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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 27. APRÍLA 2017 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.38 h) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

... organiza čného h ľadiska si odpo číta ť či sme 

uznášaniaschopní a vedeli, vedeli sme zaháji ť dnešné 

rokovanie.  

Tak, vážené poslankyne a poslanci, 

Podľa evidencie a prezentá, prezencie máme dvadsa ť 

jedna poslancov, čož je ešte stále málo.  

Poprosím organiza čné oddelenie, aby zavolala 

jednotlivým predsedom kubov, alebo poslancom či plánujú 

dneska prís ť a v jakom časovom limite.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Koľko máme?  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Dvadsa ťtri?  

(8.49 h) 

Poprosím vás, zaujmite miesta v rokovacej sále, pod ľa 

prezen čnej listiny máme nadpolovi čnú vä čšinu, zahájime tým 

pádom rokovanie.  

Verím tomu, že v nasledujúcej krátkej dobe sa rozší ri 

počet poslancov, pretože máme v dnešnom programe aj 

osobitné zretele, ktoré potrebujeme aj vä čším po čtom 

schva ľova ť ako je dvadsa ťtri.  

Takže. 

vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy, páni, 

otváram zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, na ktorom v ítam 

poslancov mestského zastupite ľstva, starostov mestských 

častí a ostatných prítomných. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím k ľud v rokovacej sále! 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti požiadali poslanci pani 

Marta Černá, Slavomír Drozd, Gra Gábor Grende a sú časne 

o ospravedlnenie požiadal aj pán primátor, preto ho  

zastupujem, poveril ma zastupovaním na dnešnom roko vaní, 

vzh ľadom k tomu, že plánované lekárske vyšetrenia ešte 
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presahujú aj dnešný de ň, takže dneska sa nezú častní 

výnimo čne. 

Vážené poslankyne, poslanci, za overovate ľov zápisnice 

z dnešného zasadnutia mestského zastupite ľstva odporú čam 

zvola ť zvoli ť poslancov pána Mariana Greksu a pána 

Hanulíka.  

Ten tu momentálne nie je, ak mám dobrú informáciu. 

Takže poprosím náhradné meno. Pán predseda klubu, m áme nie, 

namiesto pána Hanulíka overovate ľa zápisnice?  

Sleduje to online. Dobre. 

K tomu majú možnos ť vyjadri ť sa aj ostatní poslanci. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Neodpútavajme pozornos ť. Takže navrhujeme pána Greksu 

a pána Hanulíka, ktorý online sleduje prenos a čoskoro 

príde. 

Dávam hlasova ť o tomto uznesení. O tomto návrhu. 

Má niekto iný návrh? Nie.  

Takže, hlasujeme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Že predpokladám, že signál je taký, že pána Hanulík a 

máme nahradi ť niekým iným, vzh ľadom k tomu, že sa tu nachá, 

nenachádza a poslanci sa takýmto spôsobom k tomu vy jadrili. 

Takže, poprosím iné meno kto bude za overovate ľa 

zápisnice.  

To sa dalo poveda ť aj v riadnom diskusnom príspevku. 

Takže, navrhujem tým pádom pána Mariana Greksu a pá na 

Rada Olekšáka. 

Má niekto iný návrh? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jeden poslanec. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Ale, už by to malo by ť, pán Kolek je zaprezentovaný, 

dobre. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťštyri. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťtri poslancov. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do návrhovej komisii na prípravu uznesení odporú čam 

zvoli ť nasledovné, nasledovných poslancov a poslankyne. 

Pani Izabellu Jégh, Elenu Pätoprstú a Vieru Kimerli ngovú. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťpäť poslancov. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťdevä ť hlasov. 

 

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesto, v prípade, že tomu tak ešte nie j e. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené poslankyne a poslanci, tak ako bolo v čera 

avizované, na úvod nášho rokovania  máme ešte milú to 

povinnos ť.  

Naša kolegy ňa, pani poslanky ňa Za ťovi čová oslávila 

v blízkom období svoje životné jubileum, o veku neb udeme 

hovori ť, ale každopádne v tomto prípade jej chceme aj 

oficiálne touto cestou pogratulova ť a zažela ť jej ve ľa, 

veľa rokov úspešnej spolupráce v mestskom zastupite ľstve. 

Takže to ľko. 

(poznámka:  potlesk) 

(predsedajúci osobne blahoželá poslankyni Zdenke 

Zaťovi čovej a odovzdáva jej kyticu kvetov) 

(poznámka:  potlesk) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Takže krátke intermezzo máme príjemné to za 

sebou. Verím tomu. 

Aha, zrejme to nejde. 
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O slovo, o slovo žiada pán starosta Krúpa. Skúste, 

prosím zapnú ť a da ť slovo pánu starostovi Krúpovi. 

Ing. Jozef   K r ú p a , starosta mestskej časti Bratislava 

– Záhorská Bystrica: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán predsedajúci za to, že môžem 

takto na úvod tohto zastupite ľstva vystúpi ť. 

Ja som chcel iba vlastne oznámi ť, alebo poveda ť nejakú 

dobrú správu pre Bratislavu, že Záhorská Bystrica a ko 

súčasť Bratislavy, naše mužský futbalový oddiel sa stal 

majstrom Slovenska za rok 2016/2017.  

Myslím si, že to je   

(poznámka:  uznanlivé výkriky) 

To je jediný, jediný vlastne športový klub v rámci 

tejto sezóny v rámci Bratislavy, ktorý vlastne dosi ahol 

takýto úspech a myslím si, že nie je to len dobrá 

reprezentácia Záhorskej Bystrice, ale aj celej Brat islavy. 

V tejto súvislosti som ešte chcel poveda ť jednu vec, 

že my v sú časnosti za číname s výstavbou viacú čelovej špolt 

športovej haly, ktorá je vlastne aj sú časťou školskej 

telocvi čne a práve dneska som si dovolil do podate ľne 

magistrátu da ť žiados ť o finan čný príspevok, respektíve 

dotáciu z rozpo čtu mesta, takzvaného pe ňažného fondu, ktorý 

je ur čený na rozvoj, rozvoj športu. Takže, budem ve ľmi rád 

keď poslanci, respektíve mesto zaujme, aj v súvislosti  
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s týmto našim a to znamená bratislavským úspechom, k tejto 

našej žiadosti kladné stanovisko.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko dve úspešné správy hne ď na závo, teda na zá, na 

úvod, závod. Na úvod máme tu hne ď dve, dve pozitívne 

správy. 

Dobre. 

Prídeme teda, prejdeme k schváleniu programu dnešné ho 

rokovania. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh programu 

rokovania mestského zastupite ľstva ste obdržali v pozvánke. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej komisie 

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 201 7 

2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Ra ča a Bratislava-Vajnory 
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3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 
Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za 
poskytovanú starostlivos ť v Krízovom centre Repuls 

4.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 
parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlu čného 
vlastníctva spolo čnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v 
Bratislave  

5.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mes to, 
parc. č. 10376/2, spolo čnosti YIT Slovakia a.s., so 
sídlom v Bratislave  

6.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mes to, 
parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 
22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratisla vy, 
za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, 
vo vlastníctve spolo čnosti REAL PROGRESS GROUP, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave  

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – 
Mýtneho dom čeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, 
 k. ú. Staré Mesto, pre Finan čné riadite ľstvo 
Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici  

8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 
5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave 

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, 
parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre 
mestskú časť Bratislava-Ra ča 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej 
organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave  
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11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto 
a Ra ča, na vybudovanie kontajnerových stanovíš ť 

12.  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 

13.  Zmluvy o zabezpe čení činností súvisiacich 
s vlastníctvom majetku 

14.  Informácia o stave plnenia Ak čného plánu cyklistickej 
a pešej dopravy pre rok 2017 

15.  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. 

16.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

17.  Návrh dodatku č. 3 Zria ďovacej listiny príspevkovej 
organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislav y 

18.  Aktualizácia zásad poskytovania finan čného príspevku 
mnohodetným rodinám 

19.  Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným 
úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov 

20.  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 
(predkladaná na základe uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
767/2017 zo d ňa 29. 03. 2017) 

21.  Informácia o dopadoch uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na 
rozpo čet hlavného mesta SR Bratislavy 

22.  Informácia o plnení protikorup čného minima pre 
Bratislavu za rok 2016 
Neschválené do programu rokovania. 

23.  Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové  
Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 
22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

24.  Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov 
protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa  
v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská 
Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestsk é 
lesy v Bratislave  

25.  Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby 
„Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v 
Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevko vej 
organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulý ch 
rokov 

26.  Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú 
súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to 
Dodatkom  č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu č. 11 88 
0175 12 00 a  Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Protokolu 
č. 11 88 0176 12 00, do správy mestskej príspevkovej  
organizácie Správa telovýchovných a rekrea čných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislava 

27.  Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - 
prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni 
Pasienky, Zimnom štadióne O. Nepelu, Zimnom štadión e 
Harmincova a Športovej hale Harmincova 

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

29.  Interpelácie 

30.  Rôzne 
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16.00 h vystúpenie ob čanov  

Informa čné materiály: 

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

b) Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

d) Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytk ov 
nehnute ľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016  

e) Informácia k pozastavenému výkonu uznesení Mestskéh o 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 742/2017 časť B bod 1 a 2 zo d ňa 29. 03. 2017, 
746/2017 časť B bod 3, 4 a  časť C zo d ňa 
29. 03. 2017, 766/2017 bod 1 zo d ňa 29. 03. 2017 a 
770/2017 zo d ňa 30. 03. 2017 

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

g) Informácia o detailnom chronologickom zozname kroko v, 
úkonov a iných činnostiach Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zabezpe čení 
verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR 
Bratislavy vykonaných od 01. 12. 2014 do 31. 12. 20 16 
o od 01. 01. 2017 

h) Informácia o poverení vedením Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
február 2017 
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j) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac mar ec 
2017 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dovoľujem si vás informova ť, že na vašich stoloch sa 

nachádza ešte materiál číslo pätnás ť, ktorý vám bol 

doru čený v náhradnom termíne pod názvom Informácia  

o aktuálnom stave zabezpe čenia výstavby náhradných 

nájomných bytov. 

Ďalej si vás dovolím informova ť a oznámi ť vám, že 

materiál zo v čerajšieho zasadnutia, ktorý bol pod bodom 3Bé 

Správa o bezpe čnostnej situácii na území mesta Bratislavy  

za rok 2016, ktorý bol stiahnutý nako ľko pán generál Csaba 

Faragó, riadite ľ Krajského riadite ľstva Policajného zboru, 

bol na zahrani čnej pracovnej ceste, budeme prerokováva ť 

dneska o jedenástej hodine. Z toho vyplýva, že pres távky si 

budeme orientova ť po. Myslím tú desiatovú prestávku. Po 

tomto materiáli, tak aby sme zachovali pozornos ť a obednú 

prestávku by sme orientovali na trinástu hodinu tri dsiatu 

minútu, tak aby ste si mohli naplánova ť aj svoje aktivity. 

Takže, obedná prestávka 13.30. Venujte tomu pozorno sť. 

Vážené poslankyne a poslanci, v novele rokovacieho 

poriadku mestského zastupite ľstva číslo jedenás ť zo d ňa 27. 

10. 2016 článku tri je taxatívne vymenované čo musí 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 22 

obsahova ť predkladaný materiál, aby mohol by ť prerokovaný 

mestským zastupite ľstvom. Ide o viacero, viacero 

náležitostí vrátane stanoviska iných poradných orgá nov, 

pri čom nie je termín iný poradný orgán v rokovacom pori adku  

špecifikovaný.  

Nakoľko ani jeden z materiálov predložených na dnešnom 

rokovaní mestského zastupite ľstva nemá stanovisko iného 

poradného orgánu, prihlasujeme do programu dnešného  

rokovania mestského zastupite ľstva pod ľa článku 3 odseku 4 

všetky materiály obsiahnuté v programe a dám osobit ne 

hlasova ť o zaradení každého materiálu do dnešného rokovania  

mestského zastupite ľstva. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kľud v rokovacej sále, poprosím. 

Pani Pätoprstá!  

Ešte si dovolím podotknú ť, že niektoré materiály 

chýbaj, niektorým materiálom chýba aj stanovisko me stskej 

rady, alebo komisií mestského zastupite ľstva. Ide 

o materiáli číslo 1, 9, 15, 20, 21, 22 a 28. 

Proces teda bude nasledovný, odhlasujeme jedna až 

schválený program ako navrhuje mesto, magistrát a n ásledne 

sa budeme zaobera ť a hlasova ť o jednotlivých bodoch 

pozmeňovania programu tak, ako máte v záujme vy poslanci.  

Faktickou sa hlási pán procedurálny, pán poslanec 

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

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Skúsme zapnú ť pána poslanca Vetráka. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nechcem ís ť do detailov. Mám procedurálny návrh, aby 

sme postupovali v zmysle platného rokovacieho poria dku a to 

takým spôsobom, že v prípade, že poradný orgán nie je 

zriadený, tak zákon o obecnom zriadení hovorí, že 

stanovisko s k tomu vypo čuť, vypo čuť si stanovisko mestské 

zastupite ľstvo nemá. Čiže, mali by sme vyžadova ť stanovisko 

len od tých orgánov, ktoré sú zriadené a ešte aj ti e, ktoré 

sú zriadené, tak iba príslušné. 

To znamená, že nie od všetkých komisií, ale len od 

príslušných komisií.  

Čiže, mali by sme postupova ť tak, v zmysle platného 

rokovacieho poriadku, že budeme hlasova ť o zaradení len 

tých materiálov, ktoré nemajú stanovisko, neboli 

prerokované na príslušných komisiách. Pretože iné o rgány 

vlastne zatia ľ zriadené nie sú. A na mestskej rade, ktoré 

neboli prerokované. 
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Čiže, tak ako to je v tom rokovacom poriadku. to je 

môj procedurálny návrh. 

Ja poprosím kolegov, hlavne tých, ktorí ro hlasoval i 

za ten rokovák, ktorí sme spolu robili, aby podpori li tento 

návrh.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O procedurálnom návrhu budeme hlasova ť okamžite.  

Máme k tomu vyjadrenie ešte aj organiza čného 

oddelenia.  

Organiza čné oddelenie. Skúste sfunk čni ť ten mikrofón.  

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

oddelenia: 

Ja len takú malú pripomienku, že zákon o obecnom 

zriadení vôbec nehovorí o tom, že sa hlasuje alebo 

nehlasuje o orgánoch, ktoré sú alebo nie sú zriaden é 

a rokovací poriadok striktne hovorí, že hlasuje sa o tých 

materiáloch, ktoré nemajú tieto náležitosti a je ta m 

vymenované a iný poradný orgán. 

Ďalej je to už na vás. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odporú čam, pán Vetrák, stiahnu ť váš procedurálny návrh 

a postupova ť tým spôsobom, ako je, ako je predzna čené.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja vám odporú čam, aby ste ho stiahli. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie?  

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že zákon je nadradený nášmu rokovacie mu 

poriadku a my nemôžme ís ť nad rámec zákona. Nad rámec 

zákone sme si prijali v podstate rokovací poriadok.  

Vidím, že pán kolega kýva hlavou, ale myslím si, že  aj 

vy by ste mal kýva ť ako právnik, že. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja nie som právnik. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Nemôžme si rokovací urobi ť nad rámec zákona.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Organiza čné. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Rokovací poriadok. 

Čiže, mali by sme hlasova ť. 

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

oddelenia: 

Súhlasím s pani Patoprstou, že tu ideme nad rámec 

zákona, nako ľko zákon hovorí, že môžete si zriadi ť aj iný 

poradný orgán, ak to ustanovuje zákon. A zákon teda  tam 

dáva odkaz napríklad na mestskú políciu a tak ďalej. Takže, 

ako, toto nie je ustanovené zákonom. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Vetrák. 

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

Mne je ľúto, že je tu táto diskusia, pretože tuná 

zámerne vedenie tohto mesta robí obštrukcie, ke ďže sa im 

nepáči schválený rokovací poriadok, tak ako sme si ho 

schválili a robia, robí to už tretiu, tre tretie 

zasadnutie.  

Samozrejme, to čo bolo povedané, nie je pravda. Ten 

zákon to hovorí jednozna čne (gong) mestské zastupite ľstvo 

si môže schváli ť aj iný poradný orgán, môže to urobi ť samo 

od seba, alebo potom je tam bodko čiarka, môže to urobi ť 

navyše ešte aj v prípadoch, ke ď to hovorí osobitný zákon.  

To, inak som to konzultoval aj s pánom Katriakom, 

zhodou okolností a ten si myslí to isté čo ja, tak mali by 

ste si, pani Kramplová, toto s pánom Katriakom ešte  

doladi ť. Ale v každom prípade ja trvám na tom procedurálno m 

návrhu a to je tak, ako sme tu schválili v novembri  a už by 

som prosil, aby nám tu magistrát nediktoval, čo máme robi ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čo sa týka, je tu aj vedúci právneho oddelenia, takž e 

ur čite sa k tomu tak isto bude ma ť možnos ť vyjadri ť. 

Pán Katriak toho času nepôsobí v týchto štruktúrach. 

To  za prvé.  

O procedurálnom návrhu budeme hlasova ť. O tom neni 

pochýb.  

Ale už sme ju otvorili tú diskusiu. Vyjadrila sa pa ni 

Pätoprstá, vyjadrila ste vy, vyjadrili ste sa aj vy .  

Na druhej strane, a to opakujem, moment, a to 

opakujem, asi na pozíciach primátora a v tomto príp ade ak 

ho zastupujem je predseda tejto schôdze. Takže, ak je. 

Takže tomu tiež prislúchajú ur čité, ur čité možnosti 

a postupy.  

Pán Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keby som teraz dal procedurálny návrh, že budeme 

hlasova ť o zaradení všetkých bodov naraz, bez oh ľadu na to, 

čo je v rokovacom poriadku, tak sa o tom proceduráln om 

hlas, bude hlasova ť a ak vä čšina tohto zastupite ľstva si 

odsúhlasí, že odignoruje svoju internú smernicu, kt orá neni 
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nijakým spôsobom vymožite ľná a volá sa rokovací poriadok, 

tak sa pôjde pod ľa procedurálneho návrhu, ktorý prešiel. To 

znamená, že sa bude hlasova ť o celom balíku všetkých bodov 

jedným  hlasovaním sa zaradia.  

Prosím, presta ňme sa tu naozaj hra ť a na ťahova ť za pr, 

na psty, pretože toto zastupite ľstvo rozhoduje. Ak toto 

zastupite ľstvo sa rozhodne, že teraz zaradí bod číslo 

tridsa ťštyri, tak teraz zaradí bod tridsa ťštyri. Ak sa toto 

zastupite ľstvo v zápätí rozhodne, že zaradí bod číslo 

pätnás ť, tak ho zaradí. A je to rozhodnutie vä čšiny. Ak 

s tým vä čšina súhlasí, tak sa tak koná. Ak s tým vä čšina 

nesúhlasí, ide sa pod ľa nejakých ďalších predpisov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo aj našim cie ľom, da ť hlasova ť o jednotlivých 

bodoch, tak aby ste mali možnos ť rozhodnú ť a vyjadri ť sa ku 

každému materiálu, či budeme ho zara ďova ť, alebo nebudeme 

zara ďova ť.  

Organiza čné, k tým informáciám, máme ešte nejaké 

usmernenie?  

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

oddelenia: 

To čo povedal pán poslanec Hr čka je pravda, môžete 

hlasova ť o všetkých, tak ako sme to už robili aj 

v predchádzajúcom volebnom období, že sa vä čšinou hlasovalo 

o všetkých naraz. V tomto volebnom období táto prax  ako 

nejak nie je. Čiže asi tak.  

