoje súkromn é 

záležitosti a či sú vôbec riadne ospravedlnení.  

Takže prosím, zabezpe čte ú časť poslancov, inak 

vytiahneme karty a budeme pokra čova ť niekedy inokedy.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, súhlasím s tým, že ten postoj je 

neúctivý, ale je to zabezpe či ť ú časť poslancov ja fyzicky 

neviem. Je to zodpovednos ť predsedov klubov. 

Mimochodom váš predseda klubu tu tiež nie je celý d eň. 

Čiže, to je tiež 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, ale nie je tu. Nie je tu. Či je ospravedlnený, 

neospravedlnený, nie je tu. Ani vašich sta, ani vaš i ďalší 

tu nie sú.  

Čiže, toto je vizitka predsedov klubov. 
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Pani Sklená Sklenková. 

Občianka: Katarína   S k l e n k o v á :  

Dobrý de ň. 

Volám sa Katarína Sklenková a som zástupky ňa 

vlastníkov bytov na Pankúchovej.  

Vážené dámy, milí páni poslanci mestského 

zastupite ľstva a pán primátor, všetci, ktorí nám záleží na 

živote a životnom prostredí v tomto meste, 

dovo ľte mi vyjadri ť svoj názor matky, ktorá od 

narodenia žije v Petržalke na Pankúchovej.  

V prvom rade a som ve ľmi rada a myslím, že hovorím za 

viacerých, že sme dnes z vašich úst, pán primátor, počuli, 

čo sme po čuli, že zastavíte plánovanie výstavby na zatia ľ 

zmie ňovaných pozemkoch v Petržalke. 

Na potvrdenie tohto vašeho rozhodnutia, dovo ľte mi 

poveda ť k tejto téme ešte pár slov.  

Áno, my všetci sme si vedomí, že situácia ľudí 

v Starom Meste je vážna, že ju treba rieši ť a ak neexistuje 

iná možnos ť, stava ť, ale ur čite inde ako u nás v Ovsišti. 

Sme si absolútne istí, že dotknuté lokality sú nevy hovujúce  

a treba nájs ť vhodnejšie pozemky.  

Zamýšľaná výstavba na Haanovej/Pankúchovej je priamo 

na funk čnom plne využívanom detskom ihrisku a je prakticky 

bez možnosti vybudovania prístupových ciest aj nové ho 

parkovania. 
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Oproti tomuto pozemku sa nachádzajú dve gymnáziá, d ve 

základné školy a stredisko Saleziánov.  

Na pozemku Mamateyovej/Poloreckého, tak táto výstav ba 

zni čí jednu, ako povedala pani Tomanová, poslednú 

trávnatých plôch so stromami pred domovom dôchodcov . 

Pozemky, pozemky na zamýš ľanú výstavbu štyroch 

panelákov sú, vážené dámy, milí páni, pán primátor,  od seba 

vzdialené len stopä ťdesiat metrov. Stromy, trávu a detské 

ihrisko by mal nahradi ť betón, hluk a prach.  

Doteraz vynaložené finan čné prostriedky na výstavbu sú 

s minimálnymi úpravami použite ľné ako podkladové materiály 

v iných, vhodnejších lokalitách, ako už dnes spomín al aj 

pán Vetrák. 

Dotknuté pozemky boli z neznámych a nejasných, zrej me 

špekulatívnych, dôvodov v roku 2012 zrazu v územnom  pláne 

hlavného mesta prekvalifikované na stavebné parcely  a preto 

je nevyhnutné ich  pri najbližšej  zmene územného p lánu 

opätovne zadefinova ť aby ich využitie bolo v súlade s tým, 

čo sa požaduje v petícii obyvate ľov Bratislavy. 

Chceme z dotknutých lokalít aby sa stalo stabilizov ané 

územie s funkciou parkov a lesoparkových úprav, aby  sa mali 

naše deti kde hra ť a seniori z Domova tretieho veku na 

Poloreckého  mali kde vyjs ť nerušene na prechádzku.  

Myslíme, prosím, aj na deti a osoby ťažko zdravotne 

a duševne postihnuté z domova sociálnych služieb Ka ntíno 

v blízkosti pozemku na Haanovej ulici. Len nieko ľko 
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desiatok metrov od druhého  z pozemkov sa nachádza krízové 

centrum pre obete domáceho násilia.  

Pán primátor, ak by ste ešte chceli (poznámka:  

nezrozumitelné slová), skúste sa tam pozrie ť osobne 

a uvidíte na vlastné o či, že stavanie na týchto pozemkoch 

je nezmysel. Nikomu sa nezav ďačíte, len nám chudákom aj 

Staromeš ťanom nenávratne ublížite.  

U nás v Ovsišti na nájomné byty priestor nie je, my  

občania sa svojho boja nevzdáme. Svoje životné prostre die 

si zni či ť nedáme, za bezpe čnos ť (gong) svojich detí bojova ť 

neprestaneme. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pani Sklenková. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Ale nepotrebujete tieto bojové slová, pretože som  

povedal, že mesto tam pokra čova ť nebude, takže sa dobíjate 

do otvorených dverí.  

Nebude. Ja tú lokalitu dobre poznám. Naposledy som tam 

bol minulý týžde ň. Peši som tam chodil. 

Do toho domova seniorov chodím pravidelne, čiže ve ľmi 

dobre poznám. Viem jak to je, takže mesto tam nebud e. 

Nemusíte sa, nemusíte sa obáva ť.  
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Takže pán, nasleduje pán Sedmák.  

Hlasujte, prosím, o vystúpení pána Sedmáka.  

Nech sa pá či, pán Sedmák, máte slovo. 

Občan   Jozef   S e d m á k :  

Ďakujem. 

Vážení páni, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci,  

dovo ľujem si vás oslovi ť v mene obyvate ľov dotknutých 

lokalít ako zástupca vlastníkov bytov a domu na Haa novej 16 

až 26, v ktorom býva približne tristo obyvate ľov, aj v mene 

obyvate ľov okolitých domov, kde ich je asi pä ťtisíc, tiež 

v mene štyritisícstoosemnás ť obyvate ľov Bratislavy, ktorí 

podpísali petíciu a keby sa bola petícia zbierala ďalej, 

tak bolo by to možno dnes aj pätnás ť až dvadsa ťtisíc 

podpisov.  

Nespokojnos ť obyvate ľov Bratislavy so správou vecí 

verejných, ktorá sa vykonáva proti ich prirodzeným 

a normálnym záujmom narastá a vyvoláva odpor.  

Pôvodný zámer výstavby bytov v Petržalke bol 

šes ťdesiatpä ťtisíc obyvate ľov, pre šes ťdesiatpä ťtisíc, 

tento po čet nakoniec dosiahol stotridsa ťtisíc. A všeobecne 

sa Petržalka považuje za nadmerne zahustenú mestskú  časť.  

Po revolúcii v osemdesiatom deviatom, v Petržalke 

niektorí predstavitelia ve ľmi posmešne hovorili králikáre ň. 

A napriek tomu si niekto dnes dovolí siaha ť jej obyvate ľom 
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na posledné zvyšky zelených plôch a od za čiatku ur čili na 

oddych a rekreáciu a má zámer zni či ť posledné kúsky zelene 

parku pri domove dôchodcov a zni či ť obnovené detské ihrisko 

s preliezkami, hojda čkami a tranpolínami na skákanie detí, 

a celú zónu pre deti rodi čov. Je to skuto čne 

nepochopite ľné. Kam sme sa to v našej spolo čnosti až 

dostali.  

Tu je, prosím, obrázok detského areálu, o ktorom 

hovorím, prosím, pozrie ť.  

Vyjadrujeme v ďaku pánovi Vetrákovi, poslancovi nášmu, 

že sme sa vôbec o takomto zámere, vôbec dozvedeli.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

chcem vám v mene všetkých obyvate ľov, o ktorých som 

hovoril a ktorí pozorne sledujú všetky vaše rozhodn utia, 

veľmi pekne po ďakova ť za terajšiu ich podporu a za prijatie 

uznesenia číslo 668 z d ňa 16. 11. 2016, v ktorom vyzývate 

primátora, aby v súlade s uznesením miestneho 

zastupite ľstva Petržalka, ktoré ozna čilo lokality tieto za 

výstavbu náhradných bytov nevhodné, zameral kroky n a výber 

iných lokalít výstavby náhradných nájomných bytov. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zárov eň 

si vás dovo ľujem požiada ť aj o posledný potrebný krok a to 

o definitívne zastavenie tejto nezmyselnej a nežiad úcej 

plánovanej výstavby a zmenu funk čného využitia oboch 

parciel na ich pôvodné funk čné využitie pre oddych 

a rekreáciu. Bolo, ktoré bolo také od za čiatku až do roku 

2012, kedy z nejasných a zrejme špekulatívnych dôvo dov 

v rozpore so záujmami obyvate ľov bolo zmenené.  
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Obyvatelia Petržalky aj celej Bratislavy vám dôveru jú, 

že budete stá ť na ich strane a háji ť ich záujmy, čo zárove ň 

aj predpokladajú, ve ď vás do vašich funkcií (gong) ako 

svojich zástupcov zvolili.  

V ich mene, aj vo svojom vám vopred ďakujem. 

(poznámka: obrovský potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela obráti ť na pani Plšekovú aj na 

pána Kríža, ktorí tu nie sú, že síce pred štyrmi ro kmi dali 

žiados ť,  alebo teda iniciovali, aby sa to táto lokalita 

zmenila spä ť na na zele ň a šport možno, ale máme tu zmeny 

a doplnky, v ktorých sa to vôbec nenachádza, to je zmena 

územného plánu, ba práve naopak, máme Petržalka Jan íkove 

pole, kde sa z funkcie šport, telovýchova, vo ľný čas, 

rozvojové územie, viacpodlažná zástavba a ob čianska 

vybavenos ť celomestského významu mení na funkciu 

malopodlažná zástavba obytného charakteru, rozvojov é 

územie.  

To isté na Úderníckej, zmena ob čianskej vybavenosti 

športu a telovýchovy, vo ľného času, sadovnícke úpravy, 
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parky na ob na funkciu ob čianska vybavenos ť celomestského 

významu. 

To znamená, ke ď sa robili zmeny a doplnky štyri (gong) 

tak sa malo  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ja len ve ľmi krátko by som rád zareagoval tak na pána 

Sedmáka, ako aj na pani Tomanovú, aj na pani Sklenk ovú.  

Rád by som im po ďakoval, že prišli na dnešné 

zastupite ľstvo, bolo to v podstate urobené takým troška 

výberovým spôsobom, že jedna pani bola za jednu z t ých 

lokalít, druhá pani za druhú z tých lokalít. Jednod ucho, 

aby ste aj mali naživo tuná prezentované, že to nie  je, že 

Vetrák nie čo chce, ale že naozaj tí ľudia stoja za tou 

petíciou a že chcú aj vám prís ť poveda ť na zastupite ľstvo, 

že, že si to tam neželajú.  

A pánovi Sedmákovi ešte osobitne, pretože bol aj 

jedným, ak nie asi najúspešnejším, najúspešnejšou o sobou, 

ktorá zberala, pokia ľ ide o po čet podpisov, vyzberal 

najviac podpisov. 

Takže som rád, že všetci traja dneska mali možnos ť 

vystúpi ť, aj že povedali to, čo povedali. 
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A verím, že aj vás ostatných, ktorí ste ešte váhali , 

to presved čí, že podporíte to uznesenie dnešné, ktoré je 

navrhnuté.  

Ďakujem. 

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, zase tuto platí, že najprv pod ľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny, najprv než za čnete vôbec 

zamýšľať nad stavbou, musíte ma ť súhlas orgánov ochrany 

prírody s výrubom. A teda dobrý hospodár najprv zis tí, že 

či vôbec dostane súhlas na výrub a potom plánuje sta vbu.  

Tam na jednom mieste sú stromy, ktoré sú zrejme 

hodnotné a hovorí o tom aj zákon, paragraf 3 zákona  

o ochrane prírody a krajiny, paragraf 3 odsek 4, 

podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnos ťou 

zasahujú do ekosystému, ich zložiek alebo prvkov, s ú 

povinní na vlastné náklady vykona ť opatrenia smerujúce 

k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ni čenia. 

Naozaj, najprv zistite či budete ma ť súhlas, lebo 

viete, súkromný developer ke ď ni čí zele ň, tak tam ob čania 

nemajú možnos ť s ním diskutova ť len on nie je (gong) o 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

uznesenia od pána poslanca Mrvu. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o urýchlené 

dorokovanie podmienok s ministerstvom dopravy a výs tavby 

ohľadom nákupu náhradných nájomných bytov, s termínom do 

26. apríla 2017. 

Navrhuje to ako doplnenie do bodu Dé. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia 

ako nám bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu  v časti A berie na vedomie, v časti 

Bé žiada primátora vo všetkých bodoch a v časti Cé súhlasí 

s tým, aby a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťsedem za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka: obrovský potlesk) 
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BOD 28 INFORMAČNÁ SPRÁVA O PODPORE ZDRAVIA 

VYKONÁVANEJ HLAVNÝM MESTOM SR 

BRATISLAVOU V R. 2016 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťosem a to je opä ť 

informa čný materiál Správa o podpore zdravia vykonávanej 

hlavným mestom. 

Dámy a páni, predkladáme vám informáciu o z (poznám ka:  

nezrozumitelné slovo) činnosti kancelárie Zdravé mesto 

Bratislava. Materiál predkladáme v dvojro čnej intenzite. 

Máte ho predložený, všetko v ňom je uvedené. Je to bez 

úvodného slova. 

Otváram k nemu 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, pán primátor. 

Nadväzujem na to, čo som povedala v pred 

predchádzajúcom bode v Správe o zdravotnom stave 

obyvate ľstva.  

Tým že sme pred dvoma rokmi schválili dvojro čný 

interval, a to bolo  pre Správu o zdravotnom  stave  

obyvate ľstva, ja by som tuto mala najradšej túto informáciu  
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o tom, čo robí mesto, každý rok. Lebo to o dva roky sa môže  

všeli čo sta ť.  

Takže ja tu dám návrh, aby sa táto informácia 

prerokovala každý rok na zastupite ľstve.  

Ale chcem upozorni ť na to, že tak jak som to už raz 

predtým 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

...poprosi ť  pár ob čanov, keby ste sa posunuli 

a dovolíte, aby sme, aby poslanci mohli pracova ť, lebo neni 

tu po čuť slova.  

Prepá čte, pani poslanky ňa, že som vás vyrušil, ale  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Nevadí. Poprosím o pred ĺženie, keby mi nesta čili tie 

štyri minúty. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. 

Nech sa pá či, hovorte. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

No, vieme ve ľmi dobre, že toto robí teda Kancelária 

zdravé mesto. Ona má na to vy členených pár hodín do mesiaca 

a nemá na to proste celú kapacitu, celý mesiac sa v enova ť 

práve tejto podpore zdravia. Ale preto by sme jej c hceli 

pomôcť, lebo tá  podpora zdravia, tak jako sa píše v tomt o 

informa čnom materiály je to čo robí kancelária, je proces 

prenosu informácií. To robia dobre. Áno. Sprotredkú vavajú, 

informácie posúvajú ďalej. Ľuďom dávajú informácie, 

umožňujú, aby sa dozvedeli nie čo o zdraví. To je 

v poriadku.  