Ak jeden poslanec nesúhlasí s tým, že sa bude 

o všetkých hlasova ť naraz, je potrebné hlasova ť osobitne. 

Ak sa dohodnete, že o všetkých sa hlasuje naraz, mô žete to 

urobi ť jedným hlasovaním.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, ideme si to vyskúša ť ten procedurálny návrh 

v tom zmysle, že týmto hlasovaním ak sa jeden posla nec 

vyjadrí, takto zaznelo?  

Takto. Ideme hlasova ť o procedurálnom, kde si žiadame 

stopercentnú ú časť toho postupu, že ideme jedným hlasovaním 

hlasova ť o všetkých bodoch. 

Tak tomu rozumiem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Pán Hr čka, po ďte.  
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Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Aj v minulom zastupite ľstve sa robilo to, že napriek 

tomu, že tridsa ť, štyridsa ť. 

Iná č ja sa čudujem, lebo tu polka zastupite ľstva je 

rovnaká ako v minulom období, (gong) a v minulom ob dobí, ak 

nejaký bod, alebo nejaké body, vä čšina bodov, nemala, 

nemala stanoviská komisie alebo mestskej rady, tak sa pán 

predsedajúci, vtedy primátor Ftá čnik spýtal, chce niekto 

hlasova ť osobitne o niektorých z týchto bodov? Povedalo sa,  

ktoré body sa budú hlasova ť osobitne a všetky ostatné dal 

do jedného balíka. O tom balílku sa zahlasovalo jed notne, 

lebo tam nebola žiadna diskusia a potom sa zahlasov alo 

o tých jednotlivých.  

Môžem to vytiahnu ť zo záznamu, sedel som tu naozaj, ja 

som asi na rozdiel od iných, sledoval tie zastupite ľstvá, 

ktoré sa tu diali a na rozdiel, napríklad, od primá tora 

Nesrovnala sa nespýtam, že ke ď dá niekto procedurálny 

návrh, on ako predkladate ľ nesúhlasí s procedurálnym 

návrhom, či sa o ňom bude hlasova ť. Preboha, to sa nemôže 

niekto spýta ť, kto je tri roky primátor, že či sa 

o procedurálnom hlasuje, ke ď s ním nesúhlasí predkladate ľ.  

A ešte raz. Sedím tu, dávam pozor, takto sa to robi lo 

a teraz, to čo sa tu je, je tu procedurálny návrh.  To čo 

bolo a to čo sa tu povedalo, že pokia ľ nemal nikto 

námietky, tak sa to takýmto spôsobom spravilo. Ale ak dá 

niekto procedurálny návrh, tak aj keby mal námietku , tak 
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jeho námietku môže vyjadri ť svojim hlasovaním a vä čšina ho 

prehlasuje. Ja som tu ikskrát nesúhlasil s nejakou 

procedúrou, ktorá tu bola, vä čšina ma prehlasovala, proste, 

bohužia ľ, tak to funguje, že vä čšinový systém, o ktorom 

hovorí zákon.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zaznel tu procedurálny návrh a k tomu bude 

vysvetlenie, nie diskusia.  

Skúste, organiza čné.  

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

oddelenia: 

Prepá č, prepá čte, pán poslanec Hr čka, 

ja si to tiež ve ľmi dobre pamätám. A pamätám si 

konkrétne vás, ke ď vy ste vtedy povedali, že nemôže sa 

hlasova ť o tom, ak totiž, že ten jeden poslanec má právo 

vyjadri ť vô ľu ku každému jednému zvláš ť. A konkrétne ste 

povedali, že ak jeden jediný poslanec nesúhlasí, ta k je 

treba hlasova ť o všetkých osobitne. 

Pamätám si to, viem to takisto nájs ť a vytiahnu ť.  

Čiže, je to vlastne poslanca. 
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Ja len dávam do do to, že aká je procedúra.  

Samozrejme, že z toho balíku celého je možné vytiah nuť 

niektoré a hlasova ť len o tých niektorých osobitne. Čiže 

tie možnosti máte rôzne. Ale teda je to na vás a na  vašej 

dohode. (poznámka: nezrozumite ľné slová, hovorí naraz 

vedúca organiza čného oddelenia a predsedajúci) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja si to tiež takto pamätám a ke ďže vezmen analógiu aj 

z mestskej rady, ke ď tam na konci robíme spolo čnú diskusiu 

k niektorým majetkovým veciam, tak aj tak hlasujeme  per 

partes o každej. 

Dobre. 

Samozrejme, necháme sa do budúcna presved či ť, aj vy 

prídete s tým, že to bolo inak, ja sa rád nechám op ravi ť, 

alebo pou či ť v tejto veci, ale nemám takú pamä ť, nemám takú 

pamäť, že by to takto ani za pána Ftá čnika fungovalo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz, prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Dobre. 

Tak ja zopakujem ten môj procedurálny, lebo bol prv ý, 

takže by sa o ňom malo hlasova ť ako o prvom. 

Čiže, osobitne zara ďova ť do programu by sme mali len 

tie materiály, ktoré neboli schválené na mestskej r ade 

alebo tie, ktoré neprerokovala príslušná komisia.  

Čiže, ostatné sú automaticky zaradené v zmysle 

rokovacieho poriadku. čiže, o tých by sme nemali hlasova ť.  

Čiže, tak jak som to teraz povedal, je môj návrh 

procedurálny.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ja to vnímam tak, aspo ň jak som pochopil organiza čné 

dobre, že pokia ľ sa jeden poslanec v tejto s, v tejto 

otázke vyjadrí negatívne, tak to tak neprejde kvázi , hej? 

Tak tomu rozumiem správne, hej?  

Takže sta čí jeden poslanec, aby sa zdržal, alebo 

vyjadril proti tomuto vášmu uzneseniu a tým pádom b ežíme 

podľa toho starého modelu. Takto zaznelo v organiza čnom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán predsedajúci, jednak sa vás chcem požiada ť, aby 

ste napravili to, čo pán primátor vytrvale nechce napravi ť, 

aby ste umožnili v zmysle rokovacieho poriadku posl ancom 

prihlási ť sa na procedurálny návrh. Ako to, že nemôžme 

stla či ť? Je za čiatok schôdze, toto je okamih, kedy máme 

dáva ť procedurálne návrhy a vy ste nám to elektronicky 

znemožnili.  

Tak máme tu vykrikova ť, alebo máme odís ť odialto? 

Umožnite nám to aspo ň vy. Pán primátor notoricky po čúva, že 

tu vznikne chaos na za čiatku, lebo on nás odpálil od 

tla čítka procedurálny návrh.  

Čo toto bolo za sprostos ť, porušuje tým rokovací 

poriadok. Nerobte to aj vy.  

Toto je ad prima.  

Ad sekunda, poprosím, moja skúsenos ť, ve ď som tu 

nejaký rok, je jednoduchá. Predsedajúci povie, že j e tu 

návrh na takýto, na takéto hlasovanie, spolo čné hlasovanie, 

ak sa ozve výhrada,  aj vznesie poslanec proti proc edúre 

výhradu, tak potom také hlasovanie nie je možné. To  je 

absolútne bežný postup (gong) vo všetkých parlament och.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nemám mám pocit, že by niekedy, alebo teda po čas 

dnešného rokovania nedostal niekto, ktoko ľvek sa prihlásil 

a bolo mu znemožnené vystúpi ť, či už k procedúre, alebo 

akoko ľvek, hoci tla čítkom to nie je.  

Každý kto sa prihlásil do diskusie, či pán Hr čka, pán 

Vetrák, alebo pani Pätoprstá aj vy ste dostali slov o. Takže 

to neni celkom korektná informácia. 

Pani Pätoprstá sa hlásila k procedúre ako takej. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa len chcem spýta ť, ke ď budeme, ke ď odhlasujeme to 

čo pán Vetrák navrhol, či máte vy vedomos ť, ktoré body 

neprešli tými svojimi, teda ktoré nemajú stanovisko  

príslušnej komisie, či máte takúto vedomos ť, aby sme tuto 

zase pol hodinu nechaosili? Pretože momentálne, kon krétne 

nám ide o bod dvadsa ťdva, čo je plnenie protikorup čného 

minima, ktoré (gong) neprešlo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, v úvodnom slove som čítal body 1, 9, 

15, 20, 21, 22  a 28 nemajú kompletné stanoviská me stskej 
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rady, komisie a tak ďalej, takže o týchto tak či tak by sa 

hlasovalo samostatne, hej. 

Tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aký bude teda postup, by nám malo poveda ť organiza čné 

oddelenie. 

Poprosím organiza čné oddelenie, aký bude ďalší postup? 

Ak dáme hlasova ť o tejto situácii, má sa, platí to, že 

ktoko ľvek sa vyjadrí negatívne vo či tomu návrhu, nebude sa 

o ňom hlasova ť? Alebo ako tomu mám rozumie ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Organiza čné oddelenie nemá za vás hlasova ť, ale má 

vysvetli ť tie jednotlivé postoje, ktoré tu sú a názorové 

rozdiely. Hej? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Asi. Iste. Potom dáme hlasova ť, bude hlasova ť, nejaký 

výsledok a potom budeme zase rozmýš ľať nad tým výsledkom, 

hej, že čo sme vlastne odhlasovali.  

Takže, radšej si overíme dopredu, že o čom budeme 

hlasova ť a čo to znamená a čo to bude znamena ť. Dobre?  
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Ja ve ľmi ne, ve ľmi nerada teda do tohoto vstupujem, 

podľa môjho názoru, asi by ste sa mali opýta ť teda, že 

idete hlasova ť o všetkých osobitne a ak teda bude niektorý 

z poslancov nesúhlasi ť, teda o všetkých spolo čne, 

nesúhlasi ť, tak by ste mali asi o každom zvláš ť. 

Respektíve otázka ešte znie, či len o niektorých, či 

len niektoré vy ňať a o všetkých v balíku.  

Čiže toto je rozdiel.  

Buď celý balík, o vše, spolu o všetkých, osobitne 

alebo len o niektorých. A to je na vás ako sa dohod nete. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie.  

To je to, čo povedal aj pán Vetrák, vlastne. Je to. 

Alebo som nerozumela. Je to o procedúre. 

Podľa rokovacieho poriadku máte hlasova ť o všetkých 

osobitne. Pán predsedajúci môže da ť návrh, aby ste sa 

dohodli, že budete o všetkých hlasova ť spolo čne o jednom 

balíku. Ak jeden z vás nebude súhlasi ť, mali by ste 

hlasova ť osobitne. Alebo môže da ť niekto aj taký návrh, že 

len o niektorých sa hlasuje osobitne a o ostatných 

v balíku, tak ako povedala pani poslanky ňa Pätoprstá, že 

len niektoré sa výjmu z toho celého balíka. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím vás pekne, mohli by sme už hlasova ť o návrhu 

pána Vetráka, nech sa k tomu vyjadria poslanci. Je to aj 

v súlade s tým, čo povedala pani Kramplová. Poslanci môžu 

rozhodnú ť o čomkoľvek. A tobôž ke ď je predložený 

procedurálny návrh, nechajte na poslancov. Bu ď prejde ten 

návrh pána Vetráka a ideme pod ľa neho, čiže sme sa rozhodli 

takto, bez oh ľadu na to, aký je výklad nového rokovacieho 

poriadku. alebo to neschválime a ideme potom pod ľa starého, 

lebo takto predkladá vedenie mesta. 

Takže, prosím, dajte hlasova ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Veľmi nerád zdržujem, ale toto je panoptikum. Toto je 

katastrofa, čo tu predvádzame. To. Celý život platí, že sa 

hlasuje o bodoch, ktoré neboli odporu čené. Tie sa 

zara ďovali. Pre čo teraz tu máme nejaké nóva všelijaké. 

Teraz prvýkrát v živote po čujem, že ke ď jeden poslanec 

nesúhlasí, tak všetko je v prdeli, už to musím tak poveda ť.  

To znamená, vrá ťme sa ku všetkým hlasovaniam. A ja som 

nesúhlasil viete pri ko ľkátich? A chcem znova o všetkých 

hlasova ť. Však toto si vyriešte niekde na pracovnom 

stretnutí.  

Tu sme, ráno som došiel dneska, dvadsa ťpäť som tu 

sedel a boli sme tu traja a teraz sa tu budeme hodi nu bavi ť 

o tom, že ako budeme hlasova ť? Však to je hrozné. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, ke ď vezmem iba analógiu, analógiu z ktoréhoko ľvek 

materiálu, ak ktorýko ľvek poslanec povie, že po ďme hlasova ť 

osobitne o jednotlivých uzneseniach toho materiálu,  tak sa 

hlasuje osobitne. 

To znamená, pokia ľ poslanec povie, ako pán Jen čík, že 

hlasujme osobitne o jednotlivých bodoch zaradených do 

programu, hlasujeme o jednotlivých bodoch zaradenýc h do 

programu. Lebo aspo ň jeden vyjadril svoje presved čenie, že 

treba hlasova ť osobitne.   

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pán Jen čík, v tomto prípade. Neviem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Povedal osobitne.  

Dobre. 

Súčasne, sú časne, presne tak jako povedal pán Jen čík, 

načas osem tridsa ť prišli nasledovní poslanci: pán Jen čík, 

pán Uhler, pani Za ťovi čová, pán Bulla, pán Pilinský, pán 

Vetrák, pani Jégh a pani Pätoprstá. Toto sú tí čestní a tí, 

ktorí prišli na čas.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale až neskôr. Pod čiarou mám napísaný aj pán Tvrdá, 

pán Mrva. Tí prišli hne ď vzápätí, ale po osem tridsa ťjedna.  

Dobre. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Povedal príklad, ktorý je ve ľmi rozumný v tomto 

prípade. Ak chcete si jeden tento os, ja si ho môže m 

osvoji ť, ak chcete. Osvoji ť ten jeho príklad, že budeme 

hlasova ť per partes. Dobre?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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No. V poriadku.  

Môžme dať hlasova ť o návrhu pána Vetráka v okamžiku 

keď jeden poslanec vyjadrí svoj postoj opa čne ako je 

samotný návrh, že nesúhlasí 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak to je. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale tak to je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja si myslím, že bolo by dobré, aby predsedovia 

poslaneckých klubov prišli sem, spolu s organiza čným 

oddelením a mohli by sme si. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej. 

Chví ľočku. 

Predsedovia komisie a potom dostane slovo návrhová 

komisia.  

(poznámka:  porada predsedov poslaneckých klubov 

s predsedajúcim) 

(poznámka: ve ľká vrava v rokovacej sále) 
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále a ve ľká vrava) 

Dobre. 

Poprosím pánov poslancov a poslankyne, aby zaujali 

miesta, budeme hlasova ť po dohode s poslancami, predsedami 

poslaneckých klubov o procedurálnom návrhu pána pos lanca 

Vetráka.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Procedurálny návrh odznel najprv od pána poslanca 

Vetráka. O tom procedurálnom návrhu máme najprv hla sova ť. 

A potom ide všetko ostatné. 

A ke ď je treba, tak pán Vetrák to môže zopakova ť 

zrete ľne, že tie body 1, 9, 15, 20, 21, 22, 28 nemajú 

stanoviská, o tých sa bude jednotlivo a o zvyšku hl asujeme 

amblok a potom sa bude hlasova ť o týchto jednotlivých, 

ktoré nemajú stanoviská a potom sa pôjde zara ďova ť 

ostatných, čo poslanci chcú.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťštyri je poslancov prítomných. 

Tridsa ťštyri sa vyjadrilo za. 

 

Dobre.  

Ideme teda hlasova ť a zara ďova ť do bodu programu 

jednotlivé body.  

To je bod číslo 1, 9, 15, 20, 21, 22 a 28, ktoré 

nemajú príslušné náležitosti.  

Bod číslo jedna je Informácia o plnení uznesenia 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teraz zara ďujeme body, potom dostane rozprava, 

príležitos ť poslanci zara ďova ť svoje body. Takýto je postup 

obvyklý.  

Dobre? 

Takže bod číslo jedna Informácia o plnení uznesení 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta k tridsiatemu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Však ale, páni poslanci, vy aj tak na konci 

predra ďujete a zara ďujete si do poradia takých akých uznáte 

za vhodných. Takže zase nerobme z toho trhací kalen dár.  

Hlasujeme návrhová komisia  o bode číslo jedna.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Máme zaradený bod číslo jedna. 

 

Ďalej je to bod číslo devä ť, ktorému chýbajú príslušné 

náležitosti, a to je Návrh na schválenie prípadu ho dného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku Bratislava, 

kataster Ra ča. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení tohto 

bodu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťdva poslancov. 
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Ďalší bod k osobitnému hlasovaniu je bod číslo 15. Bod 

číslo 15 je Informácia  o aktuálnom stave zabezpe čenia 

výstavby náhradných nájomných bytov. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťštyri prítomných. 

Tridsa ťtri za. 

Máme bod číslo pätnás ť. 

 

Ďalej je to bod číslo 20 na zaradenie do programu 

osobitným hlasovaním, a to máme Informácia o realiz ovaných 

zmenách rozpo čtu hlavného mesta Bratislavy za rok 2016 

vykonaných na základe splnomocnenia Mestského 

zastupite ľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťpäť. 

Za tridsa ťpäť hlasov. 

Takže, máme bod číslo dvadsa ť. 
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Ďalej je to bod číslo 21 Informácia o dopadoch 

uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Bratislavy číslo 691 z roku 2016 na ekonomicky oprávnené 

náklady. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťpäť. 

Za tridsa ťpäť. 

Máme bod číslo aj dvadsa ť jedna odsúhlasený do 

programu. 

 

Ďalej je to bod číslo 22 Informácia o plnení 

protikorup čného minima pre Bratislavu za rok 2016. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vyjadrite sa hlasovaním. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťpäťť. 

Za sa vyjadrilo devätnás ť poslancov. 

Budeme rokova ť teda aj o bode dvadsa ťdva. 

 

A následne je to bod číslo 28, dvadsa ťosem a to je 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov ne stského 

zastupite ľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri.. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťtri. 

Máme teda zaradený aj bod číslo dvadsa ťosem. 

 

Teraz otváram diskusiu pánov poslancov a poslanký ň 

k tomu, aby mohli zara ďova ť a upravova ť program schválený. 

Nech sa pá či. 

Faktic. 
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Diskusným príspevkom najskôr pán Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Chcel by som zaradi ť bod 4A Informácia o rekoštrukcii 

Karlovesko-dúbravskej radiály , kde by som chcel da ť jedno 

uznesenie, ktoré som mal naplánované v čera do bodu Rôzne, 

ale ke ďže nie som si istý, že či sa mi dostane do bodu 

Rôzne, tak by som to chcel da ť v rámci normálneho bodu. 

Ďakujem za podporu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujme o návrhu pána poslanca Bullu. Zaradenie bo du 

ako bod 4A Karloveská radiála informácia. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťštyri prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

 

Ďalší návrh bude od pani poslankyne Šimon či čovej.  
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže pri v čerajšom nevyhovení protestu prokurátora 

týkajúce sa všeobecne záväzného nariadenia o verejn ej 

zeleni sme s vani čkou vyliali aj die ťa, neodsúhlasili sme 

prípravu nového vézeten, tak to predkladám teraz. J e to len 

tá druhá časť. Také isté znenie, taký istý termín, ako sme 

mali v čera. 

Preto prosím a tiež podobne ako pán Bulla, čo ke ď 

nebude bod Rôzne, tak to zara ďujeme ako navrhujem zaradi ť 

ako bod 7Bé a prosím o podporu, aj ke ď ten materiál nemáte 

vytla čený, máte ho v mailoch a je ten istý, ktorý bol v m in 

včera v časti Bé. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Šimon či čovej, to je 

príprava vézeten o zeleni. 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ť. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťtri poslancov. 
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Ďalší návrh príde od pána poslanca Hanulíka. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel zaradi ť ako bod číslo 2Bé Návrh na 

znenie nového uznesenia, mestské zastupite ľstvo potvrdzuje 

uznesenie číslo 717, 770 roku 2017 zo d ňa 30. 1. 2017, 

ktorému bol blblblblbl a tak ďalej. Hej?  

Ktorému výkon bol pozastavený v znení vi ď príloha 1. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Skúste upresni ť o čo sa jedná. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Áno. dobre. 

Potvrdí uzn 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

a  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Skúsme ešte pánovi Hanulíkovi da ť slovo, nech dopovie. 

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

Áno, ďakujem. 

Ja chcem iba poveda ť klubu pána poslanca Budaja, že 

ešte raz použijú procedurálnu, že vytiahnu karty, á no, 

súhlasím s nimi, aj ja vytiahnem a už nikdy nebudem  

hlasova ť. 

Sú najvä čší klub, tak majú najvä čšiu zodpovednos ť. 

A ke ď budú prerušova ť vždy zastupite ľstvo. 

Lebo tu proste, tí podnikatelia na nich makajú, tí,  

ktorí si možno odsko čia. Oni žijú, poslanci všetci z tých 

peňazí, ktorí táto časť zarobí, hej? Po čas toho. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 53 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To som nepochopil teraz celkom ako to súvisí 

s rokovacím poriadkom. 

Skúste zopakova ť, pán Hanulík, o čom budeme hlasova ť. 

O ktorom konkrétnom uzne. (poznámka:  zasmiatie) 

Len by bolo dobré aspo ň vedie ť, že čoho sa to týkalo 

to uznesenie 770. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja neviem. 

Pán Hanulík sa nehlási ďalej do diskusie. 

Budeme hlasova ť o jeho návrhu?  

Budeme hlasova ť o jeho návrhu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Skúste, pani Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán Hanulík, pri všetkej úcte, pokia ľ nám nepoviete 

o čom máme hlasova ť, tak nemôžem podpori ť váš návrh. My 

potrebujeme vedie ť čo chcete zaradi ť do ra do rokovania. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Prosím vás, povedali ste iba kde to chcete zaradi ť, 

ale nevieme čo. Je to. Čo je to za bod. Ve ď nám povedzte. 

Veď to možno podporíme. Pán Hanulík.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hanulík. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Nevieme o čom hlasova ť. Nemô, nechcete od nás, aby sme 

nevedeli o čom hlasujeme. Ve ď k ľud. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Áno. ďakujem. 

Tak je to podvr potvrdenie uznesenia. Potvrdenie 

uznesenia číslo 717 z roku 2017 zo d ňa 30. 3. 2017, ktorý, 

ktorého výkon bol pozastavený v znení, vi ď príloha číslo 

jedna.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja už mám v tom taký zmätok, pripadám si.  

Ja si to premyslím. Ni č. Premyslím a potom s tým 

prídem. Tak. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Takže tento návrh ne, zatia ľ nie je platný.  

Pán Jen čík dáva návrh ďalší. 

Zapnite pána Jen číka.  

Pán Jen čík. 

Má kartu zasunutú? Má.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som chcel zaradi ť bod Informácia o aktuálnom 

dianí v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti ako bod číslo 

jedna po Vystúpení ob čanov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Po šes, po Vystúpení ob čanov. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Po Vystúpení ob čanov. Hne ď prvý bod. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujme o tomto návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťtri prítomných. 

Tridsa ťjedna sa sa vyjadrilo za tento návrh.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 57 

 

Ďalší návrh príde od pána poslanca Vetráka.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel zaradi ť materiál, ktorým vlastne 

prelomíme primátorovo veto vo vz ťahu k niektorým bodom 

uznesenia číslo 746/2017. 

Je to uznesenie, ktoré sa týkalo zastavenia výstavb y 

náhradných nájomných bytov v dvoch lokalitách v Pet ržalke. 

Pokia ľ ide o zaradenie, tak teraz takto. Pani 

Zaťovi čová ide až po  mne, čiže ja by som mal teraz 

zara ďova ť ako bod 2A a potom pán Hanulík a pani Za ťovi čová 

po mne. Lebo idete teraz v poradí po mne. Takže ešt e bod 2 

A, 2B neexistuje. 

Čiže, ja to zaradím ako bod 2A a potom ťa poprosím, 

Zdenka, ty si to daj ako bé čko a a tak ďalej. Vieš, lebo ja 

idem prvý. Ja som myslel, že sa skorej prihlásiš. 

Takže ako bod 2A tento materiál vás poprosím zaradi ť 

do programu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme hlasova ť o návrhu pána poslanca Vetráka. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťsedem sa vyjadrilo poslancov za 

 

Ďalší návrh príde od pani poslankyne Pätoprstej. 

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

poslanky ňa MsZ: 

A ja vás chcem poprosi ť o zaradenie bodu ako 14A za 

Informáciu o stave plnenie ak čného plánu cyklistickej 

dopravy, aby to malo kontinuitu.  

Jedná sa o poskytnutie priestoru pre komunitnú 

Cyklodie ľňu a pridružené aktivity Centra mobility 

v Bratislave. 

Dôvodom zaradenia je, že im vlastne koncom mesiaca 

vyprší termín na cyklokuchy ňu na nábreží, kde majú 

kontajneri. 

Ďakujem za podporu.  

14A. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ť. 

Za tridsa ť poslancov. 

 

Ďalší návrh príde od pána poslanca Hr čku. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno za čal s tým, že žiadny človek nedokáže 

vysvetli ť rokovací poriadok človeku, ako človek človeku, 

preto by som dal návrh, aby toto zastupite ľstvo viedol iba 

niekto, kto si pre čítal rokovací poriadok a kto prešiel 

elemtárnou skúškou logiky, lebo v opa čnom prípade tu budeme 

mať také situácie, ako tu sme mali dneska.  

Ja som si, vzh ľadom k tomu, že mám odložené, všetky 

zápisnice z rokovaní, v rýchlosti vytiahol, ako to teda 

bolo v minulom zastupite ľstve a som ve ľmi smutný, že tu 

naozaj sedí ve ľmi podobné osadenstvo, pán sú časný 

námestník,  ktorý vedie zastupite ľstvo tu sedel tiež 
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a neviem, možno nedával taký ve ľký pozor čo sa tu deje, ale 

ja by som k tomu programu, lebo tu bolo povedané, ž e ako sa 

to robilo v minulosti.  

Takže v minulosti, tu vám pre čítam, je to z 29. marca 

2012, pán Ftá čnik hovorí: 

Chcem vás informova ť, že body nášho programu bod 1, 2, 

3, 9 a 11 nemajú stanoviská mestskej rady a stanovi ská 

komisií, pretože vä čšinou sa jedná o vo ľby, respektíve 

správu krajského riadite ľstva. Čiže, z h ľadiska rokovacieho 

poriadku potrebujeme hlasova ť o týchto bodoch osobitne. Ja 

dám o nich hlasova ť o všetkých naraz. Ak by ste mali iný 

návrh, prosím, keby ste ho predniesli teraz.  

A ďalej tam píš, preto budeme osobitne hla, pod ľa 

pravidiel neboli prerokované tam, kde mali by ť, preto 

budeme osobitne hlasova ť. Avizujem, že to urobím na 

jedenkrát. Ak by ste mali iný názor, samozrejme, po viete, 

že chcete o niektorom bode hlasova ť osobitne.  

To je prvá časť. Môžete si to pozrie ť, je to 29. marca 

2012, za čiatok zastupite ľstva. 

21. novembra 2013. 

Potrebujeme ešte rozhodnú ť o bodoch číslo  9, 23, 

25,26, 27 a 38, že o nich budeme dnes vôbec rokova ť, 

pretože nemajú stanoviská bu ď komisii, alebo mestskej rady. 

Ak nie sú návrhy na osobitné hlasovanie, prosím, 

prezentujte sa a hlasujte o zaradení týchto bodov d o 

programu.  
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Pre informáciu pánovi Černému, hlasovanie dopadlo 

spôsobom, že nie všetci poslanci boli za, dokonca t am sú, 

niektorí sa zdržali, napriek tomu to bolo zaradené.   

Čiže, logika veci, že jeden poslanec hlasovaním 

nezahlasoval a tým pádom sa to nemohlo zaradi ť v balíku, je 

absurdná, lebo sa pod ľa tohto pravidelne postupovalo. 

Preto, naozaj, ospravedl ňujem sa, že dve minúty 

zdržujem, ale to predchádzajúcich dvadsa ť minút bolo omnoho 

absurdnejších, poprosím, bu ď si prehrajte predchádzajúce 

zastupite ľstvá, pre čítajte si rokovací poriadok, cho ďte 

niekde na nejaké štúdium logiky a elementárny, 

elementárnych logických vecí, aby sme tu naozaj sa nemuseli 

zdržiava ť takými hlúpos ťami, ako tým, či si toto 

zastupite ľstvo môže vä čšinovo rozhodnú ť o tom, ako chce 

rokova ť, v akom poradí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hr čka, svoje osobné invektíva si nechajte na 

nejaké iné domáce prostredie. To za prvé.  

Za druhé. Od tej doby, od doby pána Ftá čnika máme dva 

dodatky rokovacieho poriadku, (poznámka: nezrozumit eľné 

slovo) desa ť a jedenás ť, dobre?  
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Takže ne ani neexistuje paralela medzi tým  čo bolo 

pred rokom, pred tromi rokmi a medzi tým, čo existuje 

teraz.  

Preto sme narážali na tento problém od roku 2016, 

pretože dodatok číslo 16, ((poznámka: oprava „ööö“) 11. 

Faktickou ešte reaguje na seba pán Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Poprosím dvojitú lekciu logiky, pretože síce rokova cí 

poriadok sa zmenil, ale v tejto veci sa nezmenil. Z menilo 

sa len to, že sa pýta stanovisko ešte inej komisie okrem 

mestskej rady a komisií.  

Čiže, princíp rokovania sa aleže absolútne v tejto 

veci nezmenil, to sa dá k ľudne porovna ť, lebo tie veci boli  

naozaj kozmetické. Upravovala sa jedna veta, nejaký  článok, 

ktorý sa týkal ale úplne iných vecí.  

Čiže, ak to platilo pod ľa starého rokovacieho poriadku 

a nezmenilo sa to v tejto oblasti, tak to musí logi cky 

plati ť aj v tomto období.  

A ešte raz. Vždy sa hlasovalo rozhodovalo hlasovaní m 

väčšiny.  

Prosím, už to presta ňte. Akože, m ňa to naozaj nebaví, 

ako, nechápem, viem, že teraz máte problém, že jedn oducho 

vám neprechádzajú niektoré veci a teraz tu chcete 

obštruova ť, ale naozaj aspom nejakým elementárne slušným 
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spôsobom a takým logickým, že to naozaj neni na han bu 

sveta, ke ď to tu vidíme.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hr čka, len na dovysvetlenie. 

Ja nemám žiaden problém z toho, že niektoré materiá ly 

či prejdú, alebo neprejdú. To za prvé. 

Ak magistrát chcel da ť hlasova ť o zaradení každého 

bodu do programu zláš ť, tak nemá takisto žiadnu obavu o tom 

nie čo niekde schováva ť a strka ť, alebo podsúva ť vám do 

hlasovania alebo rokovania mestského zastupite ľstva nejak 

špeciálne inak.  

Takže tá logika vám asi trošku a konštrukcia, ktorú  

ste práve povedali, vám vôbec nevychádza. Takže asi  na tú 

logiku by ste mali tiež chodi ť.  

Pani Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  
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Dovolila by som si vás požiada ť o zaradenie bodu 

programu Návrh na zverenie školského areálu Spojene j školy 

Tilgnerova 14 mestskej časti Karlova Ves. 

Už to bolo dvakrát v programe, nikdy sa to nedostal o 

do poradia, pretože bolo dvakrát prerušené zastupit eľstvo. 

Bola by som ve ľmi rada, keby ste to podporili.  

A rada by som to zaradila, ke ďže pani Za ťovi čová je 

prihlásená až po mne a tie body o prehlasovaní veta  pána 

primátora, sú pod ľa mňa dôležitejšie, tak by som to 

poprosila zaradi ť za bod pani Za ťovi čovej, ak teda s tým 

budete súhlasi ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Za ťovi čoví bo, bod pani Za ťovi čovej zatia ľ 

nemáme. Tak povedzte, že pred pod tri. Aspo ň takto to 

identifikujte.  

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

Takže, bod tri, ďakujem. 

Keď sa tak dohodneme.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže máme nový bod tri. Dobre. 

Budeme mať, ak za ň zahlasujeme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ť. 

Za dvadsa ťdevä ť hlasov. 

 

Ďalší do diskusie sa hlási pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcem navrhnú ť, aby sme zaradili informáciu o územnom 

pláne ako prvý po  polud ňajšej prestávke. Inak ju máme ako 

informáciu pod písmenom ef) Informácia o príprave n ového 

územného plánu hlavného mesta Bratislavy. 

Myslím, že si to zaslúži bod a navrhujem tento čas. 

Ako prvý bod po obed ňajšej prestávke.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťdevä (poznámka: oprava) 

dvadsa ťsedem. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťsedem poslancov. 

 

Ďalší do diskusie k zmene programu sa hlási pani 

poslanky ňa Za ťovi čová.  

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosila zaradi ť ako bod číslo 2B 

prelomenie veta a to je potvrdenie uznesenia číslo 742/2017 

z 29. marca 2017 ale v bode bé a jedna, dva. 

Len tak zhrniem v rýchlosti. Jednalo sa tam vlastne  

toto uznesenie o tej dúbravskej výstavbe náhradných  

nájomných bytov na ulici Pri kríži, kde sme vlastne  žiadali 

pána primátora, aby zastavil stavebné a výrubové pr áce do 

času kým súd nerozhodne a nenadobudne rozhodnutie 

právoplatnos ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 67 

Takže by som poprosila poslancov o potvrdenie tohto  

uznesenia, nako ľko bolo teda pánom primátorom nepodpísané. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťsedem. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťsedem poslancov. 

 

Ďalej faktickou pán poslanec Vetrák. 

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

Ni č. Ja sa potom k pani Tvrdej prihlásim faktickou. 

Pardon. Mi to zobralo asi, už ja si to už musím zob ra ť 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Ďalej na posle nasleduje pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcem požiada ť milých kolegov o stiahnutie bodu 22 

a to z toho dôvodu, že stalo sa mi na, my sme m. má me 

riadne termíny rokovania jednotlivých komisií na ro k 2017. 

To znamená, že naše organiza čné oddelenie to má 

k dispozícii, aj tí, ktorí vytvárajú materiály. Sta lo sa 

mi, že sme mali sociálnu komisiu, my mávame prvé ut orky 

v mesiaci a potom o dva, o tri dni nám prišiel ozam , že 

máme okamžite ma ť mimoriadnu, lebo je materiál k 

protikorup čému minimu.  

No ja si myslím, že to je nehorázne, aby úrad nekon al 

načas a my sme sa všetci stretávali. To sa neuskuto čnilo. 

A pokia ľ si pre čítate materiál, ktorý nám dnes ráno pristál 

na stole, stanovisko jednotlivých komisií, tak len komisia 

územného plá, nie, na vedomie, na ochranu verejného  

poriadku bola za, potom komisia školstva zobrala na  vedomie 

a ďalšie komisie sa s tým nezaoberali, alebo komisia 

územného plánu napísala neodporú ča mestskému zastupite ľstvu 

zobra ť materiál na vedomie a odporú ča materiál stiahnu ť, 

prepracova ť, doplni ť a znova opätovne predloži ť na 

najbližšie zasadnutie komisie.  

Ostatné komisie vôbec tento materiál neprerokovali.   
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Ja si myslím, že ni č nebráni tomu, aby toto bolo 

predložené riadne do komisií a na zasadnutie mestsk ého 

zastupite ľstva riadne v máji 2017. 

Čiže, opakujem, navrhujem stiahnu ť bod 22. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Vetrák.  

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

No, ja reagujem teda tým, že môžem ak si to dobre 

vysvet ľujem, aj v rámci faktickej da ť procedurálny návrh, 

tak nebude to na pani Tvrdú, ale ešte jeden procedu rálny 

v rámci faktickej.  

Chcem navrhnú ť, aby v prípade tých materiálov kde sa 

hovorí, alebo ktoré pojednávajú o prelomení veta pá na 

primátora, aby pri tom bode bol prítomný aj ten odb orný 

zamestananec magistrátu, ktorý písal stanovisko, že  či je 

to bu ď v rozpore so zákonom, alebo so záujmom mesta, aby,  

aby sme vedeli o tom aj diskutova ť, ke ď niekto také si 

nie čo dovolil napísa ť.  

Čiže, procedúra je taká, aby tuto za spracovate ľským 

stolom sedel ten človek, ktorý písal to stanovisko k tomu, 
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že je to v rozpore so záujmom mesta, alebo, alebo v  rozpore 

so zákonom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová reaguje. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Potvrdzujem slová pani Tvrdej.  

Môžem dokon či ť?  

Takisto naša komisia kultúry a ochrany historických  

pamiatok plní teda odporú čanie, alebo skôr ja to beriem 

v rovine príkazu, aby komisie sa konali ešte pred m estskou 

radou. Máme vtedy komisie, a potom prišla po týždni  správa, 

že okamžite zajtra musíme ma ť mimoriadnu komisiu tesne pred 

Veľkou nocou, lebo protikorup čné minimum.  

Odmietli sme to a budeme to ma ť na komisii kultúry 

a ochrany historických pamiatok teraz 3. mája.  

Takže, nemôžme o tomto materiály hlasova ť a najmä, 

mali sme to jedine v našej komisii územného a strat egického 

plánovania, kde v tom uznesení by malo by ť aj, že tie 

odpovede sú nepravdivé, a preto to žiadame prepraco vať. Že 

radšej to stiahnime, lebo to nebolo v ďalších komisiách.  
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A podporujem návrh pani Tvrdej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz ešte sa vrátim spä ť k tomu návrhu pána Vetráka.  

Predpokladám, že je asi logické, že spracovate ľ, ktorý 

tu bude a netreba o tom dáva ť hlasova ť, alebo ktorý napísal 

to stanovisko, že bude tu.  

Či ten znel inak ten procedurálny návrh?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Totiž to sú naše materiály poslanecké, ktorým 

prelamujeme veto a nema, nevšimol som si, že by tu,  pri 

týchto, v týchto prípadoch v minulosti boli tí, tí 

zamestnanci magistrátu, tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja viem, o čom hovorí pani Tvrdá, že dvadsa ť dvojku 

vyhodi ť. 
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Vy hovoríte zase o procedurálnom návrhu k tomu, aby  tu 

boli tí zamestnanci, ktorí písali dôvodnenie, zdôvo dnenie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak.  

A teraz je otázka, že či chcete o tom hlasova ť. Mne to 

pripadá logické, že by tu mal niekto by ť, kto to obháji 

kvázi. Nie? 

Ale k ľudne, môžme o tom hlasova ť, ke ď na tom trváte.  

Pán Hr čka povedal, že o procedurálnom sa hlasuje hne ď, 

nie?  

Takže. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

O návrhu pána Vetráka, že tu budú zamestnanci, ktor í 

písali zdôvodnenie.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Teraz bol procedurálny návrh pána Vetráka.  

 

Ďalej ešte faktickou, predpokladám, chce k tomu 

predchádzajúcemu vystúpeniu reagova ť pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Tiež mám procedurálny návrh k tomuto bodu dvadsa ťdva. 