Len, len o tom, aby sme mohli viacej sa venova ť tomuto 

zdraviu a podpore mesta pre zdravie zdravie obyvate ľov, to 

je viac cross section, čiže to je z viac oblastí odborných 

to prechádza a preto už, tak jak som navrhla v tom 

predchádzajúcom bode, vytvori ť teda, je je poveri ť jedného 

pracovníka, ktorý by sa venoval ovzdušiu, tak ono b y bolo 

dobré, keby sa dali dohromady cez, napríklad, cez t o 

ovzdušie a možno potom by ste prišli na to,že ako t o robi ť 

širšie.  

To že.  

My sme to mali totižto na komisii územného plánu 

a životného prostredia sme mali práve bod, ktorý bu deme mať 

zajtra, Ak čný plán prípravy na zmenu klímy. Alebo tak nejak 

sa to volá. Kde sme sa dozvedeli, že mesto ide nakú pi ť tie 

mobilné zariadenia na meranie ovzdušia. Len ke ď som sa 

pýtala kto to bude  vyhodnocova ť, pán primátor, nikto 

nevedel. 
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Ono to je fajn ma ť informácie, aj teraz ich máme na 

webe SHMÚ, dáva nám to zadarmo, len nemáme nikoho, kto by 

to vyhodnocoval. 

Tie mobilné zariadenia ve ľmi vítame, samozrejme, len 

treba niekoho kto to bude vyhodnocova ť a ktorý to, ktorý to 

bude ma ť na starosti proste to zdravie. Nie len zdravie 

z h ľadiska tohto, ako to robí teraz oddelenie sociálne 

a Kancelária zdravé mesto, ale z h ľadiska životného 

prostredia. 

Preto, možnože nás napadne nie čo aj v našej komisii 

územného plánu a životného prostredia ako to, to pr epoji ť 

s viacero oddelení, aby sa tomu venovali a medzi se bou 

komunikovali, aby sme mali tieto informácie.  

Lebo nesta čí nám len podporu zdravia ma ť len ako 

prenos informácií, aj to je ve ľmi dôležité. 

Napríklad by bolo len také jednoduché poveda ť ľuďom, 

že, že pozrite si na webe, teraz máme priemerné den né údaje 

o tých prachových časticiach každý de ň, každý de ň po sebe 

prekra čujú normu. Tridsa ťpäťkrát do roka možno prekro či ť 

normu. Štyri dni prekra čujú normu. Zostáva nám do konca 

roka ešte tridsa ť jedna dní. Verím, že ke ď sa s tým ni č 

nebude robi ť, tak bude každý de ň bude prekro čená norma.  

A nikto s tým ni č nerobí. A to sa ale dá ľuďom 

poveda ť. Napríklad také jednoduché. (gong) že tie prachové  

častice je najviac je skoro v podzemných garážach, a le ešte 

viacej ich máte v aute, pán primátor. A a ke ď stojíte 

v nejakých zápchach a ten pred vami diesel, vám to všetko, 
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máte zapnuté vetranie, máte to vo vnútri a dýchate to. Tak 

aspo ň poveda ť ľuďom, vypnite vtedy vetranie ke ď stojíte 

v zápchach. To je také jednoduché, hej? Ale to ľudia musia 

o tom vedie ť, že nasávajú nie čerstvý vzduch, ale práve to 

najhoršie čo môžu. Nie len ten smrad, ale práve tie 

prachové častice.  

Takže, takéto veci by bolo dobré keby ľudia vedeli 

a tomu by sa mohlo venova ť viacero ľudí, možnože cez 

Kanceláriu zdravé mesto, to ešte možno vymyslíme. L ebo pani 

Gbelecová mi vravela, nazna čovala nie čo, že to pred 

premyslíme, ako to pokra čova ť ďalej v tom, aby sa to ľudia 

dozvedeli, aby mesto s tým pracovalo. 

Takže, ja vás poprosím o podporu.  

Ja som nie čo vravela, že navrhnem? Nie. Povedala som? 

Nie. Dobre. tak ni č nenavrhnem. 

Ďakujeme. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Katka, mne sa zdalo, že ty si chcela navrhnú ť, aby sa 

dáta zbierali každý rok. My sme presne toto zrušili  ke ď sme 

nastúpili ako sociálna komisia, pretože tie dáta sa  za ten 
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rok vyhodnocovali s nejakým štvor štv ťro čným oneskorením, 

plus než sa spracovali, tak sme boli v trištvrte ro ku. 

Čiže, do dohodli sme sa zatia ľ predbežne, do časne, že 

sa budú zbiera ť tie dáta za dva roky, pretože tak či nám to 

nepomôže, lebo už aj na konci ke ď ich dostaneme nie sú 

čerstvé a takto vidíme aspo ň trendy.  

To je prvá vec. 

A druhá vec, ak ma po čúvaš, nepo čúvaš. Nevadí, poviem. 

Že uverej ňova ť nejaké akéko ľvek informácie v tomto momente 

na webovej stránke mesta je, je úplne zbyto čné, lebo to tam 

proste nenájdeš. Ale máme informáciu, že bude nový proste 

priestor kde to bude fungova ť inak. A predpokladám, že 

keďže sa tu stále spomína Smart City stratégia, že nie kto 

tie dáta bude vyhodnocova ť (gong), pretože to je podmie 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani architektka Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja, ja chcem, ja chcem doplni ť, že tie malé stani čky, 

ktoré kupujeme vlastne za prostriedky Nórskych fond ov 

a ktoré majú tú výhodu, že sú prekladate ľné, nemôžu 

konkurova ť tým ve ľkým kontajnerom meteorologického ústavu. 

Bude nám to vyhodnocova ť v základe meteorologický ústav, my 

zásadne tam meriame teplotu, vlhkos ť a smer vetra.  
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Čiže my skúmame týmito stani čkami klimatické pomery. 

Ale tie klimatické pomery takisto prispievajú k zdr aviu 

obyvate ľov. 

Čiže, budeme ďalej, ďalej h ľadať partnera.  

A ešte pripomínam, že sme minulý september zalietav ali 

mesto po desiatich rokoch v ur čitých koridoroch a do leta 

budeme mať spracované vlastne povrchy, povrchy budov, 

povrchy parkov, teda stromy a povrchy ulíc a námest í. 

Porovnanie za desa ť rokov.  

Toto nám spracováva, tam spolupracujeme 

s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského.  

Takže, toto nás čaká v lete, takéto informácie.  

Ďakujem. 

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: 

Pán primátor, povedala som, že nie čo navrhnem 

a vidíte.  

To, že aby sa to predkladalo raz ro čne. Môžem to teraz 

predloži ť ako ten môj pôvodný návrh, lebo som povedala, že 

o čom, len som nepre čítala.  
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Čiže, len vás žiadame predklada ť túto správu raz 

ro čne.  

Dobre? Dám to návrhovej komisii. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak by som hovorila dlhšie, prosím po pred ĺženie môjho 

príspevku.  

Chcem poveda ť nieko ľko základných informácií. Lebo 

podľa mňa si trošku každý inak predstavuje to fungovanie, 

alebo čo by tá správa, alebo čo by mesto vôbec v oblasti 

zdravia malo robi ť.  

Prvá informácia.  

Projekt zdravé mesto pred už iks rokmi skon čil. To, že 

my máme Kanceláriu zdrvia, je v podstate taká inici atíva 

mesta, že to ďalej udržuje, a že rozvíja tú činnos ť 

a trošku mu aj, možno ju aj modifikuje do nových po dmienok, 

poviem ako. 
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Určite by sme nemali nahrádza ť informa čné stránky 

iných štátnych orgánov a organizácií, napríklad, 

Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde aj ja  svojich 

pacientov a mnohí moji kolegovia lekári upozor ňujeme, že 

nájdu vždy aktuálne informácie, napríklad, o aj tom , aká je 

sezóna, akých konkrétnych pe ľových a iných častíc, pretože 

alergikov toto zaujíma, astmatikov toto zaujíma, ro di čov 

s malými de ťmi, ktorých majú atopické ekzémy  a podobne. 

Čiže, toto my ur čite by sme nemali nahrádza ť, lebo 

nevybudujeme tuná nový hydrometeorologický ústav pr i meste 

Bratislava, na to je štátny, štátna organizácia.  

Mesto nemá ani zo zákona kompetenciu v oblasti 

zdravotníctva. Najvä čšie kompetencie Bratislavský 

samosprávny kraj. Tiež by sme ho nemali nahrádza ť.  

Samozrejme, sú tu ďalšie štátne inštitúcie. Úrad na 

dohľad, hygiena a tak ďalej.  

Čo však ale máme, a to by sme sa, áno, súhlasím s pa ni 

poslanky ňou, mali zamera ť, alebo poveda ť si, čo by chcelo 

mesto robi ť, je zlepšovanie kvality životného prostredia 

ako jedného z dôležitých faktorov ovplyv ňovania zdravia 

obyvate ľov. A tam súhlasím, že by sme mali ma ť Ak čný plán 

budovania parkov, zatráv ňovania plôch, odstra ňovania 

nadbyto čných betónových plôch a podobne.  

Ale napríklad aj to, aby naše školy a škôlky chodil i 

do škôl v prírode. Aby chodili mimo Bratislavy, pre tože 

v istých mestských častiach bol dokonca jeden čas problém, 
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že mestské časti nefinancovali školy v prírode pre deti. 

Nehovorím všetky. Niektoré. Schválne hovorím niekto ré.  

Ďalším ve ľmi k ľúčovým faktorom zdravia je strava. Ve ď 

sa zamerajme na to, aby v našich školách za čali robi ť sa 

pilotné projekty skuto čne zdravej školy. Preto sa mesto 

zapojilo do Food revolution day. Preto sa mesto zap ojilo do 

toho, že sprostredkováva informácie medzi organizác iami, 

ktoré robia skuto čne zdravú školu, projekt, kde deti si 

pestujú aj bylinky, dozvedia sa o tom aká je šaláty  sú 

zdravé, dozvedia sa o tom aká strava je zdravá, zav olajú si 

odborníkov. Toto podporujme.  

Podporujme veci, ktoré vieme urobi ť, ale nesuplujme, 

prosím, štátne rôzne iné organizácie.  

Podľa mňa, to treba rozdebati ť v príslušných 

komisiách, či už je to sociálna komisia, či už je to 

komisia životného prostredia, dopravy, lebo áno, aj  to, či 

púš ťame všetky autá do mesta, či robíme isté opatrenia 

v oblasti dopravy, posil ňujeme mestskú hromadnú dopravu, to 

všetko sú vlastne veci, kde vieme ovplyv ňova ť kvalitu 

životného prostredia a vplýva ť na zdravie ľudí.  

To čo vieme ešte prípadne robi ť, je pomôc ť, 

samozrejme, nejakým našim domovom dôchodcov, kde vi eme 

zlepši ť nejaké služby, kde vieme prinies ť nejaké nové 

služby, po ktorých je dopyt, ale nenahrádzajme nie čo, na čo 

nemáme kompetenciu. 

Preto ja si myslím, že tá Kancelária zdravia, ktorá  

dneska funguje tak ako funguje a robí pomerne ve ľa hlavne 
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tých informa čných kampa ňových vecí, osvetových vecí, je 

nie čo, čo nemajú iné mestá, lebo ten projekt už dávno 

zanikol. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pani Šimon či čovej.   

Do časti Bé, mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

predklada ť informa čnú správu o podpore zdravia raz ro čne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť za, teda dvadsa ťpäť prítomných, 

Šestnás ť za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o prvej časti uznesenia. Mestské 

zastupite ľstvo berie na vedomie informa čnú správu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť  prítomných, 

Dvadsa ťpäť  za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 29 NÁVRH DODATKU Č. 3 ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINY ZARIADENIA PRE SENIOROV 

DOMOV JESENE ŽIVOTA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťdevä ť, tu vlastne máme dva 

podobné body, Domov jesene života a Domov seniorov Lamač, 

kde sa mení zria ďovate ľská listina. Upres ňujú sa faktické 

stavy. Je to formálna záležitos ť.  

Je to materiál bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako to nám bolo 

opravené s tým dátumom splatnosti, teda mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje dodatok číslo tri zria ďovacej 

listiny zariadenia  pre seniorov Domov jesene život a 

s ú činnos ťou od 15. apríla 2017. 
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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.) 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 30 NÁVRH DODATKU Č. 3 ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINY ZARIADENIA PRE SENIOROV 

DOMOV SENIOROV LAMAČ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťjedna, dodatok zria 

Pardon, pardon, to. Pardon, teraz som sa stratil. 

Lamač. Áno, no Lama č. To je. Ja to mám ako tridsa ť.  

To je bod tridsa ť.  

Domov seniorov Lama č. To isté v Lama či. 
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Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takisto uznesenie opravené s tým dátumom, teda 

schva ľuje dodatok od 15. apríla 2017. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 31 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD 

VYMÁHANIA NEDOBYTNEJ POHĽADÁVKY VO 

VÝŠKE 325 223,07 

EUR S PRÍSLUŠENSTVOM VOČI DLŽNÍKOVI 

JUVENUS S.R.O. (PRÁVNEMU NÁSTUPCOVI 

SPOLOČNOSTI RIGHT STEP S.R.O.) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťjedna, trvalé upustenie od 

vymáhania nedobytnej poh ľadávky.  

Návrh materiál bez úvodného slova, sú súhlasné 

stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dúfam, že nebudem potrebova ť prida ť k základným štyrom 

minútam.  

Vážené kolegyne, kolegovia,  

na finan čnej komisii sme sa týmto problémom zaoberali 

a prvá konštatácia je jedine, že ako sa takéto nie čo môže 

sta ť?  
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My po rokoch zistíme, že nám niekto dlží 

tristodvadsa ťpäťtisíc alebo tristotisíc. Hej? 

K tomu dôvodu asi netreba chodi ť ďaleko, no a možno aj 

v tej vlastnej skúsenosti viem, že to ú čtovníctvo nebolo 

robené tak, aby boli previazané všetky predpisy vzh ľadom na 

plnenia, tým pádom sa dostávame do takéhoto omeškan ia.  

Čo ale tento materiál neobsahuje a z finan čnej komisie 

nejakým spôsobom bola prijatá požiadavka, aby sa 

dokumentovalo, čo sa v tomto prípade konkrétne udialo. 

A ke ď si pre čítate ten popis, ktorý tam je, tak oni sú 

tam nejaké dátumy, sú tam nejaké postupy, avšak to základné 

pre m ňa a teda aj pre nás z finan čnej komisii tam nie je, 

že z tejto sumy tristodvadsa ťpäťtisíc aká čiastka je tá 

suma, ktorá tvorí ne neprijatý nájom a aká čiastka vytvára 

tie prídavné či už úrokové, alebo, alebo sank čné poplatky. 

Áno.  