Tento procedurálny návrh sa týka toho, že protikoru pčné 

minimum naozaj obsahuje nepravdivé informácie, doko nca 

linky, ktoré nefungujú, dokonca linky, ktoré tam an i vôbec 

nie sú, bolo by dobré, keby sa na komisii dopracova l 

a opravil tento materiál. 

To znamená, že žiadam, aby sa materiál, ktorý bude 

predkla, ak teda vylú čime tento materiál z programu, 

žiadam, aby sa stiahnutý materiál opravil a až poto m 

predkladal do komisií.  

To je môj procedurálny návrh a prosím o hlasovanie.   

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ak sa stiahne. Ak sa stiahne.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už to motáte trošku.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Ak sa stiahne, tak kedy budem môc ť da ť takýto návrh?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Štasselová.  

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

Ja mám dve pripomienky.  

Naozaj, to mimoriadne, teda tlak na mimoriadne 

stretnutie komisie kvôli takémuto materiálu a v tak ej 

kvalite je, ja som to odmietla, takisto sme sa nest retli 

sociálna komisia, čiže sme to neprerokovali, pretože 

naozaj, sú tu poslanci, ktorí žijú zo svojho biznis u, ako 

povedal pán Hanulík a potom ďalší, ktorí žijú z tých, toro 

ktorí robia ten biznis, takže nemáme na to čas, že zo d ňa 

na de ň sa stretnú ť.  

Ale, druhá vec, že obsah a forma toho materiálu hov orí 

o tom, že sú tu v zásade v takmer pri každom tom bo de sú, 

mali by by ť nejaké pravidlá, nejaký rámec. A potom je 
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napísané, že je to splnené, ale my všetci vieme, že  

devä ťdesiat percent z toho tých pravidiel sa nedodržiava , 

alebo neuskuto čňuje.  

Čiže, to vnímanie poslancov, že či je tento bod 

splnený alebo či toto (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

(gong) je  plne  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumieme tomu.  

Hlasujeme o návrhu pani poslankyni Tvrdej, stiahnu ť 

bod číslo dvadsa ťdva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťosem. 

Dvadsa ťosem sa vyjadrilo za tento návrh. 

Takže vyškrkávame bod číslo dvadsa ťdva z rokovania 

dnešného zastupite ľstva. 

 

Ja mám ešte povinnos ť ohlási ť v tomto prípade ako prvý 

námestník jeden bod do dnešného programu rokovania 

mestského zastupite ľstvo pod názvom Návrh na poskytnutie 

odmeny kontrolórovi hlavného mesta Slovenskej repub liky  
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Bratislavy za obdobie júl až december 2016 a prosím  o jeho 

návrh, a prosím o jeho zaradenie a zaradenie do náv rhu 

programu dnešného rokovania pod bodom druhý po obed e po 

bode pána Budaja, to je ten Informácia k územnému p lánu.  

Takže, druhý poobede.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťosem. 

Za dvadsa ťosem poslancov. 

 

Teraz budeme hlasova ť o programe ako celku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťsedem poslancov. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťšes ť. 

 

Máme schválený teda  program dnešného rokovania 

mestského zastupite ľstva 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 

K 31. 3. 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

a preto otváram bod číslo jedna. Je to Informácia 

o plnení uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Bratislavy k 31. 3. 2017. 

Poprosím o krátke úvodné slovo. 

 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Dobrý de ň. 

Ďakujem 

Materiál obsahuje informáciu o plnení uznesení 

splatných k 28. 2. 2017 a to nasledovne:  

Splnených uznesení štrnás ť, priebežne splnených devä ť, 

nesplnené jedno, ur čenie nového termínu plnenia pri jednom 

uznesení. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimon či čová sa hlási ako prvá. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

30. marca 2016 mestské zastupite ľstvo schválilo 

materiál, ktorý sa týkal koncepcie všetkých príspev kových 

a rozpo čtových organizácií mesta, pri ktorom materiáli bolo  

aj uznesenie, doplnené uznesenie, že na primátora, že 

pripraví harmonogram postupu pri dlhodobo neriešený ch 

problémoch v jednotlivých príspevkových organizácií . 

Ten termín bol pôvodne na, už si nepamätám, ale ide  

principiálne o to, že bol na september, potom sa pr edlžoval 

na na októbe, potom sa pred ĺžil na marec, potom sa pred ĺžil 

na 27. 4. a dnes je 27. 4., tak máme za to, že dnes  sme to 

mali ma ť predložené do zastupite ľstva. 

Ak je termín do 27. 4., má sa za to, že sa predklad á 

na zastupite ľstvo. Tak potom nech sa dáva termín do 30. 4., 

ale ke ď je 27. 4., to prvá poznámka. 

Druhá poznámka.  

Tie, tento materiál, ten harmonogram postupu plneni a 

má by ť prerokovaný v príslušných komisiách. Vo všetkých 

tých, kam patria tie jednotlivé príspevkové organiz ácie.  
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Takže ja by som poprosila vedenie mesta, ke ďže tuto 

o tom nie je ani slovo, čo s tým, zrejme budeme ma ť 

kontrolu plnenia až o o mesiac, lebo organiza čné považuje 

27. apríl za za taký, ktorý sa nedal zaradi ť do materiálov, 

ako to býva, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) logické, 

a pripravujú materiály skôr ako 27. 4., tak. 

Ale stále máme takéto body plnenia, že nový termín 

plnenia máme, napríklad, tu sa presúva bod na 25. 5 ., to 

znamená, zastupite ľstvo, to znamená, že 25. 5. zas nebudeme 

mať o tom materiáli ni č. 

Tak je to iba. Nie je to žiaden návrh uznesenia, al e 

iba poznámka k tomu, že sú nerovnako, nerovnako 

kontrolované a odkomunikované plnenia jednotlivých bodov, 

aby to bolo logické a zrozumite ľné každému.  

Poprosila by som vždy dáva ť termíny tak, aby mohli by ť 

do najbližšieho zastupite ľstva splnené.  

A nedáva ť termíny zastupite ľstva. Alebo ak termíny 

zastupite ľstva, tak predklada na zastupite ľstvo. To 

znamená, že ešte pred tým do komisií.  

A poprosila by som aj ostatných predsedov komisií, 

ktorých sa týkajú jednotlivý, alebo kam spadajú jed notlivé 

príspevkové organizácie, napríklad Mestské lesy spa dajú do 

komisie územného plánovania, životného prostredia, Mestská 

polícia spadá pod pani viceprimátorku Farkašovskú, čiže 

v jej komisii by malo by ť to harm, ten harmonogram 

prerokovaný, takisto plnenia dlhodobo neriešených p roblémov 

Mestskej polície, takisto ďalej MARIANUM, ten patrí do 
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troch komisií, STARZ patrí neviem ktorej komisii, 

Zoologická záhrada patrí do dvoch komisií, takže by  som 

prosila, ke ď bude ten harmonogram pripravený, aby boli 

zaradené do všetkých tých príslušných komisií, aby sme sa 

nemuseli zase na ťahova ť, lebo čakáme na plnenie tohto bodu 

už ko ľko? Pol roka. Minimálne pol roka. 

Je to, znovu opakujem, je to iba harmonogram, že ak o, 

lebo nás to všetkých zaujíma, ako si vedenie mesta 

predstavuje, alebo čo považuje za prioritné a čo uznala, že 

je naozaj tá najzávažnejšia vec, ktorú treba ihne ď rieši ť 

a potom sú tie ďalšie.  

Lebo sa nakopilo a ke ď ich nebudeme, aspo ň 

nenazna číme, 

požiadam o pred ĺženie ešte, 

ak aspo ň nenazna číme, že aké sú naše priority, a že 

(gong) tento bod  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Požiadala o pred ĺženie. 

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

Požiadala. Pä ťdesiattri bolo. 

Ďakujem pekne. 
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Ak, ak sa nepustíme do toho vážneho balíka problémo v 

teraz, tak ono sa to bude len naba ľova ť, naba ľova ť a stále 

pred sebou budeme tla či ť a bude toho viac a viac a bude to 

ťažšie a náro čnejšie a nákladnejšie. 

Preto by som prosila aspo ň prvý nejaký, prvé 

priblíženie toho harmonogramu, lebo o ňom ur čite budeme 

diskutova ť a pod ľa toho ako budeme ma ť na to peniaze, tak 

postupne zara ďova ť. 

Čiže, je to len prvý návrh, ktorý by bolo dobré za čať 

prerokováva ť v komisiách, aby sa nám pomali čky pripravuje 

rozpo čet na budúci rok, aby sme to mali pripravené. 

Takže by som prosila, keby to ur čite bolo v májových 

komisiách a na májovom zastupite ľstve. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii ďalej pokra čuje aj pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som sa pozastavil pri bode 1.4, je to návrh 

závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy  za rok 2011 
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a s ním spojené uznesenie číslo 673 z roku 12, časť Cé  bod 

9 zo d ňa 27. 6. 

V tomto bode sa žiada, aby riadite ľ magistrátu 

vykonával úplnú dokumentovú, dokladovú a fyzickú 

inventarizáciu majetku, hmotného, nehmotného, poh ľadávok, 

záväzkov a majetku sledovaného na posúva podsúvahov ých 

účtoch.  

Ďalším uznesením toto bolo, bol toto uznesenie bolo 

dané do priebežného plnenia. 

Vyhodnotenie plnenia tohto bodu, podotýkam, že to j e 

z roku jedenás ť, dotýka sa inventarizácie a pod ľa môjho 

názoru, doteraz sme nedostali žiadnu relevantnú inf ormáciu 

od spracovate ľov inventarizácií, že došlo k regulérnemu 

spracovaniu inventarizácie majetku a s tým súvislý aj 

pohľadávok a záväzkov.  

Podotýkam, že v minulom roku bola informácia daná l en, 

že sa upustilo v rámci ú čtovnej evidencie od od evidovania 

plus, mínus nejakých 64 miliónov. Nebolo to zdokume ntované.  

Takže, k takejto , k takejto správe, že splnené 

uznesenie bolo, by som dal do predloženého návrhu d oplnené 

uznesenie, ktoré by bolo v znení.  

Čiže k existujúcim bodom A, B, doplni ť bod Cé, žiada 

primátora predloži ť na zasadanie mestského zastupite ľstva 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta SR  

Bratislavy, vykonanej na základe rozhodnutia číslo 21 
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z roku 16 primátora hlavného mesta SR Bratislava 

inventarizácia spracovávaná k 31. 12. 2016.  

Súčasťou správy musí by ť i všetky zápisnice všetkých 

inventariza čných komisií a stanovisko ústrednej 

inventariza čnej komisie. 

Poprosím o teda po pochopenie, že tento bod nie je len 

tak pre ni č za ni č, naozaj by sme sa raz mali presved či ť, 

že inventarizácia bola urobená tak ako má by ť. Prípadne 

potom poveríme kontrolóra hlavného mesta, aby nám p odal 

k tomu odborné stanovisko.  

Doterajšia informácia, ktorá nám bola dávaná bola l en 

takým spôsobom priebežným, že inventarizácia sa rob í, ale 

to zdokladovanie priebehu inventarizácie nebolo ani  raz 

urobené.  

Ďakujem za podporu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Síce by bolo možné si  pripravi ť znova pozme ňovák 

k tomuto materiálu, ale neurobil to tentoraz, lebo sa to 
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stále opakuje a ja si myslím, že to je ur čitá systémová 

chyba, o ktorej som hovoril v minulosti, že jednodu cho, 

tento materiál neprechádza nejakou príslušnou komis iou, kde 

by sa to vracalo na dopracovanie a potom sme to tu nemuseli 

nejakým spôsobom vždy dorába ť.  

Ono, základný problém je v tom, že hoci je to mater iál 

o o tom, ako zastupite ľstvo hodnotí plnenie uznesení 

primátora a vedenia mesta, tak v podstate nám sa na  stoly 

vždy dostane materiál tak, aby to čo najlepšie dobre pre to 

vedenie mesta vyzeralo a nespomínajú sa tam tie uzn esenia, 

ktoré sa neplnia a najmä tie, s ktorými primátor al ebo 

vedenie nesúhlasia.  

Ono by sa to dalo dorába ť stále a stále, na každé 

zastupite ľstvo. 

A ono ťažko poveda ť, ktorej komisii by to patrilo, asi 

najbližšie by k tomu bola taká, ktorá tu v minulost i 

existovala a teraz neni vytvorená, to je tá legisla tívno-

právna komisia.  

Takže, stojí za úvahu potom asi v tom ďalšom 

zastupite ľstve po ďalších komunálnych vo ľbách, že by sa 

nie čo také znova vytvorilo, aby tento materiál prechádz al 

takou komisiou. 

No a, 

ak by som prekro čil čas, tak poprosím o pred ĺženie. 
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No a ke ďže aj rokovák a posledná novela rokováku je 

uznesením a ide o plnenie uznesení a ten rokovák sa  stále 

neplní, tak pár slov k nemu.  

Lebo v rámci procedurálneho návrhu som nemohol o to m 

hovori ť, ke ďže tam má by ť len odôvodnenie toho 

procedurálneho návrhu.  

Ja sa nebránim tomu a povedal som to aj na stretnut í, 

pán námestník si to pamätáte, že ur čite, ak bude možnos ť 

a vieme sa dohodnú ť, tak vylepšíme ten rokovák aj 

formula čne tak, aby sme sa tu nemuseli dohadova ť takým 

spôsobom, akým sa to, napríklad, stalo dnes. Len ký m sa 

k tomu dostaneme, to nejaký  čas potrvá a ten, tá naša 

posledná novela rokováku stále nie je, stále sa 

neuplat ňuje.  

Základom toho všetkého je v podstate to, že nebolo 

vytvorené to grémium predsedov komisií a tiež sa tu  robili 

rôzne výkladové stanoviská a vysvet ľovania pre čo tomu tak 

nie je, v princípe to teda sme došli na to, že to a si 

nefunguje kvôli tomu, že sa neoznámilo pánovi primá torovi 

to, že, že existujú predsedovia komisií a že oni sp olo čne 

vytvárajú to grémium.  

Nejaká iniciatíva tu bola aj zo strany pána Budaja,  

len formálne to ešte nie je dotiahnuté.  

Takže skúsime to spravi ť tak, že, že teda oznámime 

primátorovi v najbližšej dobe, že sú tu nejakí pred sedovia 

komisií a vytvárajú to grémium. A pokia ľ sa nedopracujeme 

k zhode na novele rokováku, tak od toho momentu už by so, 
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by som aj ja, aj ostatní boli radi, keby, keby magi strát aj 

vedenie uplat ňovali tú novelu rokováku v plnom rozsahu, tak 

ako bola schválená, lebo je platná. 

A pokia ľ sa niekto nazdáva, že nie čo v tej novele 

rokováku je v rozpore so zákonom, tak má vlastne je dinú 

možnosť a to je tá, že dá návrh na prokuratúru, po čká si 

kým prokuratúra odpovie a ke ď prokuratúra povie, že nie čo 

je v rozpore so zákonom, tak to, samozrejme, zmením e. Ale 

dovtedy nikto z magistrátu, ani z vedenia nemá práv o, aby 

tu novelu rokováku neuplat ňoval a tiež je to uplat ňovanie 

uznesenia. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje 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 sa ospravedl ňujem, ale je to rovnako ku procesu.  

Ja by som si prosila predsa len vysvetlenie 

organiza čného, aby sme to mali v tom jasno, že či by mi 

mohlo poveda ť, ak je termín plnenia de ň zastupite ľstva, 

máme to predložené na zastupite ľstvo, alebo až o mesiac 

neskôr? Čiže, ako máme formulova ť tie termíny plnenia, 
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alebo  to treba jasne napísa ť do návrhu uznesenia, alebo čo 

ja viem, vézetenko predloži ť na júnové zastupite ľstvo 29. 

6.? Potom môže by ť termín 29.6.? 

Ak je presunutý termín na 27. 4., znamená to, že to  

bude na májovom, alebo to je na 27. 4.? 

Mohlo by nám organiza čné vysvetli ť, ako máme 

formulova ť jasne, aby sme potom nemali nejaké 

nedorozumenie?  

A ďakujem pekne vopred. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Môj príspevok sa týka časti 1.12 možnosti posúdenia 

financovania projektu cyklotrasy Siho ť/Pod záhradami.  

Ja dávam žia, teda navrhujem zmenu textu uznesenia,  

čiže nie uznesenie je plnené, ale sa priebežne plní.   

Dôvodom je, naozaj, sme diskutovali o tom, k tomuto  

bodu, že by bolo dobre ho nejakým spôsobom nájs ť možnos ť 

financova ť cyklotrasu Siho ť/Pod záhradami, tak ako to 

navrhovala Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, či už to 
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bude zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja,  

Európskej komisie, alebo aj teda rozpo čtu Bratislavy.  

Čiže, ne nebolo odpovedané a h ľadá sa riešenie, čiže 

neni to splnené uznesenie, ale uznesenie sa priebež ne plní. 

Čiže, požiadam o zmenu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zazneli tu aj otázky, ktoré spadajú asi do kompeten cie 

organiza čného. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Napíšem termín do uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Organiza čného oddelenia týkajúci sa plnení niektorých 

uznesení a termínov.  

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

oddelenia: 

Áno, ak je termín de ň zastupite ľstva, tak ten materiál 

má by ť predložený na to zastupite ľstvo. Je to tak, ako 

povedala pani poslanky ňa Šimon či čová.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To sa nepýtajte m ňa.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimon či čová faktickou. 

 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pani Kramplová, ke ďže je to tak, 

ako som si myslela, potom ma prekvapuje, že plnenie  tohto 

predloženia harmonogramu bolo uložené, schválené na  27. 4., 

pre čo dnes o tom nemáme v kontrole plnenia ani slovo, a ni 

tento materiál predložený?  

Kto mi na to odpovie z vedenia mesta, ke ď tu pán 

primátor nie je? Môžete vy, ktorý zastupujete, pán 

viceprimátor? Pre čo toto nie je ani predložený materiál, 

ani, ani slovo o tom, že posunutie termínu?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Organiza čné. 

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

oddelenia: 

Ja len k tej časti, že pre čo to nie je v tejto, 

v tejto správe. 

Je to správa k 31. 3., čiže v nasledujúcej správe to 

budete ma ť vyhodnotené ako nesplnené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko odpove ď. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali jeden návrh na doplnenie 

uznesenia a síce časty časti Cé od pána poslanca Koleka 

v tom návrhu doplnenia sa píše: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora predloži ť na 

zasadnutie mestského zastupite ľstva správu o výsledkoch 

inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy , 

vykonanej na základe rozhodnutia číslo 21 z roku 2016 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 91 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, k termínu  

31. 12. 2016.  

Súčasťou správy musia by ť i všetky zápisnice všetkých 

inventariza čných komisií a stanovisko ústrednej 

inventariza čnej komisie. 

Termín májové zasadnutie, to znamená 25. 5. 2017. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto . 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsa ťosem prítomných. 

Za dvadsa ťosem poslancov. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz pato Pätoprstá podsunula ďalší návrh. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 
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Zaradi ť do časti Bé uznesenia ako bod 4.2 uznesenie 

číslo 723/2017 no sa v bode priebežné, priebežne.  

Sa bude priebežne plni ť raz za dva mesiace bude 

kontrola, po čnúc 1. 5. 2017. 

No, toto je hrúza. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To je jasné?  

To je všetko.  

Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia pani poslankyni 

Pätoprstej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsa ťsedem prítomných. 

Dvadsa ťtri za. 