Pre čo, pre čo je zaujímavá táto suma? Lebo na jednej 

strane sa zdá naozaj nehospodárne ís ť do súdneho procesu, 

pokia ľ tá situácia je taká, ako je popísaná. Na druhej, s me 

nejakým spôsobom aspom, aspom sa snažili poveda ť, že 

nenechajme to len tak a vymáhajme iba tú istinu, kt orá je 

daná neprijatým, alebo nezaplateným nájomcom, nezap lateným 

nájmom. 

Čiže, pokia ľ by táto istina bola rádovo niekde na 

päťdesiatich, sedemdesiatich tisícoch, hej, tak by sme  

vedeli poveda ť, že za tých dvetisíc, dve a pol tisíc, aby 
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nám to stálo, aby sme aspom preukázali snahu, že sa  snažíme 

dovola ť toho, na čo je minimálne, teda, náš nárok. Hej?  

Vidím teda, že, že v tomto prípade sa spracovate ľ 

nejakým spôsobom touto myšlienkou nezapodieval, ale bo teda 

neuvedomil si o čo tam išlo, lebo dnes by som naozaj dal 

návrh, pokia ľ by som vedel o akú sumu sa jedná, aby sme 

v tom súdnom konaní pokra čovali, ale zmenili ten, ten, tú 

sumu vymáhanú, na tú sumu, ktorá pramení z nezaplat eného 

nájomného. Takto to nemôžem. Možno, možno teda na ďalšom 

zastupite ľstve. Neviem, či to prejde. 

Ja by som v zásade najradšej tento materiál posunul  

o ďalšie zastupite ľstvo, čiže nie na zajtrajšie, ale 

o mesiac neskôr.  

A poprosím predkladate ľa, lebo to bola silná 

požiadavka z finan čnej komisie, aby, aby ho stiahol a dal 

ho o mesiac neskôr. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor,  
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myslím si, že magistrát dobre zhodnotil túto, túto 

pohľadávku, ke ď ju dal do zastupite ľstva.  

Neverím, že by to bolo možné ešte vymáha ť a my to dáme 

len preto. Ve ľakrát ten, ktorý to spôsobil, dávno 

neexistuje. Firma zanikla.  

Ja si myslím, že aby sme tu nezamestnali právne 

oddelenie ďalší rok a výsledok bude taký istý ako teraz. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Žia ľ, pán Kolek, nepomôže absolútne ni č ke ď budeme 

odklada ť záležitosti, jediné dá sa z toho zobra ť pou čenie, 

aby sme vedeli, možno v legislatívnom procese národ nej rady 

zabezpe či ť, aby nám neutekali peniaze spôsobom cez 

schránkové firmy nachádzajúce sa na Zámockej ulici,  ktorých 

konate ľmi sú ob čania, ktorí nie sú ani európskymi ob čanmi. 

To je nejaký africký konate ľ. 

Proste, v živote nikomu ni č nedoru číme, nikdy ni č 

nedosiahneme, len zaplatíme súdny poplatok.  
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Mne nezostáva ni č iné, len doporu čova ť, aby sa v tejto 

veci nepokra čovalo, ale aby sme teda legislatívne zistili 

čo sa dá urobi ť v systéme, aby nemohlo dochádza ť k takémuto 

úniku verejných pe ňazí aké postihlo hlavné mesto. 

Zhodou okolností je to údajne firma, kde aj podnika te ľ 

súvisiaci s Bonapartom tiež utiekol svoje dokumenty  pred 

tým, aby kriminálna polícia mohla sledova ť jeho finan čné 

toky.  

Takže, aj na to by sa prípadne niekto mohol pozrie ť.  

A takýchto je tam nieko ľko desiatok, okrem hlavného 

mesta. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja by som len reagoval. 

Naozaj, to je takmer stopercentná istota, že sa 

nedopátrame k tomu, aby nám niekto tie peniaze (poz námka:  

nezrozumitelné slová) vyplatil.  

Ale zmluva vznikla 7. 10. 2010. My z tohto materiál u 

ani nevieme ko ľko zo zazmluvneného nájmu sme zinkasovali. 

Ten materiál je tak strohý, že je tu len konštatova né, 

že zistili sme v pätnástom roku, že máme poh ľadávku vo či 
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niekomu tristopä ťdesiatdvatisíc, čo nám trvalo štyri roky 

kým sme si to uvedomili. A ja teraz neviem, či vôbec 

zaplatil nie čo. Tieta, tieto otázky padali na finan čnej 

komisii. Či ten nájomca vôbec aspo ň raz zaplatil, alebo 

nezaplatil, hej?  

Čiže, čiže, pokia ľ pou čenie, tak ale silné pou čenie, 

že takýmto spôsobom s majetkom mesta je naozaj škan dalózne, 

keď nechcem použi ť trestné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, pán riadite ľ finan čnej sekcie. 

Ing. Radoslav   Kasander, riadite ľ sekcie financií: 

Len pre potvrdenie. 

Na základe konzultácie s právnym oddelením. Tak 

tristodvadsa ťpäťtisíc je istina, je výška istiny. To 

znamená, toto je to, čo ste sa pýtali.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja som rád, že sa nám podarilo tento problém 

identifikova ť a riešime ho. 

Ja súhlasím s tým, že to, ten kto toto urobil 

a spôsobil, že to je trestuhodné, ale my to musíme 

vyrieši ť. 
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A ja vás prosím, aby sme to vyriešili tak, ako  

navrhuje pán kontrolór.  

Čiže, kon čím diskusiu.  

Prosím návrhovú komisiu.  

A prosím ešte poslankyne a poslancov, ktorí sú 

v predsálí, aby sa vrátili, aby sme mohli hlasova ť. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje trvalé 

upustenie od vymáhania a tak ďalej, tak ako je napísané.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Sedemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZNÍŽENIA 

NÁJOMNÉHO O 50 % ZO VŠETKÝCH 

NÁJOMNÝCH ZMLÚV V PLATNOM ZNENÍ 

UZATVORENÝCH S NÁJOMCAMI HC SLOVAN 

BRATISLAVA - MLÁDEŽ, OB ČIANSKE 

ZDRUŽENIE  A ŠPORTOVÝ HOKEJOVÝ KLUB 

KŠK BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA V ZMYSLE  

UZNESENIA MSZ Č. 684/2016 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvaná iniciatívny návrh na 

zníženie nájomného o pä ťdesiat percent zo všet, tridsa ť, no 

tu je pä ťdesiat, Slovan. 

Nech sa pá či, úvodné slovo. 

Pardon, bod tridsa ťdva, nie dvanás ť.  

Ing. Radoslav   Kasander, riadite ľ sekcie financií: 

Uznesenie mestského zastupite ľstva číslo 684/2016 

v rámci rokovania o rozpo čte na rok 2017 až 2019 požiadalo 

riadite ľa STARZu, aby zabezpe čil vy vykonanie zmeny 

všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorený ch s 

nájomcami:  

HC SLOVAN Bratislava – mládež, ob čianske združenie, a 

Športový hokejový klub KŠK Bratislava ho HOBA,  
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Na základe citovaného uznesenia predokla predpoklad áme  

návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % z náj omných 

zmlúv v platnom znení na obdobie od 1. 1. 2017  

do 31. 12. 2017. 

Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám, sú uvedené 

v prílohách tohto materiálu.  

Komisia finan čnej stratégie požiadala predkladate ľa, 

aby pripravil materiál, v ktorom bude sumarizácia z liav pre 

všetky (poznámka:  nezrozumitelné slová) organizáci e.  

Mestská rada, uznesenie nebolo prijaté. 

Návrh uznesenia je: 

Odporú ča schváli ť uznesenia pod ľa predloženého 

materiálu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mali by sme si uvedomi ť jednu vec, že toto sa jedná 

len o malých, malé deti, ktoré sa venujú hokeju.  
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Vieme, že náš národ miluje hokej, naše výsledky 

v poslednom období nie sú nejaké slávne, takže aj t oto je 

taký krok k tomu, aby sme mohli zase oslavova ť ví ťazstvá.  

Takže, neviem. Stálo by to za zváženie. Je to ur čite. 

Mnohé z tých detí si nemôže dovoli ť ten hokej kvôli tomu, 

že tam je ten poplatok za ľad a tak. Z takých sociálne 

slabších rodín. A ťažko je tam robi ť, že príspevky 

sociálne. 

Proste, tým pádom by to výrazne pre nich sa zlacnil o 

a tým pádom ďaleko širší záber by to medzi tými de ťmi malo.  

A tá HOBA, konkrétne je z Dúbravky. Čiže, myslím si, 

že to je, to stojí za to. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som bola svedkom viacerých diskusií na o tomto 

materiáli a viackrát zaznelo, že táto z ľava sa nepremietne 

do členského pre tie deti, ktoré navštevujú hokej.  

Takže, tie peniaze, alebo tá ú ľava naša pôjde niekam 

inam.  
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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: 

Vzdávam. 

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: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Rozprával som priamo s vedúcim toho klubu HOBA a on  mi 

povedal, že sa to premietne, že samozrejme, zapoja viac 

detí.  

Čiže, ja mám takú informáciu priamo od neho.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Vždy som bola za to, aby sa podporovala mládež a je  

fajn teda, ke ď podporujeme, alebo rozhodli sme sa 

v rozpo čte podpori ť mládež a hokej. Ale treba myslie ť aj na 

deti, ktoré napríklad chodia na kor čuľovanie, na 

krasokor čuľovanie. A nemyslím si, že by sme mali jedny deti 

zvýhod ňova ť pred druhými.  

Preto si myslím, že by sme rovnakú ú ľavu mali teda 

poskytnú ť aj klubu, ktoré sp sprostredkováva kor čuľovanie 

a krasokor čuľovanie pre deti.  

A preto dávam pozme ňujúci, respektíve dopl ňujúci návrh 

k tomuto uzneseniu, ktorý hovorí v bode tri, pretož e sme 

alokovali prostriedky, ktoré sú tam ešte navyše, ke ďže sme 

vypo čítali sú časnú pä ťdesiatpercentnú z ľavu pre HC SLOVAN, 

tak tam ostali prostriedky, ktoré sme alokovali z r ozpo čtu, 

čiže máme odkia ľ,  

zníženie nájomného o pä ťdesiatpercent zo všetkých 

budúcich nájomných zmlúv pre ob čianske združenie Jumping 

Joe, s konkrétnym I ČO-m, ktoré je tu definované  

a po štvrté, zvyšné alokované prostriedky pre STARZ  

z rozpo čtu mesta viaza ť pre ŠHK-KŠK Bratislava HOBA na 

výmenu mantinelov a kúpu stroja na úpravu ľadovej plochy. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Chren. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Páči sa mi tento pozme ňujúci návrh a myslím si, že je 

to naozaj férové  a vyvážené a ur čite ho podporím. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mňa troška mrzí, že ten môj klub je nie tak zastúpený , 

ako by som si predstavoval, ale myslím si, že aj mô žem 

poveda ť za klub, že aj táto myšlienka sa nám pá či.  

Myslím, že kole kolegy ňa Augustini č vyjadrila na čo 

sme možno zabudli, že aj to krasokor čuľovanie sme ešte 

nedávno so zatajenými dychmi sledovali v televízii a máme 

tam pár želiezok v ohni. Bolo by to milé. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia  

do bodu tri, zníženie nájomného o 50% zo všetkých 

budúcich nájomných zmlúv pre ob čianske združenia Jumping, 

Jumping Joe,  

Po štvrté, zvýši ť, aloka čné pros (poznámka: po čuť 

„alokované“) či alokované, nie, alokované prostriedky pre  

STARZ v rozpo čte viaza ť pre ŠHK-KŠK Bratislava na výmenu 

mantinela a kúpu stroja na úpravu ľadovej plochy. 

Toľko doplnenie pani Augustini č.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale asi to neznie ako zníženie členského, ale dobre. 

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Trinás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní schva ľuje na základe uznesenia a tak ďalej 

v bodoch jedna, dva. 

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, 

Desať za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 34 NÁVRH NA ZVERENIE STAVBY 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

SÚPIS. Č. 1831 – MATERSKÁ ŠKOLA 

MYJAVSKÁ A POZEMKOV REGISTRA „C“ KN 

PARC. Č. 2510/3, PARC. Č. 2510/1 

A POZEMKU REGISTRA „E“ PARC. Č. 

2510/3, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťštyri a to je Návrh na 

zverenie stavby v Bratislave  Starom Meste, matersk á škola 

Myjavská. 

Dámy a páni, toto je materiál, o ktorom tu hovoril aj 

jeden rodi č, v zas, ako v zastúpení rodi čov. 

Je to pozemok a stavba materskej školy v Starom Mes te. 

Rodi čia boli znepokojení, aj pán hovoril, báli sa, že sa  

tam  nie čo chystá. 

My samozrejme, ni č tam nechystáme. To boli nejaké 

re či, ktoré neviem kto šíri. Myslím si, že toto je prá ve 

ten spôsob, akým to chceme zachráni ť, aby tam skuto čne 

materská škola zostala, aby mestská časť mohla do toho 

investova ť.  

Čiže, v tomto prípade navrhujeme zverenie. 

Je to bez úvodného slova, všetky súhlasy. 
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel trochu ozrejmi ť, ako tie šumy vznikli.  

A potom by som mal ešte jednu konkrétnu otázku.  

Vzniklo to tak, že tá budova naozaj nie je v nejako m 

dokonalom technickom stave, ale zhruba v lete minul ého roka 

sa urobil znalecký posudok, pod ľa ktorého tá budova nie je 

v havarijnom stave a tie poruchy, praskliny a tak ďalej, 

ktoré sa na nej nachádzajú sú odstránite ľné, dá sa poveda ť, 

jednoduchými rekonštruk čnými prácami. 

A zni čoho ni č koncom minulého roka našli rodi čia oznam 

na dverách škôlky, že od nasledujúceho týžd ňa majú 

pres ťahova ť škôlku na Heydukovu ulicu, pretože sa ide 

urobi ť, respektíve preto že pod ľa nového znaleckého posudku 

je budova v havarijnom stave, ohrozuje zdravie a pr oste 

bezpe čnos ť detí a preto ich treba proste ich vys ťahova ť. 

Bez toho, že by mestská časť mala rozpo čet na nejakú vä čšiu 

rekonštrukciu.  

Na čo sa rodi čia z ľakli, vyvolali stretnutie s vedením 

mestských, mestskej časti o tom, kto objednal ten posudok, 

na základe čoho a tak ďalej a myslím si, že nedostali úplne 

uspokojivú odpove ď, takže výsledkom bolo, že si objednali 
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ďalší znalecký posudok, ktorý opä ť povedal, že nie je to 

havarijný stav, nie je život ohrozujúci a môžu tam zosta ť.  

Čiže na základe týchto, proste, zvláštnych postupov 

okolo jedného znaleckého posudku sa tí rodi čia z ľakli, že 

ak ich odtia ľ raz vys ťahujú, tak tá škôlka proste sa už tam 

nikdy nevráti. Že budova sa zbúra, mestská časť nebude ma ť 

peniaze postavi ť novú a a prídu proste o o tú nehnute ľnos ť.  

Takže, to je vlastne podnetom k celej tejto diskusi i.  