 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme hlasova ť ešte o návrhu uznesenia o pôvodnej časti 

A a Bé, tak ako nám bolo písomne predložené, mestsk é 

zastupite ľstvo v časti A berie na vedomie splnené 

a priebežne plnené a nesplnené v bodoch jedna, dva,  tri 

a v časti Bé schva ľuje ur čenie nového termínu a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ťsedem poslancov sa vyjadrilo za. 
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BOD 2 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 

NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC V MESTSKÝCH 

ČASTIACH BRATISLAVA-PETRŽALKA, 

BRATISLAVA-RAČA A BRATISLAVA-VAJNORY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dva, je to Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy 

o ur čení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach 

Petržalka, Ra ča a Vajnory. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Na základe paragrafu 6 a paragrafu 2bé zákona 

Slovenskej re, slovenskej národnej rady číslo 369/1990 

Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predp isov sa 

ur čujú názvy ulíc a verejných priestranstiev všeobecne  

záväzným nariadením obce.  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) sú bližšie návrhy 

názvov tých vzniknutých ulíc. 

Výstup z mestskej rady, odporú ča schváli ť návrh 

vézeten, návrh uznesenia, odporú ča schváli ť návrh vézeten. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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. 

K tomuto bodu všeobecne, teda k schva ľovaniu všeobecne 

záväzného nariadenia o pomenovaní nových ulíc, ktor é prídu 

z mestských častí návrhy, ktoré schva ľujú mestské časti.  

V poslednom čase trvá nesk neskuto čne dlho kedy sa to 

vézetenko s novým názvom ulice, námestia, priestoru , 

dostane na rokovanie mestského zastupite ľstva od doru čenia 

na magistrát.  

Máme tieto s ťažnosti aj na našej komisii kultúry 

a ochrany historických pamiatok, ktorá je gestorsko u 

komisiou. 

Že ja by som poprosila, samozrejme,  poprosím ko, 

chcem poprosi ť kolegov, aby schválili to všeobecne záväzné 

nariadenie, tam vôbec žiadny problém nie je. Čakajú na to 

Petržal čania, napríklad od septembra minulého roku, 

Račania, Malé Kras ňany takisto nieko ľko mesiacov a najmä 
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preto, že budeme ma ť vo ľby do samosprávnych krajov a pol 

roka pred vo ľbami sa nesumejú ob čianske preukazy. Takže 

preto by som prosila, nejakým ve ľmi rýchlym tempom aj.  

Ne nedajú sa, termíny zákonné sa nedajú skráti ť, ale 

teda schváli ť, a aby po vyvesení vézetenka mohli si to 

občania kone čne zapísa ť nové názvy ulíc do svojich 

občianskych preukazov. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Bajan. 

Nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Riadnym diskusným príspevkom.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som vo ľne pokra čoval na predre ční čku.  

My sme mali na miestnom zastupite ľstve požiadavku 

obyvate ľov (poznámka: nezrozumite ľné slovo) ulice, aby sa 

ulica premenovala ulicu Ladislava Chudíka. 
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Vhľadom na tímovanie, ktoré ktoré je ve ľmi 

komplikované celého tohoto procesu, mestská časť navrhuje, 

mesto schva ľuje cez procesy, ktoré sú tu, ja by som 

odporú čal vzh ľadom na to, že máme zastupite ľstvo v júni, 

presne v de ň druhého výro čia úmrtia pána Chudíka, chceme to 

timova ť 24. júna. Mestská časť to prerokovala, čiže to 

posielam do mesta tak, aby komisia sa s tým mohla v čas 

v máji oboznámi ť, ak by teda bol o to záujem a my rokovali 

o tom v júni.  

Čiže skôr len avizujem, že taký problém časový ten 

stres jednoducho, bojím sa, že to nepríde, ale čo je 

podstatné je to, že si musíme poveda ť kedy to natímujeme, 

lebo robi ť zmeny, zmeny názvov ulíc, povedzme pred 

dovolenkami, kedy sú pasy a ob čianske  a podobne 

a v novembri máme regionálne vo ľby, aby nás nikto 

neobvinil, že neviem že nepripustíme niekoho k vo ľbám, lebo 

sú tam ochranné lehoty desiatky dní, kedy sa uzatvá rajú 

vole čské zoznamy. O tom, myslím, každý vie, to nemusím 

rozpráva ť.  

Čiže, my to skôr timujeme, že schváli ť ale možno 

s nejakou odloženou ú činnos ťou. 

Čiže, čiže aj toto by mohol by ť proces.  

Ja len na záver avizujem, že v júni by som o tomto rád 

rokoval tu v zastupite ľstve. 

Čiže, ak by sa komisia zišla v máji, by sme to len 

v Petržalke uvítali.  
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Zatia ľ všetko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Fakt. Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Veď toto sú stále tie problémy, že vec, ktorá by mohla  

trva ť dva mesiace, trvá tuto rok, hej?  

Takže na to upozor ňujem.  

Ale pánu Bajanovi by som chcela. 

Pán Bajan, pán starosta, ja viem tak, že pol roka p red 

voľbami sa nesmú meni ť ob čianske preukazy a jún vám 

nepomôže, lebo v novembri majú by ť tie vo ľby. Takže 

jedenás ť bez šes ť je máj. Už mali sme to ma ť dnes 

schválené.  

Preto, preto je to či v júni, alebo v septembri, alebo 

v októbri, bude to vézetenko zastupujúce mesta v to mto 

prípade nenamietam, lebo aj tak sa to nepomôže ob čanom.  

Mali sme možno zbada ť skôr, no. 

Takže tak.  
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Ale nech odpovie príslušné odborné oddelenie 

magistrátu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou na svoje reaguje pán  starosta Bajan. 

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

Ďakujem. 

Len zodpoviem.  

Možno som bol zle rozumený, ja preto som hovoril 

o odloženej ú činnosti toho celého procesu, aby sme 

neohrozili tie termíny, o ktorých som spomenul. 

Čiže, viem si predstavi ť, že k výro čiu schválime nie čo 

a posunieme to s ú činnos ťou a celý ten proces tak, aby 

jednoducho sme nenarobili chaos v území. 

To je celé. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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 schva ľuje všeobecne záväzné nariadenie  a tak 

ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina prítomných. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie máme prijaté. 
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Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťtri poslancov. 

 

 

BOD 2A POTVRDENIE ČASTI B BODOV 3 A 4 A 

ČASTI C UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 746/2017 ZO D ŇA 29. 

03. 2017, KTORÝCH VÝKON BOL 

POZASTAVENÝ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo 2A, je to Potvrdenie časti Bé bodov 

3 a 4 a časti Cé uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta. 

Poprosím o úvodné slovo predkladate ľa. 

Poslancov teraz. 

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

Áno. Ďa ďakujem pekne. 

Len si chcem ozrejmi ť teda, toto bude nejaké úvodné 

slovo a potom ešte budem môc ť sa prihlási ť riadne 

s príspevkom. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

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

Uhm. 

Tak len krátko teraz poviem, že v zmysle zákona 

o obecnom zriadení v prípade, že primátor nepodpíše  bu ď 

celé uznesenie, alebo niektorú časť z toho uznesenia, má, 

má obecné zastupite ľstvo právo toto jeho veto prelomi ť. 

Môže tak urobi ť ako opätovne odsúhlasí tromi pätinami 

všetkých poslancov, to čo sme už raz schválili. 

Ide vlastne o zastavenie výstavby v Petržalke, k čomu 

bola aj spravená, výstavby náhradných nájomných byt ov 

v Petržalke, k čomu bola spravená aj petícia, úspešná 

petícia, viac ako štyritisíc ľudí v Petržalke. 

a primátor síce podpísal, podpísal časť uznesenia, 

ktorá sa týkala samotného zastavenia výstavby, resp ektíve 

nepokra čovania v plánoch na na výstavbu, ale nepodpísal tie  

časti uznesenia, na základe ktorých by sa podnikli k roky na 

prekva, preklasifikovanie tých stavebných pozemkov na na 

to, čo sa požadovalo v petícii. To znamená, stabilizovan é 

územie typu park, sadové úpravy, oddychová zóna a p odobne.  

Lebo podrobnejšie potom v tom svojom príspevku, len  

aby ste vedeli, vlastne o čo ide.  
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Riešili sme to marcovom zastupite ľstve, kde sme to 

odsúhlasili v po čte dvadsa ťsedem poslancov. Verím, že nie čo 

podobné zopakujeme aj dnes.  

Podrobnejšie potom v tom samostatnom príspevku. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa hlási ako prvá pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Na to prelomenie veta budeme potrebova ť vaše hlasy. 

Chcem vás ve ľmi pekne poprosi ť o podporu.  

Jedná sa, asi ten problém poznáte, o spracovanú 

dokumentáciu, s ktorou nielenže obyvatelia nesúhlas ili, ale 

ak sme si ju, ke ď sme si ju boli pozrie ť na GIB-e, tak 

skuto čne, aj samotní projektanti vraveli, že tam je 

mimoriadne komplikovaná dopravná situácia, nie je t o dobre 

vybratá lokalita. 

Takže, chcem vás ve ľmi pekne poprosi ť o podporu 

a celkom nerozumiem, pre čo to nebolo podpísa, teda 

podpísané znovu, lebo naozaj, je nezmysle tvrdošijn e na tom 
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trva ť. Neni tam ešte ni č postavené, ani sa pravdepodobne 

neplánuje. Je tam ve ľký odpor verejnosti.  

A z územného plánu je to, z územného, z územnej 

lokality je to dopravne zle vyriešené, ur čite by tam 

dopraváci nepovolili to, čo tam bolo navrhované. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii ďalej pokra čuje pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne. 

Ak by som náhodou prekro čil ten základný čas, tak 

poprosím o pred ĺženie.  

Priznám sa, že ke ď sme na marcovom zastupite ľstve 

počúvali pána primátora, boli tu aj ľudia, ktorí zberali 

peti čné hárky pod tú petíciu, tak mám pocit, že málokomu  by 

sa mohlo zda ť, že primátor nechce podpísa ť nejakú časť 

z tohto uznesenia, ktorú sme schválili. 

Aj ke ď sme, aj ke ď sme o tom diskutovali, tak pán 

primátor sa nejako netváril, že nie čo z tej petície mu 

vadí. 

nakoniec nebol pod ľa mňa, dodržaný ani peti čný zákon 

a tam by sa to vedelo vysvetli ť, že nedošlo k prerokovaniu 
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petície so zástupcom tých peti čiarov teda. Nebol tam 

peti čný výbor, bol tam, bola tam osoba ur čená na styk s tým 

príslušným orgánom, teda s magistrátom.  

Ak by k takémuto stretnutiu došlo, ako to predpokla dá 

peti čný zákon, tak by sme si to vysvetlili, ale pán 

primátor ani na tom zastupite ľstve nepovedal, že mu nie čo 

z toho uznesenia vadí a potom na druhý de ň, ke ď mal svoje 

vlastné uznesenie, tak zase pri tej obhajobe toho 

uznesenia, ktoré sa týkalo tejto problematiky nebol .  

Čiže, ani na ten druhý de ň toho 30. marca sme sa 

nedozvedeli, že nie čo z toho mu vadí. 

Následne, ke ď mal podpísa ť schválené uznesenie, tak ho 

nepodpísal z dvoch dôvodov, teda z obidvoch, ktoré hovorí 

zákon o obecnom zriadení a to, že je to vraj so záu jmami 

mesta a takisto, že je to v rozpore so zákonom. 

Bez bližšieho vysvetlenia, čo síce nie je jeho 

povinnos ť, ale ak my máme sa teraz rozhodnú ť, či to 

prehlasujeme, či prelomíme to primátorovo veto, tak by bolo 

dobré keby niekto z magistrátu, kto pripravoval to odborné 

stanovisko pre čo je to v rozpore so zákonom a pre čo je to 

v rozpore so záujmami mesta, to vysvetlil.  

Ja teda neviem, že či tým, že prišiel pán riadite ľ 

magistrátu, to znamená, že on je ten zamestnanec, k torý 

písal to stanovisko, alebo ešte čakáme na niekoho. 

To by som sa chcel pána námestníka spýta ť, lebo sme si 

odsúhlasili, že tu bude sedie ť človek, ktorý to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 106 

pripravoval, ale nikoho tu nie je. Tak bol som 

ubezpe čovaný, že tu taký človek bude. Zatia ľ tu, zatia ľ tu 

nie je. 

Takže, aby sme vedeli, že kto nám to vysvetlí pre čo je 

to v rozpore so zákonom a pre čo je to v rozpore so záujmami 

mesta.  

Ja sa, ja sa nestotož ňujem s týmito dôvodmi a to 

z nasledových dôvodov. 

Pán primátor nepodpísal vlastne tri body z toho 

schváleného uznesenia a všetky tri body sa týkajú j ednej 

veci, a to, aby sa podnikli kroky, na základe ktorý ch sa 

tie dve lokality v Petržalke, ktoré sú v sú časnosti 

klasifikované ako stavebné pozemky, aby sa preklasi fikovali 

na stabilizované územie, ktoré bude ma ť funk čné využitie 

kód 1110, čiže parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.  

Čiže, pán primátor vlastne nechce, aby tieto pozemky , 

ktoré boli až do roku 2012 takto klasifikované a v roku 

2012 boli záhadne preklasifikované na stavebné poze mky, tak 

tam pán primátor sa nechce vzda ť toho, aby to zostali 

stavebné pozemky. Hoci tam nechce stava ť. Tak je otázne, že 

pre čo chce, aby to boli stavebné pozemky, ke ď tam nechce 

stava ť?  

To by mal niekto vysvetli ť. A to sa pýtajú aj ľudia, 

ktorí minule pánovi primátorovi uverili, že tá petí cia, že 

ju teda podporuje v plnom rozsahu. A to by som bol rád, 

keby niekto teda vysvetlil, v čom vidí ten rozpor so 

zákonom a v čom je ten rozpor so záujmom mesta.  
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Pokia ľ ide o rozpor so zákonom. Zhodou okolností tie 

body, ktoré sú tu v tom materiáli definované, tak b oli 

naformulované v spolupráci s miestnym úradom v Petr žalke, 

s oddeleniami (gong), ktoré majú na starosti úze 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som poprosil pánov poslanky ňou, pani poslankyne 

a poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej sále a venovali 

pozornos ť aj. Tu skuto čne, tí poslanci, ktorí majú záujem 

počúva ť kolegov, nepo čujú vlastného slova, ani slova tých, 

ktorí re čnia.  

Takže diskusné kluby si nechajme na prestávky, ktor é 

tu máme.  

Faktickou bude reagova ť  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ešte pán Hr, pán Vetrák dokon čí. 

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

Ďakujem. 

Čiže nadviazem, nadviažem na to.  

Pán primátor síce nechce, aby sa tam stavalo, ale c hce 

aby to zostali stavebné pozemky.  
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A pokia ľ ide o, čo je samo o sebe minimálne pre m ňa 

záhadou.  

Pokia ľ ide o potenciálny rozpor so zákonom. Nemyslím 

si, že tu je, navyše práve tie body, ktoré sú tu de finované 

a naformulované, boli naformulované v spolupráci s miestnym 

úradom v Petržalke s oddeleniami, ktoré majú na sta rosti 

územné plánovanie.  

Čiže, nemyslím si, že dlhoro ční zamestnanci miestneho 

úradu v Petržalke by naformulovali nie čo, čo je v rozpore 

so zákonom. 

Pokia ľ ide o záujem mesta, záujem mesta neposudzuje 

iba primátor a už tobôž nie úradníci na magistráte,  ale 

záujem mesta posudzujú aj poslanci. A posudzujú a v nímajú 

to nejak aj ľudia, ktorí spísali petíciu.  

Čiže, si myslím, že ak sa tu našlo viac ako štyritis íc 

ľudí, ktorí podpísali petíciu a hovoria, že je v záu jme 

tohto mesta, aby sa to preklasifikovalo na zo stave bných 

pozemkov na to, čo to bolo do roku 2012, a ak si aj 

poslanci v po čet dvadsa ťsedem myslia, že je to takto 

v záujme mesta, tak som naozaj zvedavý, čo sa dneska 

dozvieme od vedenia mesta, že pre čo by to malo by ť 

v rozpore so záujmom hlavného mesta. 

Ja by som nakoniec poprosil všetkých, všetkých 

poslancov, najmä tých, ktorí hlasovali pôvodne za t oto 

uznesenie v plnom rozsahu, aby podporili znova tent o 

materiál a teda tie body uznesenia, ktoré neboli po dpísané, 
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pretože je to plne v súlade so zákonom, a je to aj v súlade 

so záujmami mesta. Aspo ň pod ľa môjho názoru.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hr čka, faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem zbyto čne zdržiava ť, ale pre m ňa, by som rád 

urobil také verejné vyhlásenie, že pokia ľ, aj ke ď zo zákona 

to primátorovi možno nevyplýva, nebude písomné zdôv odnenie, 

pre čo považuje dané uznesenie za nezákonné, alebo 

nevýhodné, tak ja budem hlasova ť za prelomenie akéhoko ľvek 

uznesenia, ktoré nebude zdôvodnené, aj za ktoré som  pôvodne 

nehlasoval. Lebo takto mi to proste nepríde správne .  

Ak teda má na to právo, má. Bu ď mi zdôvodní pre čo 

a tie argumenty uznám a budem, ak ich ne nebudú žia dne 

argumenty písomne dané pred tým, nie teraz vysvet ľovanie, 

to mi príde, naozaj, také aby sme sa tu na ťahovali 

o argumentoch, či tie, ktoré budú povedané sú správne, 

alebo nie, automaticky hlasujem za prelomenie veta.   

To je môj verejný prís ľub. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pripomínam len, že to vysvetlenie ste žiadali vy, 

dokonca hlasovaním. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Obávam sa, že tu zbyto čne budeme teraz diskutova ť. 

Pán Hr čka má pravdu v tom, že tento proces má prejs ť 

mimo zastupite ľstva, pretože tu budeme sa naozaj zdržo, 

zdržiava ť pri každom bode.  

Tu je priestor na rokovanie, či už na komisii, alebo 

medzi primátorom a navrhovate ľom, kde mu vysvetlí dôvody 

pre čo to považuje za nevykonate ľné, či chce zmeni ť iba 

termín a je možné sa dohodnú ť. A nie tuto budeme teraz 

diskustova ť o tomto bode zase ďalšiu pol hodinu.  

Ja to považujem za ve ľmi neefektívne riadenie 

magistrátu, aby sme každý bod, ktorý je možné rieši ť  mimo 

zastupite ľstva, na či už na komisii, alebo priamou 

komunikáciou medzi primátorom a poslancom, ktorý tu  

navrhoval takéto uznesenie, aby sme to teraz zase r iešili 
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veľkou dlhou diskusiou tu na zastupite ľstve. Nemáme na to 

čas. (gong) Máme ve ľa bodo 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Ja si myslím , že komunálny záujem definujú hlavne 

volení zástupcovia obyvate ľov a komunálny záujem vyjadrilo 

devä ťdesiatdevä ť percent poslancov zvolených za Petržalku 

tým, že navrhli toto uznesenie.  

Takže, ja stále mám ten istý názor a preto budem 

hlasova ť opätovne za tie uznesenia, ktoré sme na tom 

zastupite ľstve schválili, aj preto, že vlastne, tak ako 

hovoril pán Vetrák, reagujú na tie názory obyvate ľov 

z danej lokality. 

A ja na rozdiel teda od mnohých, ktorí sa tam nebol i 

pozrie ť, som bola, tak ako aj pán Vetrák, poznám tú 

lokalitu, ja hne ď v susedstve bývam, a naozaj si myslím, že 

nie je vhodná na žiadnu stavebnú činnos ť do budúcna, 

pretože na jednej z nich je ihrisko a tá druhá je, naozaj, 

dopravne ve ľmi zle obslúžite ľná. 

A preto, tak ako som ja (gong) v rokoch  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som naozaj najprv uvítal stanovisko spracovat eľa 

toho stanoviska kde sa udialo, na čo mám konkrétne 

reagova ť, lebo zatia ľ neviem na čo mám reagova ť. 

A druhá poznámka. 

Naozaj, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) kolegyne 

Pätoprstej, ja by som uvítal písomné stanovisko v čom 

konkrétne pochybili spracovatelia, aby som vedel me todicky 

usmerni ť stavebný alebo územný plán, ak teda naozaj 

pochybili.  

Takže, to písomné stanovisko by som naozaj uvítal. 

Na druhej strane, mám ur čitú predstavu, ako by sme bez 

ohľadu na to, čo urobí pán primátor v tejto veci, spolo čne 

konali v území.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 113 

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

Ďakujem pekne. 

Súhlasím s predkladate ľom tohto návrhu na prelomenie 

nepodpísaného uznesenia pánom Vetrákom. 

Súhlasím s pánom Bajanom, s pani Plšekovou, nesúhla sím 

s pani Pätoprstou, pretože to je uznesenie mestskéh o 

zastupite ľstva a nedá sa vysvet ľova ť po jednotlivých 

komisiách. Je, má to by ť tak, ako pán starosta Bajan 

povedal, tie dôvody majú by ť jasne nám doru čené vopred, aby 

nemuseli sme sa teraz tuto dozveda ť a a diskutova ť o tých 

dôvodoch, ktoré, ktoré prekvapujúco pán primátor 

nepodpísal. 

Takže, naozaj, o čakávam, že sa to zmení v tom, že ke ď 

pán primátor nepodpíše, lebo má na to právo, nech u vedie 

presné dôvody a potom bude naša reakcia kratšia na 

zastupite ľstve, možno žiadna.  

Takže, budem, samozrejme, hlasova ť za návrh pána 

Vetráka. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja len krátko. 

Lebo viacerí poslanci reagujú, že je to tam informa čný 

bod e), kde sú tie dôvody, ale k tomu chcem poveda ť, že tie 

dôvody nie sú úplné.  

A druhá vec, práve preto, že nie sú úplné a pod ľa mňa 

ani nie sú správne, tak chcem tu ma ť človeka, s ktorým sa 

dá o tom diskutova ť, a preto som chcel, aby tu tí ľudia 

boli.  

To, že sem prišli, je to v poriadku, vypo čujem si ich 

názor a potom na ňho zareagujem priamo.  

Lebo aj ja viem napísa ť hoci čo, čo si zmyslím od 

úradníckeho stola, ale my tu zastupujeme ob čanov a úradníci 

nezastupujú nikoho.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím o reakciu spracovate ľa. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Čo sa týka sekcie územného plánovania, v zmysle toho  

materiálu, ktoré vlastne sme dop ĺňali, ja by som len 

vyjadril, ja si myslím, že to tu je dobre opodstatn ené. 
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Ja už v zmysle toho, že tá mierka 1 k 10000 je pros te 

o tom, že takýto malý pod nula celá pä ť hektára, sa robí 

v územnom pláne zóny. Ako, už to lepšie napísa ť nevieme.  

Jednoducho, do ve ľkého územného plánu sa takáto 

regulácia nerobí pod ľa parcelných čísiel.  

A čo tam bolo ešte druhé.  

Ešte poprosím pani doktorku Volfovú. 

JUDr. Ľudmila   V o l f o v á , oddelenie  usmer ňovania 

investi čných činností: 

Tam bol bod, my sme sa vyjadrovali teda k bodu tri,  

kde ako pán riadite ľ povedal, ja, pán riadite ľ sekcie 

povedal, že nevyjadrujeme sa k teda, územný plán ne upravuje 

pod nula pä ť hektára. 

Ale potom tam bol bod štyri, ktorý píše, že po 

zverejnení oznámenia o za čatí.  

My nezverej ňujeme oznámenie o za čatí zmien a doplnkov, 

pretože na to sa nevz ťahu, teda pod ľa paragrafov stavebného 

zákona sa nezverej ňuje oznámenie.  

Čiže už v tom, v tom je zlý tento pá, toto 

ustanovenie.  

A stavebné uzávery sa nerobia na ve ľký územný plán. 

Stavebné uzávery sa robia na územné plány zóny. 

Čiže, keby mestská časť za čala v týchto územiach 

obstaráva ť územný plán zóny, jasné, že nastupuje, že môže 

byť aj stavebná uzávera. 
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Čiže, to bolo také, ako vysvetlenie k tomu bodu štyr i. 

A v te, ten posledný bod, súhlasí s tým, aby na 

najbližšom schva ľovaní zmien a doplnkov územného plánu boli 

tieto lokality zmenené.  

My máme rozbehnuté zmeny a doplnky, s ktorými sa 

trápime, najmä vzh ľadom na zložitý proces strategického 

posudzovania, rozbehnuté proste zmeny a doplnky. Čiže, tie 

by sme museli preruši ť a za čať pracova ť na týchto dvoch 

lokalitách, pretože najbližš, my to nemôžeme ako do  

rozbehnutých zmien vloži ť. Tie sú už v takom štádiu, že my 

nemôžeme dop ĺňať do teraz proste pripravovaných zmien 

a doplnkov  nejaké nové návrhy. 

To je proste logika tohto. 

My nie sme ako proti tomu, v podstate tej stojednot ke, 

tam tie viacpodlažke, tam môžu by ť aj parky, je to sú časťou 

toho. proste pod ľa ve ľkého územného plánu. 

Čiže, pri spodrobnení v územnom pláne zóny môže by ť 

presne na parcely povedané kde bude park, kde bude bytová 

výstavba. 

To je celé, len čo my hovoríme vo vz ťahu k tomuto 

schválenému uzneseniu.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák reaguje. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, v prvom rade som si teda vypo čul, alebo nepo čul 

som žiadny dôvod pre čo by to bolo v rozpore so záujmom 

mesta.  

Čiže, minimálne v tom oh ľade je primátorovo veto 

nekvalifikované. 

Počul som tu nejaké názory na to, pre čo by to malo by ť 

v rozpore so zákonom, a teda za čnem. 

Tá štvorka bola z vašej strany zle pochopená, preto že 

tuná sa hovorí o tom, že vy vyzvete miestny úrad, a by on 

vyhlásil stavebnú uzáveru. V petícii sa ešte hovori lo, že 

ak je to potrebné. 

Čiže, miestny úrad to bude robi ť vtedy, ak tam bude 

robi ť ten plán zóny. Ale možno ma pán starosta opraví.  

Čiže, to nebolo myslené, že vy nie čo budete robi ť so 

stavebnou uzáverov pri pri územnom pláne celomestsk om. 

Čiže, tam to bolo zle pochopené. 
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Vy ho máte vyzva ť.  

Či je to po zverejnení oznámenia, to sa priznám, 

neviem. To je formulácia, ktorú použil miestny úrad  

v Petržalke. Možno pán starosta to dovysvet ľuje. Toto 

neviem, po zverejnení oznámenia. 

Pokia ľ ide o to, že či súhlas, o o ten územný plán 

hlavného mesta. 

No, ktorý je najbližší? Nula štvorka, nula pä ťka, nula 

šestka, žiadny ste nepredložili. Ktorý je najbližší ? (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ja možno za čnem tým, čím skon čil pán kolega. 

Ja by som to naozaj nespájal s ú so zmenami územnéh o 

plánu, lebo to je naozaj, to by sme tu za čali diskutova ť na 

nieko ľko hodín. Rozumiem tomu, že, že najprv zonálka, pot om 

možno celý proces stavebnej uzávery. To je, myslím,  každému 

jasné.  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) o to, že či máme 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) ís ť my na zonálku, budeme 

musie ť žiada ť súhlas mesta, lebo je vlastník pozemku, 
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jednoduchšie je, keby mesto vyhlásilo zonálku, k ľudne sa 

viem k tomu pripravi ť a da ť podklady.  

Ale ja si myslím, že, odporú čam kolegom poslancov za 

Petržalku, stretneme sa, myslím, budúci týžde ň a povieme 

si, čo by sme s tým územím odporu čili mestu rieši ť.  

Všetko.  

Teraz, samozrejme, budem za to uznesenie hlasova ť čo 

navrhol pán Vetrák. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Samozrejme, ani to čo ste vy povedali, neznamená, že 

s, že je to v rozpore. O tom, o tom pán primátor mo hol 

diskutova ť, ale nie zamietnu ť celé uznesenie. 

Tu je jasný, jasná vô ľa petržalských poslancov, ale aj 

petržalskej verejnosti, že si to neprajú, primátor tvári 

sa, teda hovorí, že s tým súhlasí, tak to mal podpí sať 

a detaily rieši ť, ale nie napísa ť, že to je v rozpore so 

zákonom, alebo že to nie je v záujme mesta. Ve ď to nemá 

logiku.  
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Takže vás poprosím, aby ste podporili toto prelomen ie 

veta pána primátora.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovate ľ ešte. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja len podotknem, my sme sa vyjadrovali za územné 

plánovanie.  

Povedali sme vám jasne aké sú procesy, ako to fungu je 

a jednoducho, mestská časť má obstaráva ť územný plán zóny, 

nie mesto. 

To je všetko čo som chcel poveda ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje ešte pán riadite ľ magistrátu. 

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

Ja si dovolím kratu čko zhrnú ť tie body ešte raz. 
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Samozrejme, je na poslancoch, akým spôsobom budú 

hlasova ť a aké uznesenie bude prijaté.  

Prvá informácia. 

Lokality obidve v Petržalke boli vybraté po dohode 

s mestskou časťou, to je proste fakt.  

Druhá vec. 

Mestská časť zmenila názor, mesto proste to 

akceptovalo, vyjadrenie pána primátora, aj naša kom unikácia 

voči mestskej časti je jasná. Mesto v tejto lokalite na 

základe komunikácie s mestskou časťou a zmene jej názoru, 

nepripravuje žiadne kroky na výstavbu náhradných ná jomných 

bytov v tejto lokalite, aj napriek tomu, že prvý kr ok 

mestskej časti bol taký. To je prvá vec.  

To znamená, akceptovali sme ho. Ni č sa tam stava ť 

reálne nebude.  

Boli tam položené, samozrejme, nejaké dotazy 

v súvislosti s tým uznesením.  

Ja by som vás chcel poprosi ť, pán poslanec Vetrák, 

pani Volfová je doktorka práva, ktorá tu naozaj pra cuje 

desiatky rokov a jedna z najvä čších špecialistkov na 

stavebný zákon, na územné plánovanie, je to odborní k, po 

ktorom sa tak volá, ktorý tu je.  

Tento odborník pripravoval stanovisko tohto úradu t ak, 

ako pod ľa zákona mal, tak ako to vyhodnotil a zastupuje tu 

samozrejme, záujmy mesta.  
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Rovnako pán inžinier pán architekt Černík je odborník.  

Poskytli vám stanovisko v zmysle výkladu územného 

plánu.  

Jednoducho, ja len poprosím, samozrejme, vy nemusít e 

ako právnik súhlasi ť s ich argumentáciou, ja len poprosím, 

aby samozrejme, bol akceptovaný tento názor.  

A vy máte právo akýmko ľvek spôsobom odhlasova ť 

a prelomi ť veto, aj ke ď si myslím, že to potrebné nie je. 

Druhá vec. 

Sme pripravení, samozrejme, na aktívnu diskusiu 

s mestskou časťou Petržalka. Prí ďte, budeme o tom 

diskutova ť a konajme pod ľa toho, čo vám odborníci 

z územného plánovania mesta hovorili a na túto disk usiu 

budeme pripravení, budeme si oponova ť, budeme komunikova ť 

s pánom starostom. Som pripravení komunikova ť s pánom 

prednostom, aby sme to vyriešili.  

V prípade, že urobíte politické rozhodnutie, prelom íte 

veta, je to, je to samozrejme, vaše právo, ale z po hľadu 

magistrátu vám hovorím, že je, sme pripravení o tom  rokova ť 

s odborníkmi mesta.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán starosta Bajan. 

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

Je mi ľúto, ale musím zareagova ť. 

Nie k pani Volfovej, ktorú považujem naozaj za 

odborní čka v tejto branži, ale na vás, pán riadite ľ. 

Vyprosujem si, aby ste opätovne klamali, dovo ľte mi 

toto silné slovo poveda ť, o tom, že toto miesto bolo 

vybraté po dohode s mestskou časťou.  

Na list pána primátora, kde ste sa pýtali, vysvetli te 

nám upi čko územný plán, čo je samo o sebe ve ľmi zvláštne 

keď sa pýtate vy, čo ste nos, čo máte tieto veci vedie ť, 

pýtali mestskej časti, sme povedali, áno, toto sú v zmysle 

stavebného, pardon, v zmysle územného plánu stavebn é 

pozemky. To je všetko. Nikde v liste nenájdete, že sme tam 

umiest ňovali nájomné byty. 

Vyprosujem si to a jednozna čne tvrdím, že to nemá, nie 

je úplne v poriadku. ale pre m ňa je to ve ľké varovanie, ako 

budem písomne komunikova ť s mestom, pretože akéko ľvek 

stanovisko ste schopní zmanipulova ť, alebo obráti ť úplne 

iná č, ako je text listu.  

Pre m ňa je to ve ľké varovanie. Nestretol som sa za 

dvadsa ť rokov s tým, ale človek sa u čí celý život.  
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Všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Plne potvrdzujem slová pána starostu. Nikde nie je,  my 

sme ani zastupite ľstvo, ani starosta nedostal súhlas s tým, 

že sa tam má stava ť. O ni čom takom sme nevedeli, žiaden 

takýto súhlas nebol vydaný.  

Takže, ve ľmi je dôležité nestrati ť dôveru a nehovori ť 

a prekrucova ť fakty. 

A to čo je tu povedané, že to nie je potrebné 

schváli ť. Je to potrebné schváli ť. Je to potrebné, pretože 

pracuje sa tu v čase a ak nebude žiadne uznesenie, nebude 

vôľa v budúcnosti to rieši ť. Toto schválenie je ve ľmi 

dôležité.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Vďaka. 

Ja tiež nespochyb ňujem odbornos ť tuná spracovate ľov, 

tých čo sedia za spracovate ľským stolom, ale jedným 

z dôvodov nepodpísania bolo, že je to v rozpore so záujmom 

mesta.  

Nemyslím si, a nebolo to tu ani vysvetlené, pre čo by 

preklasifikovanie tých pozemkov zo stavebných na 

stabilizované územie, malo by ť v rozpore so záujmom mesta. 

proste to tu ani oni nepovedali, ani nikto iný. Ani  

primátor to nikdy nevysvetlil. 

Čiže, minimálne v tej časti je toto veto primátorovo 

úplne že akože nekvalifikované.  

A v tej druhej veci.  

Nepočul som, že by to bolo v rozpore so zákonom, po čul 

som, že by to malo by ť sprocesované inak a vysvetlíme si to 

teda s tými ľuďmi s územného plánu v Petržalke, ktorí to 

takto naformulovali a prípadne potom to môžme prija ť nové 

uznesenie, kde by sme to ešte nejako vylepšili. Ale  nepo čul 

som, že by to bolo v rozpore so zákonom. Po čul som, že sa 

to inak zvykovo proste procesuje.  

Čiže, to je tiež dos ť ve ľký rozdiel. 

Ale ďakujem za vysvetlenie v každom prípade.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len na záver by som asi.  

To čo som si ja z toho odniesol, z toho vyjadrenia 

odborných pracovníkov som si odniesol a to vám povi em ten 

rozpor záujmami mesta je asi v tom, že to uznesenie  

nabúrava procesy, ktoré sú inak spustené k bodu zme ny, 

doplnky územného plánu, alebo nového územného plánu .  

To v zásada vynaložilo mesto na to nieko ľko desiatok 

tisíc euro po čas asi pä ťro čného obdobia, ktorých sa 

obstarávajú a v prípade, že ke ď zasiahnete do toho takýmto 

spôsobom, tým uznesením, ktoré v časti, v časti, nehovorím, 

že am block ako celok, v časti, spôsobili by, že ten, tak 

ako pani Volfová povedala, že ten proces by sa muse l 

pozastavi ť, hej?  

Či vôbec má hodnotu pokra čova ť v ňom, alebo by sa 

musel pozastavi ť, tu bude o tom rokova ť zastupite ľstvo, ale 

ja  v tomto vidím, v tomto vidím ten rozpor so záuj mami 

mesta, pokia ľ nerozhodne zastupite ľstvo. 

Ale hovorím, nechcem sa zapája ť do tej diskusie, pre 

mňa dôležité je to, že aj mesto vyjadrilo svoj zámer,  že 

v tejto lokalite stava ť neplánuje.  

Pán starosta Bajan. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Teraz aby som bol dobre pochopený. Nedá mi, ale mus ím 

to poveda ť. 

Naozaj, v jednej časti má mesto pravdu, my musíme 

rozde ľova ť skupinový záujem od verejného záujmu.  Všetky 

stavby, ktoré idú do územia, je pred vo ľbami, alebo inom 

čase, petícia, či jedno parkovacie miesto, dve, tri, alebo 

hocijaká iná stavba, mesto nemá na to, aby sa rozví jalo 

exteritoriálne, pretože to nevieme dopravne obslúži ť a tak 

ďalej, a tak ďalej.  Nechce sa mi ís ť do detailov.  

Absencia o rozvoji hlavného mesta vôbec v budúcnost i 

tohto mesta územného chýba na tomto zastupite ľstve, aby sme 

o tom diskutovali. Možno na úrovni hlavnej architek tky, 

v tejto chvíli neviem. Ale faktom je, že nie čo s týmto 

robi ť musíme, všeobecne, lebo akáko ľvek, ako ke ď zbadá 

občan hocikoho s krompá čom na pleci, je petícia. Prepá čte 

mi za tie pejoratívum, ale nie čo s tým treba robi ť, lebo 

mesto stagnuje.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Pán námestník, vy ste hovorili teda o tom, že by to  

malo nabúra ť nejak, nie čo čo už je ukon čené. 

My sme do toho uznesenia zámerne dávali najbližší, 

lebo ni č presnejšie sa nedalo trafi ť. Totiž, ktorý je 

najbližší? Ten, ktorý tu nie je už nieko ľko rokov, alebo ho 

predbehne ten, ktorý je otvorený a ten sem príde sk ôr? Kto 

vie, ktorý je ten najbližší. Pre čo si myslíte, že ten 

najbližší bude nula štvorka. Možnože skôr príde nej aká nula 

päťka, nula šetka, možnože aj nula desina bude skôr ak o 

nula štvorka.  

Čiže, to nikto nevie.  

A druhá vec je. Ke ďže to nikto nevie, tak potom ani 

nemožno takto ozna či ť to, to uznesenie.  

Čiže, to si myslím, vyjasnime v rámci tých, tých 

diskusií.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu. 

Slovo má 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 hlavného mesta 

SR Bratislavy  potvrdzuje v súlade s paragrafom 13 odsek 8 

a tak ďalej, tak ako je napísané. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ť. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťosem poslancov. 
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BOD 2B PRELOMENIE VETA UZNESENIE Č. 

742/2017 ZO D ŇA 29. 03. 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo dve Bé, je to prelomenie veta 

uznesenie číslo 742 z roku 2017, pri čom pripomínam, že 

o jedenástej hodine je avizované rokovanie k bodu k edy 

čakáme hos ťa a to je pána generála Csaba Faragó. Takže, 

potom by sme to prerušili, ak by sme nestihli prero kova ť 

bod 2Bé do jedenástej a on by prišiel.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Po vystúpení, môžme si da ť prestávku, ktorú máme 

fixované na konkrétne dátumy. 

Takže, po ďme na bod 2Bé. 