A som rád, že ten materiál tu je a teda pravdepodob ne 

aj zrejme prejde. 

Bolo nieko ľko stretnutí s vedením mestskej časti, aj 

s mestskými poslancami za Staré Mesto, kde som sa z účastnil 

a mali jednu konkrétnu otázku a tá znie: 

Je tam záujem nie len zrekonštruova ť tú poškodenú 

budovu, ale potenciálne postavi ť aj ďalšiu. Bu ď prístavbu, 

alebo novú budovu na tom pozemku. Čiže, rozšíri ť tú škôlku.  

A v tomto materiáli schva ľujeme, dddd, za ú čelom 

užívania stavby a pozemkov v areáli materskej školy  na 

činnosti súvisiace s prevádzkou školy, výkonu údržba rských 

činností, odstra ňovania havarijných stavov a zaistenia 

bezpe čných a zdravotne nezávadných podmienok nevyhnutných  

pri výchove a vzdelávaní detí.  

Čiže, pod ľa tohto materiálu sa tam nedá stava ť, ak by 

chceli. A chcem sa spýta ť vlastne v ich mene, že ak by teda 

bol záujem urobi ť nejakú prístavbu, alebo novú stavbu na 

tom pozemku, ale za ú čelom teda prevádzkovania škôlky, ako 
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sa bude postupova ť? Lebo teda toto uznesenie to pod ľa 

všetkého neumož ňuje.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To bude asi štandardný postup. 

Mestská časť sa obráti na mesto s nejakou 

územnoplánovacou informáciou, žiados ť, normálny postup. 

Ale aj ke ď to má by ť škôlka a územný plán to umož ňuje, 

tak tak by tam nemal by ť nejaký problém.  

Ale to teraz, hovorím, varím z vody, lebo neviem ak ý 

ten stav.  

Našim cie ľom je tú škôlku zachráni ť.  

Viete k tomu poveda ť nie čo?  

Keď sa, ke ď bude žiados ť, tak sa k tomu vyjadríme. 

Hovorím, chceme, aby tam tá škola škôlka zostala.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

zverenie stavby a tak ďalej, tak ako je uvedené písomne.  
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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 ťšes ť za. 

Ďakujem ve ľmi pekne. Škôlku zachránime. 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťpäť, vecné bremeno 

v prospech Západoslovenská distribu čná. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Obchodná verejná sú ťaž? To je, to je bod?  

Nie? Pardon. 

Sťahujem, vzdávam sa. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje zriadenie vecného bremena 

tak ako je uvedené písomne v návrhu uznesenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 36 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 140,78 M 2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 419 NA POZEMKU PARC. Č. 21 NA 

BIELEJ 6 V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz bod tridsa ťšes ť predkladate ľ s ťahuje.  
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 37 AŽ 48 

BOD 37 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 906 VO VÝMERE 

151,19 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 242 NA POZEMKU PARC. 

Č. 315 NA PANSKEJ 2 V BRATISLAVE. K. Ú. STARÉ 

MESTO, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 38 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

550,65 M 2 V STAVBE BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA, NA 

POZEMKU PARC. Č. 3392/25 V ČIERNOM LESE 

V BRATISLAVE K. Ú. RUŽINOV, ZAPÍSANEJ NA LV 1, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 39 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

63,70 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 2173 NA POZEMKOCH 

PARC. Č. 1137 A 1138 NA CABANOVEJ 15 A 17 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD40 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

259,77 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 5962 NA POZEMKU 

PARC. Č. 1160/6 NA JURIGOVOM NÁMESTÍ 1 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD41 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

458,04 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3175 NA POZEMKU 
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PARC. Č. 1669/466 NA PRIBIŠOVEJ 8 V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

BOD 42 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

51,06 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3175 NA POZEMKU PARC. 

Č. 1669/466 NA PRIBIŠOVEJ 8 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 43 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

64,26 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3514 NA POZEMKU PARC. 

Č. 1426/587 NA HANY MELI ČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

BOD 44 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

90,07 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3514 NA POZEMKU PARC. 

Č. 1426/587 NA HANY MELI ČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

BOD 45 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

28,30 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 102506 NA POZEMKU 

PARC. Č. 10319/1 NA ODBORÁRSKOM NÁMESTÍ 4-6 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
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VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 46 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

284,50 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3069 NA POZEMKU 

PARC. Č. 2470 NA JASOVSKEJ 2 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 47 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 903 VO 

VÝMERE  280,53 M 2 V STAVBE SÚP. Č. 3069 NA 

POZEMKU PARC. Č. 2469/1 NA JASOVSKEJ 4 

V BRATISLAVE K. Ú. PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

BOD 48 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 902 VO 

VÝMERE 396,20 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 3042 NA 

POZEMKU PARC. Č. 2468/1 NA JASOVSKEJ 6 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dvanás ť rovnakých bodov, teda v podstate vecne 

rovnakých, každý je iný samozrejme. 
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Chcem sa opýta ť, ak budete súhlasi ť, že by sme spojili 

diskusiu o týchto, lebo všetky sú iba návrhy na vyj ad na 

vyhlásenie sú ťaže, ktoré, aj tak sa sem vrátia.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čiže, hlasujte prosím, dávam návrh či vieme spoji ť 

diskusiu o bodov 37 až 48, ktoré sú vecne 

Pardon, pán poslanec Ká čer.  

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

(poznámka:  nie je rozumie ť, lebo poslanec hovorí mimo 

mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To je rozhodnutie predkladate ľa. 

Asi ho treba dopracova ť.  Predpokladám, že chce 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hej, hej. Rozhodnutie predkladate ľa, ma informoval, že 

ho chce dopracova ť, takže ho s ťahuje, takže. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale, nech sa pá či, ur čite vám povie pán inžinier 

Bialko pre čo, pre čo ten materiál išiel dole.  

Dobre. Povie potom. Opýtajte sa ho.  
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Čiže, hlasujte prosím, o spojení diskusie k bodo, od  

bodov 37 až 48.  

Hlasuje, prosím, či to takto spravíme.  

Ale samozrejme, samostatné hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

Dvadsa ťsedem za. 

Čiže, toto máme.  

Budeme, budeme hlaso, budeme diskutova ť spolo čne.  

Pán poslanec Ká čer, odpove ď na to, pre čo to pos zastup 

vidíte, už aj mne sa motá, ale predkladate ľ stiahol, je že 

do týchto priestorov sa nebude sa robi ť sú ťaž, pretože ich 

využije magistrát pre svojich, pre svoje oddelenie,  ktoré 

sa tam nas ťahuje.  

Čiže, nebude sa to robi ť.  

To je, to je vysvetlenie pre čo. Ste sa pýtali, tak 

hovorím, že aby ste vedeli.  

 

Dobre, otváram diskusiu k bodom 37 až 48. 

Pán poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Naozaj, tie body sú, sú šité teda jedným spôsobom, 

teda nebolo by rozumné ku každému zvláš ť sa vyjadrova ť. 

Ja by som chcel poukáza ť len na jedno, že ten materiál 

svojim spôsobom nedáva informáciu o tom, či už bola nájomná 

zmluva nejakým sp na ten predkladaný  pozemok, resp ektívne 

priestor uzavretá, či vypršala, alebo sú to novoobjavené 

priestory, ktoré naraz zis ťujeme, že nemáme v nájme.  

Čiže, to je prvá vec.  

Druhá vec. 

Pán primátor, nejak sa stalo zvykom, že poslanci 

nevedia o tom, že existujú nejaké výberové komisie.   

No, ja som bol v jednej, to len preto, že sme sa ta m. 

Čiže, poprosil by som, keby si to zobral nejak tak z a 

svoje, že predsedovia klubov by delegovali ľudí do tejto 

komisie. Ke ď nebude záujem, nebude. Ale každopádne by mal 

byť ten priestor poslancom umožnený.  

A čomu nerozumiem je jedna vec v tom bode devä ť 

Informatívna výška nájomného. 

Informatívna výška nájomného vychádza, je taká akák á 

a ú častník je povinný uvies ť v sú ťažnom návrhu ním ponúkanú 

výšku nájomného za celý predmet nájmu, v ktorej zoh ľadní 

všetky svoje náklady na rekonštrukciu predmetného n ájmu 

a takáto výška nájmu bude posudzovaná pod ľa bodu tri tohto 
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vyhlásenia.  Bude kritériom, čiže zatia ľ nevieme akým, či 

stopercentným, pre posudzovanie sú ťažných návrhov. 

Čiže, nerozumiem tomu. Hej? Dá sa to vysvetli ť rôzne. 

Čiže, akoby sa mu investície zapo čítavali do nájomného a on 

udá len to čo bude ochotný plati ť na ďalej.  

Čiže, preženiem to. Tri roky nie a za čnem plati ť tých 

jedenás ťtisícšes ťstodvanás ť až v štvrtom roku. Alebo ako je 

to myslené? To by som predkladate ľa prosil, aby vysvetlil. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Určite poviem. Len sa chcem opýta ť, nie je toto presne 

vec na diskusiu vo finan čnej komisii?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Diskutovali ste o tom?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Takže, ešte raz sa o tom ide diskutova ť?  

Lebo toto bolo diskutované na finan čnej komisii, ale 

samozrejme, poslanec sa môže opýta ť všetko.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Za našu mestskú časť je tam pä ť nebytových priestorov, 

ktoré idú do verejnej obchodnej sú ťaže. A ak si dobre 

pamätám, tak niektoré z nich už boli predmetom vere jnej 

obchodnej sú ťaže, ktorá nebola úspešná. 

Čiže, u nás je to zvykom, že ak majú poslanci záujem , 

tak sa môžu zú častni ť takýchto, takýchto výberov. A ja by 

som bola skuto čne ve ľmi rada, keby túto možnos ť sme dostali 

aj my.  

Vedeli by sme si predstavi ť aj my ako mestská časť 

užito čné využitie. Čiže, ak nebude záujem.  

Ale skuto čne, aj m ňa znepokojuje tá podmienka, pretože 

aj my ako starostovia alebo mestské časti sa často 

stretávame s nájomcami, ktorí argumentujú tým, že d o 

predmetu nájmu investujú a žiadajú odpo čítava ť si to z ceny 

nájmu.  

Kto bude posudzova ť tú výšku tej investície a čo bude 

zoh ľadnené? Bude to tá výberová komisia, ktorá bude 

posudzova ť predmet verejnej obchodnej sú ťaže?  

Čiže, ja toto považujem za ve ľmi háklivú, ve ľmi 

háklivú podmienku verejnej obchodnej sú ťaže. Napadnute ľnú. 

Ďakujem. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež bojujem s otázkou sa obraca ť na pána Bialka. 

Na mňa sa obrátili totiž ob čianske združenia z Petržalky, 

tu máme inak tiež nieko ľko priestorov, ktoré už raz boli 

súťažené tiež a nenašli nájomcu.  

A na m ňa sa obrátili práve také ob čianske združenia, 

ktoré pracujú s mládežou, robia napríklad športové 

aktivity, kultúrne aktivity a oni nemajú na to, aby  platili 

veľký nájom. Ale vedia ten priestor oživi ť, vedia plati ť 

energie, vedia ho zrekonštruova ť.  

A tiež sa ma pýtali, že či, ke ďže nevedia da ť taký 

nejaký nájom, ktorý sa požaduje, alebo vieme ko ľko je 

obvyklý v tých priestoroch, či budú nejak vyradení z tej 

súťaže, alebo či sa rovnako môžu uchádza ť o to, že ke ď 

povedia jedno euro, napríklad, ale budú plati ť energie 

a vedia ten priestor zrekonštruova ť. Ale prinesú hlavne do 

toho priestoru život a do tej komunity tam nie čo pozitívne, 

či vlastne tá komisia, alebo či vôbec budeme aj týchto 

zara ďova ť do do vyhodnocovania? Takže, to je moja otázka.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja vám asi odpoviem. 

Vzhľadom na zákon, asi by to nebolo možné, ale viem si 

predstavi ť, že sú ťaž neprinesie. 

Lebo ke ď si. Ja budem hovori ť konkrétne o Petržalke. 

Viem asi o čom hovoríte.  

Jedná sa hlavne o terasy, ktoré niekedy nevieme 

zaplni ť, ale ke ď si zoberiete tie pravidlá, to znamená, že 

to čo tam chceme sú sídla firiem, ateliéry, cestovné 

kancelárie a tak ďalej. Čiže, sú to relatívne kultivované 

priestor, alebo teda funkcie.  

Ale ak nenájdeme, to znamená, nevyužijeme to finan čne, 

myslím si, že v tom druhom kole by sme sa mohli pot om 

zapodieva ť aj presne tým, čo hovoríte.  

Ale pod ľa zákona to asi nejde. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Končím diskusiu a poprosím ešte predkladate ľa 

o zodpovedanie otázok čo mal pán poslanec Kolek aj pani 

poslanky ňa Čahojová, aj pani námestní čka. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Zopár odpovedí.  

Vyhodnocovanie vždy prebieha v prítomnosti poslanco v 

zvolenej komisii, vä čšinou sa jedná o členov finan čnej 

komisie.  

Naposledy ke ď sa vyhodnocovala sú ťaž, napríklad, bola 

tam aj pani Pätoprstá. To je presne tá sú ťaž, že, že 

poslanci rozhodnú či uznajú alebo neuznajú výhercu na 

konkrétny priestor.  

K číslu, pán Kolek, bod devä ť Informatívna výška 

nájmu. 

My musíme uvádza ť pod ľa rozhodnutia 33 aj informatívnu 

výšku nájmu. To je informácia o tom, že ak by  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Okej, dobre. 

Celková výška stanovenie nájmu, dávame podmienku to , 

aby si ur čili výšku nájmu po obhliadke priestorov, nako ľko 

si tipujú, že dajú do toho svoju investíciu a ko ľko budú 

plati ť nájom. 

Nechceme to, ako to bolo v minulosti nejaké 

zapo čítavanie a nejaké ďalšie problémy. Proste, berú si to 
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na vlastné triko. Budú plati ť od prvého d ňa nájom taký, aký 

budú plati ť. Majú tri mesiace na rekonštrukciu. 

Čiže, toto, toto sme vyradili z toho, aby tu neboli 

problémy, že či tá kachli čka stála pä ťdesiat euro, alebo 

päťsto euro, kto sa s nimi bude háda ť, no? 

Čiže to je v tomto štýle.  

Na priestory, ktoré budú vo ľné, ak sa prihlási iba 

jeden záujemca, prípadne nejaké ob čianske združenie 

a nebude tam žiaden iný záujemca, komisia rozhodne,  že dáme 

im ten nájom. Samozrejme, že energie musia plati ť. Nevidím 

tam nejaký problém. 

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. 

Ja by som potom naozaj navrhoval zjednoti ť to to to to 

jednozna čné vysvetlenie toho bodu devä ť. Hej?  

Čiže, požadujeme ur či ť sumu nájmu. Hej? A ke ď chceme 

poveda ť o tom, že teda nepredpokladá sa zapo čítavanie, tak 

to tam dajme. Ale nie takýmto spôsobom. Tá formulác ia je, 

podľa mňa, nejasná aj pre tých záujemcov.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám za to, že schva ľujeme podmienky verejnej 

obchodnej sú ťaže, v ktorej, v ktorých to je uvedené.  

Čiže, ak si to autoremedúrou osvojíte a vypustí sa 

táto pasáž, tak potom za to môžem zahlasova ť. Ale ak tam 

táto pasáž zostane, tak to znamená, pod ľa mňa, pod ľa môjho 

jednoduchého uvažovania, že ak si to niekto prenajm e od nás 

na komer čný nájom a povie, že do toho bude investova ť, môže 

sa sta ť, že tam bude prevádzkova ť nejakú komer čnú činnos ť 

a nebudeme ma ť z toho nájomného ni č. Lebo on si tam 

zainvestuje.  

Povedzme, pritiahnuté za vlasy, bude prevádzkova ť 

her ňu. Ale aby nejakú bývalú mäsiare ň prerobil na her ňu, 

bude musie ť do toho ve ľa investova ť. Ale nezaplatí nám ani 

to nájomné.  

Dobre uvažujem? 

Takže potom autoremedúrou, prosím, vypusti ť 

z materiál. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán Bialko. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Ešte raz. 

Výška investície nás kvázi nezaujíma. Zaujíma nás 

výška nájmu, ktorú nám ponúkne.  

Ak je tam stanovená výška pod ľa rozhodnutia 33. Túto 

výšku informatívne dávame do každého, aj jedného ma teriálu, 

ktorý vám predkladáme. Je to uznesenie vás poslanco v, že 

máme tam dáva ť túto informáciu. 

Ak je to priestor, kde je, dajme tomu napríklad je 

výška nájmu tridsa ťtritisíc eur ro čne za celý predmet nájmu 

a on nám povie, áno, ja to zrekonštruujem, ale nájo mné 

budem plati ť vo výške desa ťtisíc euro, tak tých desa ťtisíc 

euro bude plati ť a to ko ľko si do toho investuje, už je na 

ňom. 

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.  
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Ale tam je asi potom dôležité, že či tam nejaký výkaz 

výmer k tomu priloží, alebo v jakých cenách? To pot om, jaké 

ceny vykáže pri tých rekonštrukciách?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Od za čiatku od kedy sme to za čali komunikova ť na 

porade primátora to vnímam tak, že to bude sú ťaž o kone čnú 

cenu nájmu, pri čom mesto nebude bra ť na vedomie žiadne 

potrebné investície, ktorý si každý záujemca, ktorý  tam 

príde sám zváži a ponúkne nejakú cenu. 

Ja súhlasím s tým, že možno tá veta je z tohto poh ľadu 

nie celkom zrozumite ľná, ale pán Bialko jednozna čne povedal 

teraz, že takto je interpretovaná. Čiže úplne posta čuje 

rozdeli ť toto súvetie, alebo túto zložitú vetu na dve 

jednoduchšie vety, kde to, čo som povedal bude napísané 

tak, ako som to povedal. A celý problém je vybavený .  

Čiže, myslím si, že opatrní poslanci a pán Bialko 

hovoria to isté, len je to trošku zložito napísané.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Ďakujem pekne za toto vysvetlenie.  

Čiže, á, pán poslanec Kolek ešte. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Čiže, ja by som sa vrátil k tomu môjmu.  

Vieme namiesto toho textu ú častník je povinní uvies ť 

v sú ťažnom návnu ním ponúknutú výšku nájomného za celý 

predmet nájmu, v ktorom zoh ľadí. Čiže da ť, investi čné 

náklady sa do nájmu nezapo čítavajú. Namiesto tejto hrubo 

vyzna čenej vety a je to jasné. To je presne to, čo ste vy 

povedali.  

Predpokladaný nájom je na tej úrovni jedenás ť alebo 

tridsa ťtritisíc a nezaujímajú nás vaše náklady, aby ste si  

tú svoju prevádzku, alebo tú prevádzku urobili na s voj 

obraz.  

(poznámka:  po čuť slová – ženský hlas „my môžeme 

uvies ť do omylu sú ťažiaceho“) 

Áno. Áno. No však presne o tom to je. 

(poznámka: :  po čuť slová – ženský hlas „môže sa 

s nami súdi ť, že sme ho uviedli do omylu“) 

A to bude jednozna čné. 
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Tým pádom sa dostávame k jednozna čne k vysvetleniu, 

hej,  že teda ani, ani sú ťažiaci sa nebude nádeja ť, že 

dobre, ja tam mám možnos ť nahodi ť náklady, ktoré mi urobia 

tri, štyri, pä ť rokov nájmu a idem do toho. 

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, beztak, ale finálna poistka je to, že sa to 

schva ľuje v komisii. 

Čiže, aj keby tam niekto sa pokúšal nie čo do toho 

zamontova ť, tak sa to neschváli v tej komisii. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale, tak.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hej, ale tiež sa pýtam. Dva roky to takto schva ľujeme, 

nikdy s tým nebol žiadny problém, zrazu sa vyrobil problém. 

pýtam sa, na čo je teda potom finan čná komisia? Toto je 

odborná diskusia, ktorá sa mala uskuto čni ť na finan čnej 

komisii, nie v zastupite ľstve. Ke ď sám si povedal, že sa to 

tam diskutovalo a po dvoch rokoch sme otvorili prob lém, 

ktorý dva roky problém nebol.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán Bialko, pán inžinier, ja si myslím, že to nie j e 

žiaden problém. Túto vetu vypus ťme, tú časť. Nás 

nezaujímajú investície tých, ktorí sa budú zú čast ňova ť tej 

súťaže. Však to vyškrtnime a hotovo. 

Predmetom sú ťaže je výška nájomného a basta. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja si skôr myslím opak. Že ke ď to tam vyškrtneme, tak 

on môže, my ho v tom môžeme vovies ť do omylu, že ja som si 

vys ja som povedal cenu,  ale ja som do toho invest oval 

to ľko a to ľko, tak si to chcem odbýva ť.  

Ja si myslím, že to bolo aj zámerom tohto, že aby t o 

bolo aj pre toho kto bude sú ťaži ť zrejmé, že on si proste 

odhadne. Ak je to priestor, ktorý bude super špi čkový, že 

tam nebude môc ť investova ť, tak za ten dá tridsa ťtisíc 

ro čne. Hej? Ak to bude nejaký priestor, do ktorého bud e 

musie ť iiiinvestova ť, tak nedá tridsa ťtisíc, ale dá 

desa ťtisíc, a ten, a ten zvyšok tak proste investuje. 
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Ale my nebudeme ma ť problém s tým ako bývalo 

častokrát, že proste on mal nejaké ná nájomné a to s i kvázi 

odbýval investovaním.  

Takže, ja si myslím, že ten ten zámer tam je dobrý.  

A práve im to dáva jasné pravidlá, že zahr, cho ďte si 

pozrie ť ten priestor, vyrátajte si ko ľko tam musíte 

investova ť a stanovte cenu vo verejnej obchodnej (gong) 

súťaži. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán inžinier Bialko. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Ja som chcel iba potvrdi ť presne čo o čom sa bavíme, 

že tam je podmienka, aby si to nemýlili, že tá výšk a nájmu 

bude bez nejakých zápo čtov. Takže. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kľudne môžme preformulova ť, ktorej zoh ľadní všetky 

náklady v nejakom inom štýle, ale v tomto smere je to 

myslené. Takže.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nie, to je do komisie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ako? 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľného majetku: 

Výberová komisia. 

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: 

Dobre tomu rozumiem, pán Bialko, v tom bode devä ť je 

ur čená minimálna výška nájomného, hej? A sú ťažou potom môže 

ís ť hore, ale dolu nemôže.  

Môže ís ť aj dolu? Nemôže ís ť dolu. Minimálna výška.  

A potom, ú častník je povinný uvies ť v sú ťažnom návrhu 

ním ponúkanú výšku nájomného, čiže ktorá môže by ť vyššia 

o jedno euro minimálne, alebo taká istá. A ke ď ho niekto 

prebije, tak budeme ma ť viacej.  

A to nám je úplne jedno, že či si do toho zapo čítal 

neviem čo, nejaké náklady na rekonštrukciu? Ke ď je 

stanovená výška. A on nemôže ís ť pod ňu.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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On si už nebude uplat ňova ť ni č. On  zaplatí, bude. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Nebude si uplat ňova ť. Zaplatí, čo ponúkol. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

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: 

Účastník je povinný uvies ť v sú ťažnom návrhu ním 

ponúknutú výšku nájomného za celý predmet nájmu, bo dka. 

Prípadné investície, alebo náklady na rekonštrukciu  

predmetov sa do nájmu nezapo čítavajú, bodka.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán inžinier Bialko. 

Čiže, osvojujete si tento, túto formuláciu. Výborne.  

Problém je vyriešený. 

Návrhová komisia. Ideme hlasova ť o bode tridsa ťsedem. 

Končím diskusiu a o bode tridsa ťsedem. 
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HLASOVANIE O BODOCH 37 AŽ 48 

 

BOD 37 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

906 VO VÝMERE 151,19 M 2 V STAVBE 

SÚPIS. Č. 242 NA POZEMKU PARC. Č. 

315 NA PANSKEJ 2 V BRATISLAVE. K. Ú. 

STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE HLASOVANIE 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia v bode tridsa ťsedem 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje  nájom nebytového 

priestoru formou obchodnej verejnej sú ťaže ako je to 

uvedené písomne s tým, že sa osvojuje autoremedúrou  ten 

návrh pána Koleka. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode devä ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 918 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 550,65 M2 V STAVBE BEZ 

SÚPISNÉHO ČÍSLA, NA POZEMKU PARC. Č. 

3392/25 V ČIERNOM LESE V BRATISLAVE 

K. Ú. RUŽINOV, ZAPÍSANEJ NA LV 1, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – 

HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujeme o bode tridsa ťosem.  

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme tak isto o návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje nájom priestorový nebytových 

formou obchodnej verejnej sú ťaže aj s tým istým návrhom 

osvojeným. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 39 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 63,70 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 2173 NA POZEMKOCH PARC. Č. 1137 A 

1138 NA CABANOVEJ 15 A 17 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - 

HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťdevä ť. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako je nám písomne  

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Tridsa ť jedna za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 40 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 259,77 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 5962 NA POZEMKU PARC. Č. 1160/6 

NA JURIGOVOM NÁMESTÍ 1 V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ť. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom 

nebytových priestorov obchodnej verejnej sú ťaže aj s tým 

doplnkom čo sme na za na za za čiatku hovorili. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 41 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 458,04 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3175 NA POZEMKU PARC. Č. 1669/466 

NA PRIBIŠOVEJ 8 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ť jedna.  

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

predložené písomne, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom 

nebytových priestorov a tak ďalej, a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 42 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 51,06 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3175 NA POZEMKU PARC. Č. 1669/466 

NA PRIBIŠOVEJ 8 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťdva. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasuje 

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: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo u schva ľuje 

nájom nebytových priestorov a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

Tridsa ť jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 43 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 64,26 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3514 NA POZEMKU PARC. Č. 1426/587 

NA HANY MELIČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťtri. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasu, hla, hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako ná m 

bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  

nájom nebytových priestorov obchodnou verejnou sú ťažou 

a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 44 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 90,07 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3514 NA POZEMKU PARC. Č. 1426/587 

NA HANY MELIČKOVEJ 11A V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pre prechádzame do bodu štyridsa ťštyri. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní schva ľuje nájom nebytového priestoru 

s obchodnou verejnou sú ťažou a tak ďalej. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 28,30 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 102506 NA POZEMKU PARC. Č. 

10319/1 NA ODBORÁRSKOM NÁMESTÍ 4-6 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - 

HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťpäť. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje nájom nebytového priestoru formou obchodnej 

verejnej sú ťaže a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 46 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 284,50 M2 V STAVBE SÚPIS. 

Č. 3069 NA POZEMKU PARC. Č. 2470 NA 

JASOVSKEJ 2 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

- HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťšes ť. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 47 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

Č. 903 VO VÝMERE  280,53 M2 V STAVBE 

SÚP. Č. 3069 NA POZEMKU PARC. Č. 

2469/1 NA JASOVSKEJ 4 V BRATISLAVE 

K. Ú. PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťsedem. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 48 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

Č. 902 VO VÝMERE 396,20 M 2 V STAVBE 

SÚPIS. Č. 3042 NA POZEMKU PARC. Č. 

2468/1 NA JASOVSKEJ 6 V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu štyridsa ťosem. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uz uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 50 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ťdesiat. A to je informa čný 

materiál o vybavených interpeláciách.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ja viem, že sú to nie interpelácie. 

Ja by som chcel iba upozorni ť, že hovorí taký klasik, 

že ke ď všetci majú dlhodobo rovnaký názor ako my teraz pr i 

tý, treba spozornie ť.  

Tak iba že spozornievam. Lebo nejaké, to je úplne 

jednotné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 
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Nikto sa nehlási, prosím návrhovú Prosím návrhovú 

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpelác iách 

a tak ďalej. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 51 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu Interpelácie, pä ťdesiatjedna, nech 

sa pá či. 
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Pani poslanky ňa Kimerlingo. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Vážený pán primátor, chcem, chcem vás interpelova ť vo 

veci Základnej umeleckej školy na Radlinského kde s om 

v Rade školy a zistili sme, že sú tam nejaké problé my 

z budovou aj z pozemkom.  

Vedľa prebieha, teda na Ra čianskom mýte prebieha 

výstavba a tá výstavba poškodzuje. Jednak, že pos 

poškodzuje budovu kde v suteréne zateká tá budova, do 

ktorej sme nedávno vložili ve ľké peniaze do rekonštrukcie.  

Potom zistilo sa, že investor si robí nároky na časť 

pozemku vo dvore základnej umeleckej školy a tretia  vec je, 

že napriek výmene kotla, v tej škole nefunguje to c entrálne 

vykurovanie budovy, že, že po čas vykurovacej sezóny tam aj 

prišli z GIB-u robi ť opravu, ale po čas vykurovacej sezóny 

predsa nemôžu vypusti ť celú sústavu a opravova ť to. Takže 

to pani riadite ľka odmietla 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aká je interpelácia, pani poslanky ňa?  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Prosím?  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 936 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Teraz sme v bode Interpelácie, že aká je interpelác ia?  

Ešte neni bod Rôzne. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Interpelujem vás, pretože žiadam 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale čo? No? 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Žiadam, aby ste mi poskytli informácie o tom ako 

dopadlo zameranie toho pozemku, pretože úrad, alebo  teda 

magistrátni pracovníci tam boli a vraj to dali znov u 

vymera ť geometrovi. Tak to ma zaujíma ako to dopadlo, či má 

investor pravdu, že teda tam časť pozemku vlastní v areáli 

vo dvore našej zušky alebo nie?  

Potom, a ako, ako sa vybavuje to zatekanie budovy a  to 

poškodzovanie budovy, pretože riadite ľka to má iba v nájme  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Chápem, áno. Odpovieme. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

A my sme vlastník a musíme teda tam robi ť. 

Čiže, tiež žiadam informáciu ako postupujete pri 

zabezpe čovaní, aby sa budova neznehodnocovala.  