Úvodné slovo predkladate ľa poprosím. 

Pani Za ťovi čová. 

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

Ďakujem. 

Ja len v skratke, nako ľko túto problematiku už všetci 

poznáme. Týka sa ona výstavbe náhradných nájomných bytov na 

ulici Pri kríži.  
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Pán primátor tam nepo č, nepodpísal uznesenie v časti 

Bé bod 1,2, kde tiež je pre m ňa ve ľkou záhadou kde bod 

jedna, že mal zastavi ť stavebné práce a zdrža ť sa 

akéhoko ľvek výrubu, že čo je, ako je to pre mesto 

nevýhodné.  

Ale chcela by som len tak v rýchlosti poveda ť, že 

mestská časť Dúbravka vyzvala stavebníka, aby doložil pred 

tým ako za čne nejaké stavebné výkopové práce analýzu odpadu 

výkopovej zeminy, ktorú tiež do dnešného d ňa nedoložil.  

Takže poprosím vás o podporenie a prelomenie veta 

tohto uznesenia. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

prednesené, mestské zastupite ľstvo po potvrdzuje uznesenie 
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742/2017 zo d ňa 29. 3. 2017 v časti Bé bod jedna a dva, 

ktoré ho výkon bol pozastavený. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťosem. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťštyri poslancov. 

 

 

BOD 31 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 

ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2016 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

Ktoré to je? (poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 
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Bod číslo jedna, bod číslo tridsa ťjedna v novom, alebo 

v tom dnešnom rokovaní, je to fixované na jedenástu  hodinu, 

je to Správa o bezpe čnostnej situácii na území hlavného 

mesta Bratislavy za rok 2016.  

Vážení páni poslanci a poslankyne, 

zaujmite miesta, venujte pozornos ť tomuto bodu. K ľud 

v rokovacej správe. 

Odovzdávam slovo spracovate ľovi. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Dobrý de ň prajem.  

V prvom rade sa ospravedl ňujem, že v čerajšieho d ňa som 

sa nemohol zú častni ť vášho rokovania z toho dôvodu, že bol 

som trošku neskoro vyrozumený a absolvoval som zahr ani čnú 

cestu, z ktorej cesty som sa vrátil až v čera ve čer.  

Čo sa týka samotnej správy, predloženej aj v písomne j 

forme, Správu o bezpe čnostnej situácii na území mesta 

Bratislavy  za rok 2016. 

Ja len vzh ľadom k tomu, že už je koniec mesiaca, 

apríl, myslím si, že trochu je neaktuálne rokova ť na túto 

tému, predpokladám, že s jednotlivými údajmi týkajú cimi sa 

bezpe čnostnej situácii, či na úseku stavu vývoja 

objasnenosti trestnej činnosti, dopravnej problematiky, 

respektíve dopravno-bezpe čnostnej  situácie, alebo na úseku 
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verejného poriadku ste sa oboznámili. A v prípade, že 

k danej správe máte nejakú otázku, tak som priprave ný na 

nich zodpoveda ť.  

Skôr by som upriamil vašu pozornos ť na výsledky za 

prvý štvr ťrok 2017 tým, že tie v porovnaní 

z predchádzajúcim rokom sú lepšie, tým že na ďalej dochádza 

k zníženiu trestnej činnosti, s ktorým zaznamenali 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom za rovnaké obdo bie 

o šes ťstodva prípadov menej. A podarilo sa nám zvýši ť 

objasnenos ť celkovo u trestných činov o štyri celých 

sedemdesiatštyri  percent. 

Čo sa týka bezpe čnostnej situácie za minulý rok, treba 

ešte doda ť, že došlo k jednej významnej personálnej zmene 

na vo vedení okresných riadite ľstiev a to na okrese 

Bratislava III, kde s prihliadnutím na nedostato čné 

výsledky sme pristúpili k personálnym zmenám a bol 

ustanovený nový riadite ľ a tento krok, pod ľa doterajších 

výsledkov dosiahnutých okresným riadite ľstvom, sa javí ako 

správny z toho dôvodu, že napriek tomu, že toto okr esné 

riadite ľstvo dosahovalo v porovnaní s ostatnými okresmi 

slabšie výsledky, 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím k ľud. 
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plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

výrazne, tak za prvý kvartál tohto roku tie výsledk y 

už sú porovnate ľné s ostatnými okresnými riadite ľstvami.  

Čo sa týka bezpe čnostnej situácie za prvý kvartál 

tohto roku, tak na všetkých úsekoch dosahujeme pozi tívny 

výsled pozitívnejšie výsledky v porovnaní s minulým  rokom, 

až na trestné činy znásilnenia. Ale treba poveda ť, že došlo 

k výraznému poklesu týchto skutkov. Minulý rok za r ovnaké 

obdobie sme mali o pä ť skutkov, pä ť skutkov, tento rok máme 

len jeden skutok, ale žia ľbohu, tento jeden skutok zatia ľ 

neni objasnený. 

Čo sa týka dopravno-bezpe čnostnej situácie,  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím k ľud v rokovacej sále. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

pokia ľ neni záujem, môžem ukon či ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

svoju prednášku, respektíve svoju správu a. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tak, ďakujem pekne za pozornos ť.  

Pokia ľ máte niekto otázky, som k dispozícii. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ale uvedomme si, že je to minimálne neslušné, takým to 

spôsobom sa sprezentova ť.  

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

zrejme pani pani poslankyne a páni poslanci nemajú 

záujem o bezpe čnú situáciu v na teritóriu mesta. Tak 

prisudzujem to k tomu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec, beriem na vedomie, že som hos ť, ale 

zárove ň som (poznámka: nezrozumite ľné slovo) krajského 

riadite ľstva a myslím si, že prednášam, respektíve 

ozboznamujem vás s tými údajmi, ktoré z h ľadiska, neská čte 

mi, prosím vás, do re či, z h ľadiska  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To platí takisto pre vás, pán poslanec Budaj. 

Otvárame diskusiu k tomuto bodu. 

Nebudeme sa tu prekára ť v tejto záležitosti. Tiež to 

hodnotím tak, že je neúctivé v tom vystupova ť a prezentova ť 

sa takisto k hos ťom, ktorí sú tu a nevenova ť pozornos ť 

vystúpeniu. 

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

ja sa chcem pánu krajskému riadite ľovi Faragóovi aj 

ospravedlni ť za tú náhlu situáciu, ktorá tu vznikla 

a vysvetli ť pre čo.  

Bol to vážny bod, ktorý sa tesne pred tým doprerokú val 

a to sa tu stáva, že býva taká napätá atmosféra, kt orá 

potom opadne a chví ľu trvá, kým sa pozornos ť sústredí aj na 

takú dôležitú tému akým akou je vaša správa.  

Takže, verím tomu, že to nebol nezáujem a naozaj sa  

ospravedl ňujem. 
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V dobrom sa vám chcem ale hlavne po ďakova ť, pán 

riadite ľ a všetkým príslušníkom štátnej polície za dobrú 

spoluprácu s našou mestskou políciou z pozície pred sední čky 

komisie pre ochranu verejného poriadku. hlavne za t o, že sa 

vám v tom druhom polroku minulého roku, ktorý bol m ožno 

najvä čšou skúškou nie len našej mestskej polície, ale aj 

vašej štátnej vzh ľadom na to, že Bratislava bola hlavným 

mestom Európy, za to čo sa vám podarilo, že sa vám podarilo 

udrža ť ten poriadok ukážkovo a že  všetko, celý ten polro k, 

napriek náro čnosti, ste zvládli na jednotku. 

Ďakujem. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Veľmi pekne vám ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii ďalej pokra čuje pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Á pán Faragó odo m ňa si také milé slová nevypo čujete. 

Ale za čnem aj krajšie trošku teda najprv.  
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Ja sa v Bratislave cítim bezpe čne, musím poveda ť, že, 

že nejaké, keby som tú situáciu mal tak globálne zh rnú ť, 

tak asi áno, cítim sa tu bezpe čnejší, cítim sa tu dobre. 

Ale čo mi však vadí je, že, a to isté si v čera vypo čul 

pán Lechner, výrazne s ťažujete prácu poslanca.  

My máme fungova ť ako jeden tím, my máme nastavova ť 

nejaké pravidlá v tomto meste a vy máte dba ť o to, aby 

tieto pravidlá boli dodržiavané. A my sme v Starom Meste 

zaviedli pred rokmi parkovaciu politiku. Pravidlá s ú 

stanovené, ceny sú ur čené, všetko je vyzna čené tak ako 

vyzna čené má by ť, ale žia ľ, tá parkovacia politika 

nefunguje, lebo ľudia mimobratislavskí, ktorí nemajú tie 

rezidentské karty, na základe ktorých tam môžu park ova ť, si 

tam veselo parkujú, lebo vedia, že nebudú odtiahnut í, 

nebude im, nebude im da ť, daná, daná papu ča. 

Čiže, my sme si svoju robotu ako poslanci urobili 

a nebolo to ľahké presved či ť všetkých našich susedov, že 

v v tomto meste, alebo v Starom Meste, v tomto príp ade, 

chceme parkovaciu politiku. Ale my sme si tú prácu urobili, 

tú parkovaciu politiku sme zaviedli.  

Nuž, bola to márna práca, lebo mestská polícia a 

polícia si nerobí dôsledne svoju prácu, neod ťahuje, nedáva 

papuče.  

A jednoducho, tam kde nefunguje reštrikcia, tak ani , 

sú aj pravidlá sú ve ľmi ťažko vymožite ľné.  
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Preto vás týmto žiadam, aby ste sa zamerali špeciál ne 

vo svetle toho, že ideme prijíma ť ve ľkú parkovaciu politiku 

do celého mesta, tak aby ste sa zamerali a pripravi li aj na 

túto ve ľkú a zamerali sa na aj na našu staromestskú 

parkovaciu politiku a za čali vymáha ť tie pravidlá, ktoré 

majú by ť dodržiavané.  

A zárove ň vám chcem poveda ť, že ako staromestský 

poslanec som sa ocitol vo ve ľmi nepríjemnej situácii, ke ď 

som bol žiadaný našimi obyvate ľmi, našimi susedmi, aby sme 

pozatvárali všetky podniky v Starom Meste a dali ot váracie 

hodiny len do desiatej.  

Ja plne chápem to, pre čo to oni chceli, jednoducho, 

človek sa musí, musí vedie ť zrele zrelaxova ť, on sa musí 

vedie ť vyspa ť, ale pokia ľ mu hu čia ožratí ľudia na ulici 

a vykrikujú, tak jednoducho, to nejde. Tak preto tí  ľudia 

začali chcie ť od nás extrém, aby sme podniky po desiatej, 

jednoducho, zavreli. Tým um ŕtvili Staré Mesto, um ŕtvili 

turizmus v Starom Meste.  

A v prípade, že mi nesta čil ten príspevok, tak po 

poprosím o jeho pred ĺženie. 

No a to je dôsledok zas, žia ľ, len toho, že 

nedostato čne sa, nefungovala reštrikcia. Proste tí 

pochôdzkári v meste nedostato čne potu pokutovali, 

nedostato čne vymáhali platné vézetenko o kon konzumácii 

alkoholu na verejných priestranstvách, nedoda, nedo stato čne 

sa dodržiavala, alebo vymáhalo dodržiavanie no no čného 

kľudu. A v ďaka tomuto sa udialo to, že my sme sa ocitli 

v situácii, kde sa, bolo to tesne, ale skoro sa zav reli 
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všetky reštaurácie a kr čmy, ale aj, ako v devä ťdesiatdevä ť 

percentoch slu slušné podniky, ktoré proste nerobia , 

nerobia žiaden problém. 

Teraz sa nastavili nové otváracie hodiny a ja dúfam , 

že Staromeš ťania to prijali ako kompromis medzi turizmom 

a kultúrnym životom v Starom Meste, alebo spolo čenským 

životom v Starom Meste, a ich životom kde si chcú 

oddýchnu ť. Ja si myslím, že pri tých no nových pravidlách 

je zabezpe čený dostato čný priestor na na oddych, relax 

a dobrý spánok.  

Nuž ale, pokia ľ to zas mestská polícia a polícia tieto 

pravidlá nebude vymáha ť a zas sa bude hu čať v meste 

a a a chlasta ť a do do po uliciach do rána bieleho, tak zas 

bude problém.  

A na staromestskej polícii, ale bol to, bol to váš 

okresný šéf a (gong) spolu s s Jozefom Hitkom z mes tskej 

polície mi rozprávali v septembri, že oni už, oni u ž majú 

zaznamenaných tisícsto prípadov za de ň, za tisícsto 

prípadov za tento rok. písal sa dvestý de ň toho roka. čiže, 

tisícsto prípadov, že už majú zaznamenaných. To zna mená, že 

oni pä ť denne ako niekde zakra čujú.  

Keď niekto vytiahol fotku z Beblavého ulici v sobotu 

večer, tak na ulici bolo dvesto ľudí.  

Čiže, to čo oni na na nahnali za celý rok, tak na 

Beblavého sa dá nahna ť za za za pä ť dní.  
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Čiže, ja jednoducho som presved čený o tom, že čo sa 

týka parkovacej politiky a no čného k ľudu, robíte prácu 

nedostato čnú.  

Prepá čte, musím vám to poveda ť na rovinu.  

Zárove ň nechcem demotivujúco skon či ť svoj príspevok 

a ešte raz zopakujem to, že ja sa v Starom Meste cí tim 

bezpe čne a za prácu policajtov ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som troška chcel nadviaza ť na predre čníka.  

Naozaj, ja mám ten pocit a myslím si, že aj štatist iky 

o tom hovoria, že tá bezpe čnos ť v Bratislave sa nie len 

vysoko zvyšuje, a naozaj jedna z najlepších na svet e. 

V Európe sme úplná špi čka.  

A tým sme si na to nejak tak zvykli a prestali sme si 

to váži ť. Nevážime si to. Sme bezpe ční, ale berieme to ako 

normálne.  
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Ale to čo tu kolega povedal. Tým pádom iné problémy 

nás trápia. Naozaj  nás trápi to, že, že s tým park ovaním 

je troška problém.  

Viete, to moje jednoduché riešenie, čo neni 

z Bratislavy, nech ide pre č, je také celkom realizovate ľné 

v Starom Meste. Naozaj tá polícia ke ď pôjde po ulici, 

nepotrebuje ve ľké záznamy. Má tam tie Sobrance, alebo tam 

má Košice-vidiek, v momente pokutu. Tam nemá čo h ľadať.  

Myslím, že tá politika, možno, parkovacia nie je 

dokonalá, ale je dostato čne na to dobrá, aby sme vedeli 

takýchto.  

Len si pozrite tu pred magistrát. Tu je zákaz vjazd u, 

ja proste len pre povolené vozidlá a idete v sobotu  do 

mesta a som (gong) išiel 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Som sa, 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Za ťovi č, pardon. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Síce podoba tu je, ale iba menová, priezvisková. 

Ďakujem pekne.  

Mám kratšie vlasy. 

Chceme podotknú ť, že pred troma týžd ňami v Dúbravke 

bolo, som upozornil políciu, že nám kradnú auto 

a manipulujú s našim autom zamestnanci magistrátu a  podobne 

a mestská polícia, ani štátna nezakro čila. Hrali sa, že to 

nevidia.  

Čiže, chcem poprosi ť, ak je teda, aký aké má teda 

zdôvodnenie mestská polícia, ke ď tu nie je, ke ď je štátna, 

poprosím, aby aj štátna polícia podsú po čúvala, ke ď nám 

odcudzujú, montujú naše auto, všetci sa len prizera li 

a ešte povedali, my ni č nevidíme. 

Čiže, poprosím, toto je úrove ň, nie v zlom, na príkaz 

niekoho mestskej a trochu aj štátnej polície, ktorá  v tom 

bola viac nevinne, ale hlavne mestská polícia, ktor á tu 

dnes nie je.  
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Čiže poprosím, zmenu myslenia, mestská polícia je pr e 

ľudí, nie pre niektorých vyvolených. 

Ďakujem pekne. 

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. 

Ja nie som, nemám ve ľa skúseností zo Starého Mesta, 

ale mestská časť Karlova Ves patrí medzi najbezpe čnejšie 

mestské časti Bratislavy, čo sme ve ľmi radi. 

A chcela by som oponova ť trošku pánovi poslancovi 

Borgu ľovi a chcela pochváli ť príslušníkov štátnej polície, 

pretože my sa viac dozvedáme z medializovaných info rmácií.  

A ja si ve ľmi cením skuto čnos ť, že príslušníci polície 

boli schopní zastavi ť a zdokumentova ť priestupok, ktorý 

spáchal takzvaný reprezentant mladej slovenskej eli ty 

a napriek tomu, že išlo o vozidlo nadštandardnejšie ho typu 

a že ke ď zastavili, zistili, že ide o človeka, ktorý sa, 

lepšieho človeka, lebo nášho človeka populárneho aaaa 

v mnohom  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje spracovate ľ. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem. 

Na všetky môžem?  

Ja by som si dovolil zareagova ť na výroky pána 

poslanca Borgu ľu. My už v čera tiež z toho, samozrejme, 

odprezentoval presne to isté v tom istom znení, ja si veci 

hneď preverujem, takže v čera som si situáciu preveril.  

Je to trošku iná č, pán poslanec, čo sa týka vašej 

parkovacej politiky, teda tá, ktorá bola zavedená z a pána 

starostu architekta Petreka.  

Nemáte vyzna čenú riadne lokalitu Chorvátska-Justi čná, 

tie ulice, ktoré ste citovali, mám to potvrdené z t roch 

zdrojov, takže toto musíte akceptova ť a chápa ť, že 

policajti nemôžu vo veci kona ť.  

A samozrejme, na túto skuto čnosť viackrát opätovne 

upozor ňovali správcu komunikácie, teda Staré Mesto.  

To je prvá vec. 
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Druhá vec, čo sa týka boja proti alkoholizmu, alebo 

teda zatváracie hodiny a skupinky požívajúce alkoho lické 

nápoje na verejnom (gong) pries 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Áno, ke ď výhovorky sa vždy dajú nájs ť, pán Lechner, 

ale v niektorých prípadoch oprávnene. Naozaj, tá Ch orvátska 

nie je vyzna čená. Ale, napríklad, Moskovská je úplne nová. 

Tá bola vyma ľovaná v septembri minulého roka, tam je nový 

asfalt, tam je nové všetko. Ne ťaháte, nedávate papu če, ni č 

proste, nefunguje to. Nehnevajte sa na m ňa. 

A čo sa týka toho vyzna čenia, ja budem strašne rád ke ď 

mi dáte všetky tie urgencie, ktoré ktorými ste urge  

urgovali starostu Štev číka, nech to vyzna, nech to vyzna čí 

a ke ď to neurobil, tak ja sám si tam po pôjdem, pôjdem s a 

na to opýta ť, že teda pre čo? Lebo ľudia dane plati ť musia, 

a starosta neni ochotný ma ľova ť čiary, potom vy 

neodťahujete, to je. V tomto prípade chápem, teda ke ď to 

vyzna čenie chýba, že to robi ť nemôžete.  

Prosím, pošlite mi tie urgencie, ktorými ste ho 

urgovali.  

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

I. námestník primátora 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 dokon čím to ocenenie, ktoré povedala pani starostka 

Čahojová. 

Takže vám ďakujem, že ste boli apolitickí 

a spravodliví, nema, neni to bežné pri ľuďoch platených zo 

štátneho rozpo čtu takými platmi ako máte vy, alebo 

učitelia.  

A chcem sa tiež aj ospravedlni ť za ten za čiatok, je to 

presne tak, ako povedala pani Farkašovská, mali sme  tu ruch 

z úplne iných dôvodov, nie že by sme nemali záujem.   