A ďalej, tá kotol ňa.  

Pani riadite ľka má taký dojem, že úradníci, alebo teda 

magistrát ako vlastník, tam nerobí zákonné revízie.  A tak 

tiež ma zaujímajú termíny, kedy tam boli vykonané r evízie?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, odpovieme.  

Ja som s pani riadite ľkou 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Predkladám písomne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ja som s pani riadite ľkou hovoril o tomto a obrátime 

sa aj na stavebný úrad Staré Mesto, pretože sú tam 

sťažnosti práve na toho stavebníka, ktorý vlastne 

poškodzuje ako keby náš majetok.  

Čiže toto budeme rieši ť aj my ako vlastník.  
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Takže ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja mám dve interpelácie. Ke ďže sú dlhšie, ja ich dám 

potom písomne kolegyniam, aby to nemuseli prácne 

prepisova ť.  

Jedna sa týka dnešného bodu tridsa ťjedna, upustenie od 

vymáhania poh ľadávky vo či dlžníkovu JUVENUS. 

Takže prosím, o odpove ď na otázku či bude magistrát 

hlavného mesta preskúmava ť spôsobenú škodu vo výške 

tristodvadsa ťpäťtisíc  Euro vzh ľadom na trestnoprávnu 

zodpovednos ť za škodu spôsobenú zanedbaním povinností pri 

správe majetku obce. Myslím, že to bolo v roku 2010 , alebo 

od roku 2010?  

A za druhé, či bude v tejto veci podáva ť podnet na 

príslušné orgány a vymáha ť škodu spôsobenú zanedbaný 

zanedbaním povinností pri správe majetku obce?  

Druhá interpelácia sa týka reklamného smogu. Je 

rozdelená do piatich bodov.  

Dovoľujem si vás teda požiada ť, pán primátor, či 

o odpove ď, či vedel magistrát hlavného mesta 

o prebiehajúcom konaní na povolení stavby troch bil boardov 

pre spo spolo čnos ť Nubium, s. r. o. na pozemkoch mestskej 

organizácie METRO Ivesting na Topo ľčianskej ceste 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 939 

v Petržalke? Čiže o to, či o tom vedel?  Ak áno, prosím vás 

o stanovisko hlavného mesta k tomuto konaniu.  

Za tretie, ako sa hlavné mesto zaoberá zmluvami, kt orí 

boli už dávnejšie uzavreté a nepred ĺžené dodatkami, ale sú 

platné pod pod ľa obchodného zákonníka?  

Za štvrté. Ako vyhodnocuje hlavné mesto pri starých  

zmluvách či prenajaté pozemky pod ľa územného plánu sú 

vhodné a prípustné pre reklamné stavby, ktoré sa na chádzajú 

na pozemkoch? Napríklad, niektoré sú neprípustné, n evhodné 

tam kde je ochrana lužné lesy, alebo napríklad, tak é 

množstvo sa nehodí ako je hranica pri Bergu a podob ne. 

A za piate, či plánuje hlavné mesto ukon čenie 

nájomných zmlúv na takýchto svojich pozemkoch, čiže na tých 

pozemkoch, kde to nie je vhodné pre reklamné stavby ?  

Dám to písomne zajtra alebo pozajtra na organiza čné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Ďakujem pekne. 

K tomu METR-u vám iba poviem, že to je kauza z roku  

2012, ktorú podpísali naši predchodcovia a ja som o  tom 

nevedel, že to beží toto.  

A k tomu reklamnému smogu s vami súhlasím. 

Odstra ňujeme čo môžeme. Tento týžde ň sme za čali 

s odstra ňovaním, za čali sme tridsa ť ďalších. Práve z tých 

nevhodných miest ochrannej zelene, parkov a tak ďalej.  
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Pán poslanec Vetrák.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za  slovo. 

Nebudem. Mám tu spísané štyri interpelácie na vás. 

Nebudem to celé číta ť, len tématicky teda poviem čoho sa 

týkajú. Ja to potom dám organiza čnému útvaru.  

Jedna z nich sa týka tiež bojom s vizuálnym smogom.  Ja 

sa tu vraciam k téme, ktorú som tu inter, ktorou so m vás 

interpeloval pred viac ako rokom a týka sa pasporti zácie 

bilboardov v Petržalke. Konkrétne potom  je to tam 

rozpísané v tej interplácii o aké vysvetlenia žiada m 

a poskytnutie akých dokumentov a údajov žiadam.  

Druhá vec súvisí s materiálom, ktorý tu pred časom 

prezentoval a sme o ňom diskutovali poslanec béeská pán 

Demel. Ide o ten prenájom areálov stredných škôl, 

respektíve odpredaj za ur čitých podmienok.  

Keďže béeská má financie, aby to mohlo nejakým 

spôsobom zve ľaďova ť, tá interpelácia je zameraná na to, 

akým spôsobom, v akom stave je posudzovanie toho pr ojektu 

a toho materiálu poslanca župného?  

Tretia interpelácia sa týka potencionálneho 

vybudovania takého minischodiska na pozemkoch mesta  

neďaleko trhoviska na Mlynarovi čovej. Už dlhodobo sa nám 

tam obyvatelia s ťažujú na to, že aby sa s tým nie čo robilo. 

Mám pocit, že dokonca posledný mesiac to už zaznelo  aj 
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v komunálnych médiách. M ňa takisto v tejto veci oslovovali 

občania už nieko ľko mesiacov dozadu. Ustálilo sa naozaj, že  

je to pozemok mesta. Takže smerujem preto interpelá ciu na 

vás, že či sa v tej veci dá nie čo spravi ť?  

A štvrtá inper interpelácia sa týka jedného 

parkoviska, ktoré je tiež na pozemkoch mesta na Bzo vickej 

v Petržalke, ktoré je prenajaté súkromníkovi. Tento  to má 

ohradené s tým, že požaduje od potenciálnych záujem cov 

o parkovanie poplatok. A zdá sa mi, že vzh ľadom na to, že 

už sme aj prijali nejakú celomestskú parkovaciu pol itiku 

a že by bolo, že by bolo vhodné, keby to parkovisko , ke ďže 

je na pozemkoch mesta, bolo poskytnuté verejnosti v  rámci 

tejto celomestskej parkovacej politiky, tak tá inte rpelácia 

smeruje k tomu, či viete o tej situácii, že aká tam je a či 

sa s tým dá nie čo robi ť, aby to nemal v rukách súkromník, 

ale aby to teda malo mesto ke ďže sú to mestské pozemky.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Zodpovieme. 

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Prvá intelpe interpelácia je k tomu, k čomu mi nebolo 

zodpovedané a teda, kde je záväzné stanovisko k mat erskej 
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škôlke v Čuňove a kedy, kedy bude vybavené? Lebo myslím si, 

že to je verejný záujem. To by malo ma ť prednos ť pred 

všetkými developerskými projektami.  

Druhá moja interpelácia je, akým spôsobom mesto ide  

rieši ť otázku náhradného nájomného bývania, lebo všetkým 

nám je jasné, že postavi ť už nepostaví ni č. Uvidíme, ako 

dopadne v Dúbravke. A a ko ľko bytov reálne mesto dokáže 

obstara ť do konca volebného obdobia?  

Tretia moja interpelácia je k stavu Základnej školy  

Batkova, ktorej vlastníkom je mesto. Pretože tento objekt 

je dlhodobo v havarijnom stave, zosúva sa pôda, pad á stena, 

objekt vyzerá naozaj ako nejaké, nejaké smetisko. T o je 

ďalšia moja otázka.  

A štvrtá moja otázka je, ako sa mesto chce vysporia dať 

s tým, že v zásade vznikajú nám lokality, špeciálne  

v Dúbravke, ale myslím, že to bude aj v iných mests kých 

častiach, kde sa spília tri, štyri lampy v rade 

a jednoducho, celá ulica padne do tmy. Či tam ideme nejak 

provizórne zria ďova ť nejaké verejné osvetlenie?  

Ľudia platia dane, myslím si, že by sa mali cíti ť 

v tomto meste bezpe čne.  

Tieto, tieto opatrenia treba prija ť okamžite, lebo to 

neni, že jedna lampa, jednoducho, celé ulice sú v t me. 

Aspoň by to malo ma ť nejaké rácio, že sa neskosí šes ť, 

sedem lámp v rade. 

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 Vetrák, tuto nie sú faktické, to nie j e 

diskusia, to sú interpelácie. 

Na tú prvú otázku odpoviem hne ď.  

Žiados ť od mat mestskej časti Čunovo prišla 21. 12., 

decembra kompletná, nie v júni jak tu niekto vykrik oval, 

alebo v máji, nie v máji, jak tu niekto hovoril, to  je lož, 

21. decembra 2016 a stanovisko mesta je kladné a už  sa 

bude, už sa podpisuje. 

Takže, toto je odpove ď na prvú. Na tú, na to klamstvo, 

čo sa tu šírilo, prvú interpeláciu. 

Ostatné, ostatné povieme písomne. 

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja nadviažem na pre predchodcu, Juraja Ká čera.  

Ja by som len chcela poprosi ť informáciu o tom, že či 

mesto má nejaký harmonogram plánu osádzania nového 

osvetlenia, lebo teda vieme, že pribúdajú stále nov é, nové, 

ktoré sú zrezané.  
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Čiže, či tam je nejaký plán a ko ľko, v ktorej mestskej 

časti? 

Ďakujem. 

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 ve ľmi pekne. 

Naozaj, ako, v tomto asi zaznelo to, že tá politika  

toho Siemensu nie je moc dobrá, lebo to osvetlenie 

kdeko ľvek nefunguje a naozaj niekde aj dlho. 

Ale ja by som chcel poprosi ť, ja interpelujem pána 

primátora, zrealizova ť zábradlie na ulici Pod záhradami pri 

kostole, aby sa nedalo prebieha ť do Lidlu. Aby sa chodilo 

po prechodoch.  

Hovorilo sa, že to je hodnota asi dvetisícosemsto 

evri, tu to niekto vy číslil a že momentálne to nebolo 

v rozpo čte. V rozpo čte boli mladí hokejisti, ktorých sme 

práve akože zrušili, takže na to zábradlie by mohlo  by ť.  

Naozaj si myslím, prichádza tam k takým kolíz kolíz nym 

situáciám, že sa môže nie čo sta ť a potom si povieme, 
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kurnik, nestálo to za to, za tých desa ť metrov zábla 

zábradlia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja interpeláciu nedám písomne, len by som poprosil 

teba pán primátor, ja som dvakrát dvestojedenástkou  žiadal 

informáciu, bolo to adresované na zistenie nakladan ia 

s majetkom pozemku v mestskej časti Devín, ktorý je dva 

roky zastavaný, hej, a doteraz vždy sa mi dostane o dpove ď 

s tým, že teda áno, oddelenie to prešetruje. 

Prvýkrát odpove ď prišla v októbri, teraz prišla 

v januári, že áno, stále to prešetrujeme. Bolo by d obré 

v tomto urobi ť.  

Keď hne ď im vyrúbime dodato čne dva roky nájmu, tak ten 

čas ide odvtedy, pokia ľ ich neoslovíme a takto strácame 

príjem.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem, preverím. Ďakujem za upozornenie.  

Pani poslanky ňa Čahojová.  

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som sa chcel spýta ť, ktorým spolo čnostiam, 

respektíve majite ľom reklamných stavieb bolo vyrúbené 

uhradi ť da ň za užívanie verejného priestranstva bez 

zmluvného vz ťahu k pozemku dva roky dozadu. To znamená, za 

dva roky dozadu.  

A ku ko ľkým reklamným stavbám sa táto da ň vz ťaho 

vz ťahovala?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. Odpovieme.  

Končím bod Interpelácie a otváram posledný bod 

dnešného rokovania a to je bod Rôzne. 
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BOD 52 RÔZNE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nech sa pá či, bod je otvorený. 

Pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Viete, ja, ja sa, ja som mal vážne, mám chorú moju 

mamu a tom tým som bol zvyknutý chodi ť v poslednom období 

nemocnice, zdravotné strediská a takéto zariadenia.   

Neviem ako to funguje v našom zdravotnom systéme, a le 

pred každým zdravotným strediskom je skupinka ľudí, ktorí 

majú fotografiu nejakého die ťaťa a zbierajú na jeho 

operáciu.  

Neviem, že či vôbec takéto nie čo. Mi to pripadá, že 

môže to by ť pravda, ale je ich tak ve ľa, že asi to nebude 

všetko pravda. A potom zneužívajú vlastne to choré die ťa na 

taký svoj akože menší biznis. Asi.  

A v poslednom čase sa rozmohlo úplne to, že partia 

mladých ľudí akože hluchonemých, akože, zase poviem 

konkrétne, že viem aj ten výsledok, že nie sú hluch onemí, 

chodili po parkovisku ako prichádzali autá, dávali 

podpisova ť pred nemocnicou také tla čivo, že chcú, aby ich 

ľudia podporili, aby pre nich vybudovali nejaké špec iálne 
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zariadenie pre u pre chluchonemých. To človek rád podpísal.  

A hne ď tam bol taký dodatok, že pä ťdesiast euro je taký 

akože symbolický poplatok, čo zvä čša každý, vzh ľadom na to, 

že videl, že tí ľudia s tou komunikáciou to majú také 

ťažké, tak v domnení, že sú, že sú hluchonemí, im tú  

finan čnú čiastku dal.  

A čo čert nechcel, ja som jeden ten de ň išiel na 

v Lama či na McDonald´s, a táto skupinka, skladajúca sa, 

podľa mňa asi z dvoch Rumunov a jedného Slováka, veselo 

komunikovala, všetko rozumeli zrazu. Som bol ve ľmi 

prekvapený.  

Tak mne to pripadá úplne také krkav čie, zneužíva ť tak 

vážne postihnutie, že niekto je hluchonemý, a preto  sa 

ľudia z ľu z ľutujú.  

A ja som to povedal polí, ešte som nebol koniec.  

Išiel som to poveda ť polícii a on že, to my ne, to my 

vieme, to im nemôžeme dokáza ť. 

Ale však, ja hovorím, keby to chceli, tak dokážu, ž e 

je to podvod. Lebo keby naozaj bol hluchonemí a pýt a 

nejaký, tak to je asi v poriadku, ale toto? Toto mi  pripadá 

hrozné. 

Ja neviem či s tým mesto môže nie čo robi ť,  ale máme 

mestskú políciu proste. Chcelo by to. To nebude ve ľa tých 

ľudí, to je pár partií a zvä čša vidíš pod ľa farby vlasov 

poznáme, že, že nie sú. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem, pán poslanec, za váš postreh.  

Ja som si to tiež všimol. Ja som zavolal mestskú 

políciu a oni potom ušli. 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som chcela po ďakova ť pánovi Ká čerovi, za to že 

dvakrát dneska sa zastal mestskej časti Čunovo, teda 

materská škôlka. 

Len na na ozrejmenie toho celého. 

Je, aby, aby tu nevzniklo nejaké podozrenie 

z klamstva. 

My sme, teda bola podaná žiados ť o záväzné stanovisko 

hlavného mesta k technickej infraštruktúre, práve v  tejto 

lokalite Konopiská, kde má by ť umiestnená materská škôlka 

a vlastne to je to gró, to je to záväzné stanovisko , ktoré 

jednozna čne potrebujeme, pretože my nemáme kam tú škôlku 

pripoji ť. Nie je technická infraštruktúra.  

Je pravda, že následne sme podávali záväzné stanovi sko 

kvôli škôlke až v novembri a to z toho dôvodu, teda  až 

vtedy, ja som požiadala v lete minulého roku všetky  
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dotknuté inštitúcie o stanovisko, ale všetky naše ž iadosti 

boli zamietnuté, lebo nemajú nám to k čomu pripoji ť.  

Čiže, naozaj, tá technická infraštruktúra je 

najdôležitejšia.  

Takže, toto by som chcela ve ľmi pekne poprosi ť, keby 

sa to urýchlilo. My máme ur čený stavebný úrad na výs, na 

pov povolenie, teda na územné rozhodnutie a stavebn é 

povolenie Petržalku a v júni je druhý termín na pod ávanie 

žiadosti, teda z IROP-u.  

Čiže, ja mám obavu, aby sme to vôbec akože stihli, čo 

by bola ve ľká škoda.  

Apropó, minulý rok v júni, mestské zastupite ľstvo nám 

dalo do nájmu pozemky, práve tie pozemky, ktoré maj ú pod tú 

škôlku by ť. Len my ju nemáme kam umiestni ť, teda napoji ť. 

Takže by som chcela ve ľmi pekne poprosi ť, naozaj, to 

je ve ľmi pre nás teda urgentné.  

Ale aby som nebola len kritikom. Chcela by som, pán  

primátor, ve ľmi pekne po ďakova ť za teda Čunov čanov, a nie 

len Čunov čanov, ale aj návštevníkov Čunova, pretože od roku 

sedemdesiatdva ke ď mesto bolo pripojené k Bratislave, 

nebola zriadená zastávka, nástupište, ktoré naozaj sa 

zrealizovalo minulý rok koncom roka. 

Čiže, ve ľmi pekne ďakujem.  
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A nero nerealizovalo sa len nástupište, ale teda 

kompletná zastávka, čo si ve ľmi pochva ľujú nie len ob čania, 

ale hlavne vodi či emhádé.  

Takže, ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My radi budeme pomáha ť aj na ďalej.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela som sa opýta ť, ale pred tým, než tie svoje sa 

opýtam, chcem sa opýta ť, že kto dal interpeláciu na 

realizáciu zábradlia pri Lidlu. Nevieme pre číta ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík to dal. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže pýtam sa moje veci.  

Chcem sa opýta ť, do konca januára bolo treba nahlási ť 

zbernú nádobu hnedú. Povedali, že od marca do novem bra budú 

zbiera ť naplnené. Je koniec marca, v Biskupiciach na 

niektorých uliciach vôbec nerozdávali. Aj ke ď stáli pred 

mojim domom, som sa ich pýtala, že teda aj ja mám z áujem, 
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som dala prihlášku, tak povedali, vy nie ste ešte n a 

zozname. 

Chcem sa opýta ť, že či to budú rozdáva ť niekedy 

v apríli, alebo v máji, ke ď už nebudeme potrebova ť proste 

tak prioritne, ako teraz, ke ď sa všetko za čína obnovova ť.  

Chcem poprosi ť, aby sa vyzval ten investor, ktorý robí 

autobusovú stanicu Nivy, tie stavby. 

Oni vychádzajú tie nákladné autá zo stavby a tam kd e 

je autobusová zastávka, autobusové zastávky, úplne rozvíri 

prach, tak že ke ď tam stojíme a čakáme na trolejbus, na 

autobusy, proste je to tam neznesite ľné. Celú minulú jese ň 

to tak bolo. nikoho nenapadlo, aby to tam o čistilo. A to 

blato uschne a potom je tam proste prach. Nedá sa t am stá ť 

a čaka ť na autobusy. 

Neviem, aká bude reorganizácia teraz, ke ď sa tam 

rozmôže zase tá výstavba. Ale treba na to dba ť, ke ď 

vychádza auto nákladné auto zo staveniska, aby pros te sa 

polievala tá cesta, ke ď je sucho.  

A ešte by som sa chcela opýta ť, kedy sa bude 

pokra čova ť vo výstavbe chodníka na Popradskej a na 

Krajinskej? Lebo už je dobré po časie a ni č sa nedeje. 

Včera, teda minulý rok to ve ľmi skoro prestali robi ť, 

nepokra čuje sa v tom. Kedy to bude? 

A ešte by som sa chcela opýta ť, kanaliza čné vpuste pri 

cestách prvej triedy čo má v držbe magistrát, sú zanesené, 

nevy čistené, či už od lístia, či už od blata, alebo 

niektoré sú zasypané štrkom. Na Vetvárskej konkrétn e tam je 
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taký podlhovastý želez železný, čo ja viem, čo to je tam 

prikryté, prikrytý ten vpust, ale je to zanesené, n edá sa 

tam s tou vodou absolútne ni č a potom to stojí na ceste.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne za informáciu.  

Skúste toto nám nahlási ť, lebo my to potrebujeme 

vedie ť a posunú ť to na príslušné oddelenie, aby to 

opravili. Viem si predstavi ť, že po zime ako to vyzerá. 

Čo sa týka tých Nív, to je ale vec na stavebný úrad,  

lebo toto je výkon stavby. Tam treba, musí stavebný  úrad 

chodi ť kontrolova ť ako stavebník dodržiava svoje 

povinnosti. Je, to mesto spravi ť nevie. Čiže toto je otázka 

na stavebný úrad. 

A čo sa týka toho bioodpadu. Áno, je to novinka. 

Postupne sa to zavádza. Ja viem, že bol obrovský zá ujem 

o to. Čiže, mesto to procesuje, ale prosím, povedzte nám 

keď to je ten proces niekde dostato čne rýchly, (poznámka:  

nezrozumitelné slová) stáva aj pán starosta Kuruc, aby sme 

ich urgovali a na napravilo sa to. 

Takže, takto. 

Ďakujem  pekne. 
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Ale poprosím, tie veci písomne upozorni ť, aby sme 

mohli potom upovedomi ť príslušných zodpovedných ľudí. 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som chcel poveda ť v podstate podobné ako pán 

primátor.  

Keďže som predseda dozornej rady a my sme aj na 

dozornej rade sa o tom bavili, tých kontajnerov je asi 

devä ťtisíc. OLO nemá šancu to rozvies ť za dva týždne, lebo 

proste nemá také kapacity.  

A hlavne, to spracovávanie, ke ďže bolo sa treba 

prihlási ť do konca januára, tak Blagoevova, teda náš da ňový 

úrad, ktorý to spracováva, tiež to nechrlí tak rých lo, 

takže, musia troška tí ob čania po čkať kým zaregistruje 

magistrát, dá informáciu do OLA a OLO potom rozdist ribuuje.  

My sme sa bavili na OLE aj o tom, že by bola možnos ť 

aj odviez ť to na jednotlivé mestské časti do zberných 

dvorov a že by si to ľudia potom preberali priamo na 

zberných dvoroch v tých mestských častiach, lebo by sme 

aspo ň urýchlili túto vec. 

Takže, my samozrejme, aj na dozornej rade sme to 

riešili a budeme sa tým zapodieva ť. 
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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 Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia, chcela by som vás aj informova ť, že 

sa ohlás na vás obrátim so žiados ťou o podporu zverenia 

školského areálu spojenej školy na Tildnerovej ulic i 14. 

Pre, 

Táto žiados ť bola prerokovaná už na školskej komisii, 

zatia ľ ešte nebola na mestskej rade, ale  pre čo? Z dôvodu 

toho, že budova je vo vlastníctve mestskej časti na základe 

bezodplatného prevodu a areál nebol prevedený, ale ani 

zverený mestskej časti z dôvodu, že neboli vysporiadané 

pozemky.  

Dnes už sú pozemky napísané, zapísané na liste 

vlastníctva hlavného mesta a poslanci mestskej časti 

Karlova Ves vy členili finan čné prostriedky na rekonštrukciu 

vonkajšieho športového areálu, ktoré však z ďaleka 

neposta čujú a momentálne sa vyskytla možnos ť získa ť dotáciu 

až do výšky pä ťdesiattisíc euro na rekonštrukciu 

vonkajšieho športového areálu, ale aj na rekonštruk ciu 

sociálnych zariadení, ktoré sú tým príslušenstvom. 
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Takže, budem ve ľmi rada ke ď sa na vás obrátim so 

žiados ťou, aby ste ju podpo, ak ju podporíte a vopred vás 

o tom informujem. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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. 

Ak by som náhodou prekro čil čas, tak prosím 

automaticky o pred ĺženie. 

Vážený pán primátor,  

chcem sa na vás obráti ť spolu ako spolupredkladate ľ 

s kolegom Martinom Kurucom s návrhom uznesenia.  

Ide o výstavbu autobusovej stanice na rozhraní 

Ružinova a Starého Mesta, kde pod ľa medializovaných 

informácií investor žiada o to, aby na dobu štrnás ť 

mesiacov na komplet uzavrel celú ulicu Mlynské Nivy .  

Na nás sa obrátili viacerí ob čania Ružinova, ktorí 

bývajú v tejto lokalite a cítia sa týmto dotknutí, do dnes 

im nebolo vysvetlené, ako bude riešená doprava, ich  

parkovanie z tých okolitých ulíc vrátane Pári čkovej 

a podobne.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 16. februára a 29. marca 2017  

 957 

A zárove ň investor ako keby predložil také dva návrhy. 

Že bu ď uzavrie celú ulicu Mlynské Nivy na štrnás ť mesiacov, 

alebo ju uzavrie čiasto čne, tak aby ďalej mohla prechádza ť 

ňou emhádé, ale vyhráža sa, že to bude trva ť až tridsa ťšes ť 

mesiacov. 

My sme to konzultovali s odborníkmi, máme za to, že  to 

vyhrážanie sa tými tridsiatimi šiestimi mesiacmi je  skôr 

také akože, investor sa snaží ušetri ť, aby nemusel budova ť 

tie do časné obchádzkové cesty a podobne, že by to nemalo 

naozaj trva ť až tak dlho.  

A preto a vám ako cestnému správnemu orgánu, 

respektíve magistrátu, neberieme to ako nejaký útok , skôr 

vám chceme pomôc ť, aby ste boli zaštítení aj uznesením 

poslancov, chceme vás týmto uznesením požiada ť, aby ste 

nedovolil to úplné uzavretie ulice Mlynské Nivy na celých 

štrnás ť mesiacov, lebo to by naozaj spôsobilo dopravný 

kolaps v tejto lokalite.  

A zárove ň, aby ste požiadal tohto investora, aby 

informoval ob čanov o tom, ako budú riešené tie dopravno-

technické obmedzenia v súvislosti s ich prístupom 

k parkovaniu ku kancelárskym budovám, k domom, v kt orých 

bývajú.  

Dovolím si prednies ť to uznesenie. Návrhová komisia ho 

má aj v písomnej podobe. 

Čiže, predkladatelia, Martin Chren, Martin Kuruc. 

Mestské zastupite ľstvo  
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po A žiada  primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

nepodporil a neschválil žiados ť investora novej autobusovej 

stanice o úplné uzavretie ulice Mlynské Nivy na dob u 

štrnás ť mesiacov z dôvodu budovania križovatky a trval na 

zachovaní priepustnosti tejto ulice pre hromadnú i osobnú 

dopravu a to aj formou vybudovania do časných obchádzkových 

ciest ak to bude potrebné, na čo najkratšie možné časové 

obdobie. 

Primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vopred 

informoval mestské zastupite ľstvo o návrhu riešenia 

dopravných opatrení v súvislosti s rekonštrukciou u lice 

Mlynské nivy, 

A primátora hlavného mesta SR Bratislavy, nemáme ko ho 

iného, preto musíme stále žiada ť vás, aby v rokovaní 

požiadal investora, aby obyvate ľov zóny, dotknutej 

výstavbou novej autobusovej stanice, informoval o t om, ako 

stavebné práce ovplyvnia ich dopravu a parkovanie a  aké 

opatrenie prijme za ú čelom minimalizácie negatívnych 

dopadov na obyvate ľov.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán poslanec. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

A ak je to možné, prosím, sná ď je nás tu dos ť, 

hlasova ť hne ď, aby ľudia nepoodchádzali.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja tieto informácie mám tiež iba z médií, čiže, nám 

nebol predložený nejaký ucelený koncept, na základe  ktorého 

by sme sa mohli vôbec nejak vyjadri ť k tomu.  

Určite sa k tomu musí vyjadri ť aj Krajský dopravný 

inšpektorát. To že nie je len tak, že sa nie čo, nie čo 

spraví.  

Čiže, nemusíte ma ť obavu, že tam dôjde k nejakému ra 

razantnému iracionálnemu riešeniu. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja možno pár vecí na doplnenie.  

Pravdepodobne tu je stavebný, stavebným úradom Okre sný 

úrad v Bratislave, ke ďže je to, jedná sa o takúto ve ľkú 

stavbu, takže nebude to ružinovský stavebný úrad. 

Určite k tomu bude treba aj stanovisko magistrátu ako 

správcu tej komunikácie. Takže, preto sme prišli s takouto 

iniciatívou, aby si aj ty mal nejaké zastrešenie 
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poslancami, aby nebolo na teba, že toto si si vymys lel 

a bude na teba niekto úto či ť. 

Takže, ja by som bol ve ľmi rád, keby sme to podporili, 

lebo v dnešnej dobe naozaj tie zápchy do Vrakune a do 

Biskupíc siahajú niekde na koniec Gagarinovej. Keby  bola 

uzavretá aj teda celá táto Mlynské Nivy, tak by tá zápcha 

bola na Slovnaftskej až po Šafárikovo a Gagarinova ani, 

ani, ani nehovorím. 

Takže, bol by som rád, keby sme to naozaj podporili .  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som to možno nevidel až tak katastrofálne ako  

kolegovia, pretože na prvý poh ľad to môže znie ť tak, že ak 

uzavrieme ten kúsok Mlynské Nivy, že nastane doprav ný 

kolaps všade v okolí. Ešte pred týžd ňom som si to myslel aj 

ja.  

Ak, teda, mnohí z vás dostali pozvánku na konferenc iu 

Smartmug 2017, ktorú, ktorej som bol spoluoranizáto rom 

minulý týžde ň, a tam v rámci jednej prednášky firma Sajdži 

(poznámka:prepísaný foneticky názov firmy), ktorá v yrába 
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naviga čné systémy, je to známa slovenská firma, ktorá sa 

vypracovala, predstavila práve informáciu o tom, ak o budú 

vyzera ť okolité ulice, ak sa táto ulica uzavre. Ich samych  

to zaujíma, pretože práve tam sídlia. A nechali to 

superpo číta ču, ktorý je v Ostrave a využíva ho tam štát 

a univerzity, tak tomuto superpo číta ču to nechali vypo číta ť 

na základe správania sa užívate ľov naviga čných s témov. 

Majú dos ť dát. A zistili, že okolité ulice budú, budú 

vy ťažené navyše o desa ť až dvadsa ť percent.  

Ja si myslím, že skôr ako sa rozhodne magistrát či 

toto odsúhlasí, alebo neodsúhlasí, bolo by dobré zo známi ť 

sa s týmto modelom a na základe toho sa rozhodnú ť. Pretože, 

podľa mňa je lepšie ma ť to uzavreté štrnás ť mesiacov, ako 

terorizova ť Bratislav čanov tri roky čiasto čnými 

uzávierkami.  

Ak sa to dá, ja by som radšej išiel tou čas čas tou 

kratšou cestou. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Jožko, nechcem nejak polemizova ť. Ja som Ružinov čan 

a po tých cestách chodím a hlavne v dopravnej špi čke 
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a hlavne v poobed ňajších hodinách sú upchaté nie len 

Mlynské Nivy, ale aj tie pri ľahlé ulice, Landererova, ktorá 

by bola alternatívnou trasou. 

A naozaj, tam to môže spôsobi ť ve ľký dopravný kolaps.  

Rozprávame sa s ob čanmi, ktorí do dnes nevedia ako sa 

vôbec dostanú domov, kde budú môc ť parkova ť ke ď tá ulica 

bude úplne bez akýchko ľvek obchádzkových trás uzavretá. 

A takisto by ma celkom zaujímalo, že či tie naše 

trolejbusy, ktoré tade nebudú môc ť prechádza ť, zostanú 

zaparkované v trolejbusovom depe na celý čas a akým 

spôsobom bude fungova ť hromadná doprava, pretože tam sa 

bude musie ť zhodi ť vedenie a trolejbusy z pri ľahlých častí 

nebudú môc ť chodi ť do centra.  

Čiže, napriek tvojej informácii, by som si dovolil 

trva ť na tomto návrhu uznesenia a požiada ť aj teba, aby si 

ho podporil. 

Posledná informácia. Ľudí dos ť straší informácia, že 

vraj investor sa už s policajtami dohodol.  

Preto je pre nás dôležité stanovisko mesta k tomuto , 

ktoré má do toho čo poveda ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne.  
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Hlasujeme o návrhu pána poslanca Chrena. A pardon, 

a poslanca Kuruca. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Návrhová komisia.  

Ale pán  poslanec ho pre čítal. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nemám ho, tak ešte neviem o čom dáme hlasova ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujte prosím, o návrhu pána poslanca Chrena 

a Kuruca.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrh bol prijatý. 
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Ďalším diskutujúcim bol, pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Vzhľadom na to, že k informa čným bodom nemáme možnos ť 

diskutova ť a sú tam niektoré ve ľmi zaujímavé body, 

napríklad informácia o inventarizácii majetku, aleb o 

protikorup čné minimum, ja by som vás chcela poprosi ť, 

vzh ľadom na to, že by som mala nejaké pripomienky a via cerí 

poslanci by chceli o tom materiáli diskutova ť, tak by som 

chcela da ť uznesenie. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

predloži ť do komisií materiál, ktorý je v sú časností  

v bode pé) ako Informácia o plnení protikorup čného minima 

za rok 2016, predloži ť materiál na do komisiám a na 

zastupite ľstvo v samostatnom bode programu. 

Termín: apríl 2017 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek ešte faktickou k tomuto. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Aby sme to nerozpitvávali, aj by som poprosil, keby  si 

si, prosím ťa, osvojila návrh, že da ť tam aj informa čný bod 

bé), to je rozpo čtové opatrenia čo prijal primátor a ten 

informa čný materiál dopadu pôži čky dopravného podniku na 

rozpo čet mesta. 
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Bé, bé a qé). 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(poznámka:  nezrozumitelné slová) si to.  

Dobre.  

Čiže, hlasujeme o návrhu pána po, pani poslankyne 

Pätoprstej doplnený ešte o ďalšie body. 

Pani ná. Návrhová komisia, pani poslanky ňa, chcete to 

pre číta ť ešte raz? Alebo? 

Pani poslanky ňa to pre čítala. Takže hla. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak hlasujme o tom čo pre čítala Pätoprstá. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujme áno.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Ďalším prihláseným bol pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pár veciam by som sa rád venoval. 

Ešte k tomu čo hovorila pani Pätoprstá.  

Ono, tých materiálov takého finan čného charakteru je 

viac. Nakoniec, myslím že zajtra je tiež medzi info rmáciami 

je tá správa o výsledkoch finan čnej kontroly, ktorú robilo 

NKÚ, že to je, pod ľa mňa, tiež taký materiál, že skôr na 

zaradenie medzi riadne body a aj do komisie, ako ib a medzi 

informácie. Ale to asi budeme rieši ť zajtra.  

Ja som sa pôvodne hlásil ešte k tej interpelácii čo 

spomínal, myslím že pán Ká čer a ktorá sa týkala toho 

verejného osvetlenia.  

Kvôli tomu, že minulý rok tiež sme boli v podobnej 

situácii, že tam tie lampy boli zrezané, lebo už od hnívajú 

a podobne. A vy ste, pán primátor, vtedy poskytol n a 

žiados ť Dú poslancov za Dúbravku a za Petržalku taký 

zoznam, kde bolo vidie ť ten plán, že že stotisíc na rok na 

na výmenu tých lámp a bolo tam aj, boli tam aj názv y tých 

ulíc, že kde sa to bude vymie ňať.  

A inak nám to aj dos ť pomohlo. Mne osobne tiež, lebo 

keď sa ma ľudia pýtajú na ulici, že kedy sa tá lampa 

opraví, tak im poviem, že je mi ľúto, ale nedostalo sa to 
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tento rok do plánu, ale na dvetisícsedemnásty rok n emám 

takú iformáciu, že bolo by to užito čné, ak je to možné 

poskytnú ť taký plán aj na rok 2017.  

Jednoducho, všetky lampy sa naraz opravi ť nedajú a tak 

to máme aspo ň takú pomôcku, že môžme s tými ľuďmi 

komunikova ť.  

Tretiu vec. Tá ma skôr informatívny charakter. 

Zastavujete ma viacerí oh ľadne tých majetkových priznaní.  

Ja len pripomínam teda, že sa blíži 31. marec, tak aby 

ste na to nezabudli, tí ktorí to ešte nestihli, tak  treba 

odovzda ť majetkové priznanie. 

Ak by ste náhodou nenachádzali vo svojich mailoch t en 

vzor toho oznámenia, tak mi napíšte email, ja vám t o 

prepošlem. Už som to dneska nieko ľkokrát robil, takže ešte 

aj pre tých ostatných, ktorí by to náhodou nemali p o ruke. 

No a posledná vec. 

My sme tu, pán primátor, mali takú v tom februári t akú 

roztržku oh ľadne tej, toho grémia predsedov komisií. A ja 

som vtedy hovoril, že tak po ďme sa tomu venova ť v bode 

Rôzne.  

Lebo, teraz mi nejde ani o to, že aby sme sa tu zas e 

nejakým spôsobom ako bojovali spolu, ale snažím sa pochopi ť 

teda v čom je ten nedostatok toho, že pre čo to ešte stále 

nefunguje, lebo už štyri mesiace je platný rokovací  

poriadok a naozaj to zatia ľ ako nefunguje. No. 
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Ja som aj žiadal magistrát o informáciu, lebo rokov ák 

je spravený úplne identický v tých formuláciách tak  ako je 

grémium, grémiu predsedov poslaneckých klubov. A te da 

žiadal som magistrát o informáciu, že čo bolo ešte treba 

spravi ť okrem toho, že je to v rokováku. A bolo mi 

povedané, že vlastne vlastne sa vám to nahlasuje, ž e kto sú 

tí predsedovia poslaneckých klubov.  

A pokia ľ viem, myslím, že pán Budaj to bol, ktorý už 

vyvinul takú iniciatívu, že vám oznámil, že kto sú teda 

predsedovia komisií.  

Tak chcem vedie ť, že či tento, toto oznámenie už máte 

a tým pádom už by sme mohli v apríli zbehnú ť prvé grémium 

predsedov komisií, alebo to stále nemáte a my vám t o dodáme 

a už to bude teda vyriešené. Lebo chcem sa dopátra ť toho, 

že v čom je problém, lebo asi v nejakej praktickej 

realizácii ako sa dopracova ť k nejakej inštitucionalizácii 

toho grémia.  

Ja s tým nemám problém, tak povedzte mi, že v čom to 

vy vidíte, že ako by sa to dalo vyrieši ť, lebo štyri 

mesiace by to malo fungova ť a fakt to nefunguje.  

No a my sme to neschva schva ľovali preto, že to 

považujeme naozaj za, za užito čnú vec. Ako, to nebol môj 

výmysel, to sme tuná medzi klubmi dohadovali nieko ľko 

týžd ňov. 

Ďakujem za vysvetlenie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec,  

tá faktická obtiaž bola v tom, že ja to grémium 

nedokážem vytvori ť ako primátor, ono sa musí vytvori ť samo. 

Niekto ho musí konštituova ť, ja  ho konštituova ť nemôžem 

podľa rokovacieho poriadku, ja sa môžem iba, ak existuj e, 

tak sa s ním môžem za čať naviaza ť komunikáciu. Ale ono 

zatia ľ neexistuje de jure. Čiže, to bol ten problém, že 

nebolo vytvorené. 

Pán námestník.  

Ing. Milan   Č e r n ý ,   I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Mám tridsa ť sekúnd, pokúsim sa rýchle odpoveda ť. 

K tejto téme som chcel s vami budúci týžde ň hovori ť 

a stretnú ť sa s vami. 

V zásade ten váš dodatok číslo jedenás ť on pomenoval 

tú komisiu, že existuje nejaká komisia komisií, ale  

vytvorenie, vytvorenie tak ako bolo politické grémi um 

predsedov poslaneckých klubov, to v zásade neexistu je. 

Súčasne ten dodatok zadal niektoré procesné úkony, 

ktoré sú protichodné a komplikujú samotnú funkciu a  beh 

kolobehu materiálu na úrade. 
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Ja vám to vysvetlím potom, aby sme došli  k nejakém u 

spolo čnému, spolo čnému postupu možno už v tom ďalšom 

zastupite ľstve, pretože v zásade nám hrozí to, že budúce 

zastupite ľstvo si znova zahájime tým hodinovým hlasovaním 

o jednotlivých bodoch a schva ľovaním programu. 

Ja by som sa tomu rád vyhol. Preto, ale nechcem, 

samozrejme, ruši ť vaše uznesenie, skorej po ďme nejakou 

formou dohody a pripravme nejaký, nejakú zmenu, kto rá bude 

aj pre (gong) organiza čné oddele 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k ,  PhD., poslanec MsZ: 

No, ja len krátko zareagujem. 

V poriadku, asi, asi to vecne si to doriešime medzi  

sebou.  

Ja len krátko poviem, že to čo sa udialo minule 

a možno sa bude dia ť aj zajtra, pod ľa mňa nie je správny 

výklad zákona o obecnom zriadení, pretože ten rokov ák 

vychádza z toho zákona. Ale nechcem to tuná rozvádz ať, bolo 

by to na dlhšie. Vysvetlíme si to. 

A tá druhá vec.  

Ono aj pri tom grémiu tých predsedov poslaneckých 

klubov to fakt za čalo fungova ť tak, že to už neviem kto to 

presne vám nahlásil, pán primátor. 
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Čiže, aj toto si teda vysvetlíme. Lebo to nahlásenie  

je, fakt že detail. A pán Budaj to už tuná nechával  

podpisova ť tým predsedom komisií. Tak ja zistím, kde to je. 

Tak dobre. vy sa mi, pán viceprimátor, ozvete 

a dohodneme si stretnutie. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, mojou témou je Spolo čnos ť pre rozvoj 

bývania.  

Škoda, že tu nesedí pán riadite ľ, lebo som myslela, že 

s ním sa budem na tú tému bavi ť.  

Asi rok sme sa nezišli ako správna rada a takmer pr ed 

dvoma rokmi pani riadite ľka Hulalová požiadala o uvo ľnenie. 

Nestalo sa mi ešte v mojom živote, aby niekto požia dal 

o uvo ľnenie z funkcie a dva roky to nebolo vyriešené.  

Pred pár d ňami som dostala od nej mail, že aby sme sa 

nejak pohli, preto som sa pána riadite ľa chcela spýta ť, že 
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v akom je to štádiu, lebo pred rokom, ke ď sa táto 

spolo čnos ť správna rada zišla, tak sme požiadali mesto 

o prešetrenie právnych možností uvies ť firmu do likvidácie 

a previes ť majetok na mesto a aj podmienky, ktoré, alebo 

úlohy ktoré táto spolo čnos ť so svojim majetkom ako prenájom 

riešila, že vedelo by toto urobi ť oddelenie majetku.  

Preto moja otázka opätovne znie: Aké kroky sa podni kli 

a kedy už táto spolo čnos ť bude zrušená? Každý mesiac sa 

noví a noví členovia vzdávajú svojich funkcií. Pokia ľ sa do 

konca apríla nejak nepohne v tejto veci, tak za čiatkom mája 

sa aj ja vzdám členky správnej rady Spolo čnosti pre rozvoj 

bývania.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania je výlu čnou záležitos ťou 

poslancov, ktorí ju stvorili a riadili. Mesto a mag istrát 

s tým nemá ni č spolo čné a riadite ľ už vôbec nie.  

Čiže, my nie sme tí, ktorí túto situáciu vieme 

vyrieši ť. Je to zodpovednos ť poslancov, ktorí sú členom tej 

dozorne rady, aj pani Hulalovej a týchto všetkých ďalších. 

Pani námestní čka. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á  námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

včera sme mali taký jeden sviatok,ktorý ste si vy 

možno v svojich mestských častiach všimli, de ň u čite ľov. 

A ja z tohto miesta chcem v mene svojom a dúfam, že  aj 

v mene vašom po ďakova ť všetkým pedagogickým 

i nepedagogickým pracovníkom základných umeleckých škôl 

a centier vo ľného času, ktoré vlastne zria ďuje mesto za ich 

celoro čnú prácu, za ich úspešné napredovanie, za úspechy, 

ktorý, ktoré dosahujú so svojimi žiakmi a študentmi  a chcem 

ich podpori ť v ich snahách o zlepšenie a skvalitnenie nášho 

umeleckého školstva. 

Takže, dovo ľte mi po ďakova ť im pri príležitosti D ňa 

učite ľov.  

Ja som to urobila aj mailom, ale chcem to ešte aj t u 

od mikrofónu po čas zastupite ľstva. Dúfam, že ma v tom 

podporíte.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Samozrejme, hlavné mesto, ja sa pripájam k tomuto 

poďakovaniu.  
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Tým kon čím bod Rôzne a aj posledný bod dnešného 

zastupite ľstva. 

Ďakujem vám za ú časť. Ďakujem zamestnancom magistrátu, 

že tiež umožnili a pracovali na logistike tohto str etnutia, 

členom návrhovej komisie za ich prácu a vidíme sa za jtra 

ráno 8.30.  

Dovidenia.  

(Ukon čenie o 19.06 h) 

X X 
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