Ja sa vás chcem ale spýta ť. Už tu bolo vlastne ve ľa 

povedané, ja sa tiež cítim v Bratislave bezpe čne a vážim si 

veľmi prácu polície.  

A mňa ale zaujíma viacej vaše požiadavky, čo by ste vy 

potrebovali od mesta, alebo od poslancov, čo je v našej 

kompetencii, prípadne ešte by sme vám vedeli pomôc ť, 

pretože viem, že to nemáte jednoduché. A zrejme sa budú 

zvyšova ť na vás nároky najmä z h ľadiska parkovacej 

politiky. 
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A ešte vám chcem poveda ť, my sme v čera prijali 

uznesenie, ktorým sme chceli ochráni ť cyklistov, ktorí majú 

komplikovanú situáciu  v Bratislave a chceme spoji ť 

BUSpruhy spolu s cyklo, teda s cylistami. Takže vás  chcem 

poprosi ť trošku o toleranciu ak sa budú prijíma ť nejaké, 

neljaké materiály a projekty, aby ste naozaj trochu  nám 

pomohli s tými cyklotrasami, pretože nám pomôžu odb úrava ť 

to ve ľké množstvo áut a zárove ň aj sa zvýši bezpe čnos ť tých 

cyklistov, ktorí teraz jazdia medzi autobusom a med zi radom 

áut.  

Takže, zaujímajú ma hlavne požiadavky na nás, čím vám 

môžme pomôcť a hlavne aké máte problémy, pretože my 

nevidíme do vašej práce, vidíme len jej výsledky a mňa 

zaujíma čím vám môžme pomôc ť, alebo teda čo by ste od nás 

očakávali.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán riadite ľ, ja na jednej strane, tak ako moji 

predre čníci, samozrejme, vážim si ve ľmi vašu prácu, aj čo 

sa týka Bratislavy, ur čite sme na predných miestach 
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v rebrí čkoch bezpe čnosti. Musím poveda ť, že aj vo Vrakuni 

sa cítim bezpe čne, až teda na jednu lokalitu a to je 

lokalita takzvaného Pentagónu.  

Nemôžem poveda ť, že by tam nebolo bezpe čno, lebo za 

posledné iks rokov tam neprišlo k nejakým vraždám, alebo 

nie čomu takému, alebo ke ď, tak len ve ľmi málo, ale skôr sa 

tam jedná o takú tú kriminalitu spojenú s prostitúc iou, 

s drogami a podobne.  

Ja po stretnutí s okresným riadite ľom viem, že teda vy 

si tú prácu vykonávate dôsledne, len možno ľudia v okolí to 

tak nevnímajú, lebo to nevidia. A my sme sa aj s ok resným 

riadite ľom dohodli na tom, že možno treba častejšie 

informova ť o tom, čo všetko tam robíte, alebo teda čo vám 

zákon o sprístupnení informácií povo ľuje rozpráva ť čo 

robíte, lebo samozrejme, robíte tam aj množstvo činností, 

ktoré nie je povolené nejak ďalej šíri ť, ako tam za robíte 

zákroky vo či tým dílerom a podobne.  

A možno treba aj tým vysvetli ť, tým ob čanom na okolí, 

že vy aj ke ď toho dílera chytíte, ale ke ď nesp ĺňa zákonom 

stanovené podmienky na to, aby mohol by ť vzatý do väzby, 

tak ho musíte pusti ť. Hej? Lebo aj k takýmto prípadom 

prichádza, že má tých drog bu ď minimum alebo skoro ni č a vy 

ho musíte proste pusti ť a tí všetci obyvatelia na okolí to 

vnímajú potom ve ľmi, ve ľmi negatívne a berú skôr, že tá 

polícia ni č ne nerobí. 

Ja, naozaj, sa vás chcem zasta ť, že prácu si robíte aj 

dôsledne v rámci všetkých možností, ktoré máte, ale  možno 

tá informovanos ť vo Vrakuni a v Biskupiciach tých 
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obyvate ľov by bolo treba fajn, keby sme trošku spolo čne, my 

sme sa s okresným riadite ľom dohodli o tej informovanosti, 

možno aj vy ako krajský keby ste ob čas nás v nejakom našom 

periodiku informoval.  

My sme aj robili ten okrúhly stôl, na ktorom ste sa  

zúčastnil. Čiže, obyvatelia vedia, že chcete robi ť, len 

možno tú informovanos ť by sme mohli trošku zvýši ť.  

Ja by som chcel teda poveda ť aj to, že sme s pánom 

primátorom na ostatnom zastupite ľstve bolo schválené 

uznesenie o tom, že by sme tam vytvorili nejaké do časné 

sedenie mestskej polície, aby naozaj tí obyvatelia videli, 

že tá polícia koná, chce kona ť a niekedy to nie je naozaj 

len o tom čo chceme, ako chceme, ale zákony sú také, aké 

sú.  

Takže, ja ďakujem za všetko čo robíte a dúfam, že aj 

ten Pentagón v budúcnosti bude lepšie a lepšie, leb o naozaj 

tam býva devä ťdesiatdevä ť percent slušných ob čanov a aby 

netrpeli kvôli tomu jednému neprispôsobivých.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje ešte pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Veľmi pekne ďakujem za slovo.  

Bude to trošku, prepá č, pán starosta, ale ja chcem 

predsa ešte pochváli ť čo som zabudla, že nie len na 

terénnom mercedese ste dokázali ob objavi objasni ť 

priestupok, ale rovnako aj prekro čenie rýchlosti, alebo 

priestupcu na Bugatti Veyron čo sa stalo v minulom roku, za 

čo vám ve ľmi pekne ďakujeme.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosíme o krátku reakciu spracovate ľa. 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem pekne. 

Takže ke ď dovolíte, chcem sa ospravedlni ť za emotívny 

začiatok.  Za žiadnych okolností nechcem vies ť diskusiu 

s poslancami mesta na konfronta čnej báze, alebo 

konfronta čnom tóne. 

Chápem vaše pracovné vy ťaženie, ale musím vám poveda ť, 

že aj o tom, že dneska sa mám zú častni ť tohto zasadnutia, 

som sa dozvedel v čera ve čer, tým že vrátil som sa, ja som 

musel zmeni ť celý svoj denný plán a neo čakával som, že 

takým s tónom, alebo takým privítaním sa stretnem n a pôde 

magistrátu.  
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Takže, myslím si, že na oboch stranách to pracovné 

vy ťaženie robí svoje. Takže dúfam, že to bolo z mojej 

strany ur čite naposledy a vy tiež niektorí prehodnotíte 

spôsob jednania s so mnou. 

Čo sa týka jednotlivých vystúpení, chcel by som 

reagova ť na tie veci, ktoré sa týkajú kompetencie aj 

Policajného zboru. Tým, že v niektorých prípadoch n emáte 

dostatok informácií k tomu, aby ste mohli posúdi ť prácu 

polície a práve preto aj pánovi Borgu ľovi dávam 

k dispozícii štatistické výstupy o činnosti dopravnej 

polície týkajúce sa na úseku statickej dopravy, čo sa týka 

aj ukladanie prostriedkov na zabránenie odjazdu mot orových 

vozidiel, respektíve jednotlivých od ťahov.  

Pokia ľ máte záujem, pán riadite ľ Krajského dopravného 

inšpektorátu tieto údaje vám dá.  

Nie je to pravda, že sa tejto problematike nevenuje me. 

Dennodenne sa venujeme, dennodenne sú odtiahnuté mo torové 

vozidlá, o ktorých zákon číslo 8 dáva možnos ť realizova ť 

takéto opatrenie.  

Čo sa týka samotnej situácie  v meste a nie len 

v Starom Meste, ale v rámci celého mesta, viete dob re, že 

aj vy ste reagovali svojimi opatreniami na neblahú 

situáciu, ktorá vyvoláva nedostatok parkovacích mie st 

v meste. Ale my nemôžme selektova ť motorové vozidlá pod ľa 

eviden čného čísla, respektíve tabu ľky eviden čných čísel či 

je z Bratislavy, či je mimo Bratislavy, môžme reagova ť len 

na to, či porušujú zákon ich vodi či, alebo neporušujú zákon 
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a pod ľa charakteru porušenia zákona prija ť adekvátne 

opatrenia. 

Zárove ň hne ď by som reagoval na to, čo odznelo od pána 

starostu Vrakune. 

Riešenie problematiky Pentagón je ve ľmi zložitý proces  

z toho dôvodu, že tam sú ve ľmi výrané kriminogénne faktory, 

čo sa týka hlavne zlože, sociálneho zloženia obyvate ľstva 

v samotnom objekte Pentagón, respektíve v jeho okol í.  

Snažíme sa to rieši ť, pán starosta, práve preto sa 

stretol s riadite ľom okresu Bratislava II pánom Pažickým, 

aby si vyjasnil tieto otázky. Ja si myslím, že pre obe 

strany toto stretnutie bolo ve ľmi prospešné. A tak, jak tu 

už odznelo, ja nevidím inú šancu, len ve ľmi úzku spoluprácu 

zástupcov jednotlivých mestských častí, respektíve mesta, 

s príslušnými funkcionármi okresných, respektíve ok resných 

riadite ľstviev, respektíve obvodných oddelení. 

Ja si myslím, že v prípade, že k týmto stretnutiam 

bude dochádza ť na pravide ľnej báze, tak tá spolupráca 

riešenia problémov ob čanov budú, budú ove ľa efektívnejšie, 

než keby sme tieto stretnutia neuskuto čňovali.  

Čo sa týka otváracích hodín v rámci mesta. 

Sú tam ve ľmi prísne vymedzené kompetencie mestskej 

polície a policajného zboru. A teda by som povedal,  že 

v niektorých prípadoch, žia ľbohu, nemôžme zadokumentova ť 

priestupok či bol spáchaný, alebo nie, z toho dôvodu, že 

občania často sa s ťažujú na hluk v ur čitých častiach, 

hlavne Starého Mesta po dvadsiatej druhej hodine a nie sme 

vybavený takými tres technickými prostriedkami. Nem ôžme 
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vykonáva ť meranie hluku či prekra čuje povolený limit, alebo 

neprekra čuje povolený limit.  

Samozrejme, sme povinní reagova ť na každé oznámenie 

a v prípade, že by ste mali dojem, že policajti ner eagovali 

na oznámenie bu ď ob čana, alebo poslanca, sta čí ke ď mi to 

oznámite a preveríme, či skuto čne bolo tak, alebo nebolo 

tak. A v prípade, že je policajt porušil svoje povi nnosti, 

každopádne vyvodíme opatrenia v zmysle zákona o s ľube, 

zákona 73 z roku 98. 

Čo sa týka bezpe čnej situácie, nieko ľkokrát tu 

odznelo, že cíti cítite sa v bezpe čí v meste Bratislava. 

Musím vám poveda ť, že už nieko ľko rokov, ke ď ste si pozorne 

pre čítali správu, môžete zisti ť, že neustále klesá nápad 

trestnej činnosti a naopak, zvyšuje sa po čet objasnených 

prípadov, respektíve, samotná objasnenos ť trestnej 

činnosti.  

Čo sa týka dopravnej problematiky, musím poveda ť, že 

máme menej dopravných nehôd, menej usmrtené osoby, menej 

usmrtených osôb na cestách, (gong) ľahko a ťažko zranených. 

Môžem pokra čova ť? 

A celková situácia na tomto úseku tiež v porovnaní 

z predchádzajúcimi rokmi je priaznivejšia.  

K samotnému dodržiavaniu verejného poriadku v meste  by 

som vám chcel len to ľko poveda ť, že absolvovali sme aj 

v minulom roku, ako ste čítali v správe, respektíve, aj 

v tomto roku nieko ľko významných podujatí, ktoré sa 
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zaobišli bez hromadného narušenia verejného poriadk u 

a riešili sme len nejaké individuálne narušenie, re spektíve 

individuálne prekro čenie jednotlivých povinností, ktoré 

vyplývajú zo zákonov ob čanmi. 

Takže, ani na tomto úseku sme nezaznamenali tie tak é 

udalosti, ktoré by dali dôvod na to, aby ob čania tohto 

mesta sa cítili, hoci aj v niektorých častiach ako je tá 

pretaktovaná, pretaktovaný Pentagón nejak horší ako  

v ostatných častiach, práve preto, lebo aj pod ľa môjho 

názoru, situácia tam je najkritickej kritickejšia, v rámci 

celého krajského riadite ľstva sme prijali tie opatrenia, 

s ktorými pán starosta bol oboznámený a ktoré na ďalej 

prebiehajú, respektíve realizujeme.  

Veľmi pekne ďakujem za tie slová, ktoré vnímajú prácu 

policajného zboru v pozitívnom svetle, tým že tieto  slová 

pre m ňa sú povzbudením, aby sme pokra čovali v tomto trende 

a aby výsledky dosiahnuté v budúcom období ešte bol i lepšie 

jak doteraz.  

Čo sa týka riešenia jednotlivých konkrétnych prípado v 

konkrétnymi osobami chcem vás ubezpe či ť, že policajný zbor 

pod mojim vedením, respektíve Krajského riadite ľstva 

Policajného zboru (poznámka: nezrozumite ľné slovo) každý 

prípad bude rieši ť s prihliadnutím na samotný skutok a nie 

na páchate ľa skutku a za žiadnych okolností nebudeme skúma ť 

to, že jednotliví priestupcovia, respektíve páchate lia 

trestných činov sú spolo čensky významné osoby, menej 

významné osoby, alebo či jedná o oby čajného robotníka.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja sa chcem po ďakova ť za vecné odpovede.  

A ja rozumiem, že kompetencie máte obmedzené. Chcem  

len u upozorni ť na konkrétny príklad a to je naozaj tá 

Beblavého ulica, kde ke ď sa v piatok ve čer o jedenástej 

prejdete, tak vonku stojí sto ľudí s pohármi v ruke. No 

minimálne je to  v rozpore so všeobecným záväzným 

nariadením o zákaze konzumácie alkoholických nápojo v na 

verejných priestranstvách.  

Čiže, myslím si, že v tomto jednom prípade sa zakro či ť 

dá. Je to taký neuralgický bod. Ve ľmi pekne vás prosím 

o zvýšenú pozornos ť na tomto mieste.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ja si myslím, že polícia štátna aj mestská nás každ ý 

deň presvied čajú o svojej záslužnej a užito čnej činnosti.  
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A o tom sved čí, že to robia dobre aj štatistiky 

klesajúceho po čtu prípadov kriminálnych, ktoré sa tu 

riešia, alebo aj priestupkov.  

Dovolím si preto v mene pána primátora, ako aj 

hlavného mesta po ďakova ť za odvedenú prácu, ako aj, ako aj 

spoluprácu s našou mestskou políciou a samozrejme, držíme 

si navzájom pár palce a teším sa na na to, že ten p očet 

kriminálnych prípadov, ktoré sa budú dia ť na území hlavného 

mesta ako aj v celej Slovenskej republiky budú ďalej 

pokra čova ť v klesajúcej tendencii. 

Za to ďakujem.  

Návrhová komisia, poprosím. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní tohto materiálu 

berie na vedomie Správu o bezpe čnostnej situácii hlavného 

mesta Bratislavy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných dvadsa ťšes ť. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťpäť poslancov. 

 

 

Vážené poslankyne a poslanci, vyhlasujem 

dvadsa ťminútovú prestávku. Stretneme sa jedenás ť pä ťdesiat.  

 

plk. JUDr. Csaba   F a r a g ó , riadite ľ Krajského 

riadite ľstva Policajného zboru v Bratislave: 

Ďakujem za pozornos ť a prajem úspešné rokovanie. 

Dovidenia. 

(poznámka:  potlesk) 

 

(prestávka od 11.29 do 11.56 h) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

... do rokovacej sály, čaká nás ešte nieko ľko 

dôležitých bodov, o ktorých by sme mali v dnešnom r okovaní 

hlasova ť.  

Napríklad bod Rôzne alebo Interpelácie v závere náš ho 

rokovania a je tu ve ľká vô ľa od poslancov dokon či ť dnešné 

rokovanie. 

Čítam tu nieko ľko dôležitých bodov, ktoré tu máme, 

napríklad zverenie školského areálu školy na Tilgne rovej 

ulici. 

V tomto okamžiku však máme na rade body tri, návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o pos kytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanie starostli vosti v 

Krízovom centre Repulis. 

Nasleduje potom už zmie ňovaný bod Návrh na zverenie 

školského areálu školy na Tilgnerovej ulici, návrh na 

predaju prípadného osobitného zrete ľa, k tým potrebujeme 

mať viac ako dvadsa ťsedem hlasov a mnoho ďalších bodov.  

 

(poznámka:  čaká sa na poslancov, aby prišli do 

rokovacej sály) 
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Dvadsa ťdva poslancov v rokovacej sále, dvadsa ťdva 

s pánom Hanulíkom. Takže ešte pä ť poslancov je dole, 

dvadsiata tretia je pani Pätoprstá. Výborne, môžme teda 

zaháji ť pokra čovanie po tejto prestávke.  

Pripomínam, že máme pred sebou nieko ľko dôležitých 

bodov, ktoré musíme vyrieši ť, ku ktorým musíme zauja ť 

stanovisko a ďalšia prestávka bude o pol druhej.  

Takže, budete ma ť priestor ešte dorokova ť veci, 

v prípade, že nevyhnutne potrebujete.  

 

 

BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O 

POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI A O 

ÚHRADE ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ 

V KRÍZOVOM CENTRE REPULS 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Otváram teda, budeme  pokra čova ť v rokovaní mestského 

zastupite ľstva pod ľa schváleného programu. 
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Otváram bod číslo tri, je to bod 3 Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej repu bliky  

Bratislavy o poskytutí starostlivosti a o úhrade za  

poskytnutú starostlivos ť v Krízovom centre Repuls. 

Poprosím o krátke úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Na základe aktuálnych zmien v legislatíve s ú činnos ťou 

od 1. 7. 2016 o zmene predbežných opatrení na neodk ladné 

opatrenia v zmysle paragrafu 324 až 328 zákona číslo 

160/2015 Zbierky zákonov o civilnom sporovom poriad ku 

a paragrafu 365 zákona číslo 161/2015 Zbierky zákonov 

o civilnom mimosporovom poriadku pristupujeme k náv rhu 

nového všeobecne záväzného nariadenia. 

Stanovisko legislatívno-právneho oddelenia je v náv rhu 

zapracované, legislatívne zmeny nemajú vplyv na roz počet 

v krízového  centra, ani na rozpo čet mesta. 

Výstup z mestskej rady, odporú ča schváli ť pod ľa 

predloženého návrhu,  

návrh uznesenia, odporú ča 

po prvé, zruši ť vézeten číslo 3/2013 o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť 

v krízovom stredisku,  

po druhé, schváli ť návrh vézeten o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť 

v Krízovom centre Repuls s ú činnos ťou od 1. 5, 2017. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán Pilinský.  

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

Pán predsedajúci, nako ľko teda nás tu je dos ť málo na 

to, aby sme,  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je nás presne dvadsa ťsedem. 

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

Ja viem, ale myslím, že idú aj dôležité body, čo sa 

týka osobitných zrete ľov, ja dávam procedurálny návrh, či 

by sme neotvorili diskusiu o tých jednotlivých bodo ch 

a pevne si stanovili, že budeme hlasova ť potom k tým bodom 

o o trinástej hodine.  

Ja dávam procedurálny návrh, pred chví ľkou tu bola 

diskusia, hlasujte o tom. Bu ď to schválite, alebo to 

neschválite.  

Mi nehovorte, že, že nie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 164 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Svoj názor môžme vyjadri ť hlasovaním. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kľud, poprosím! 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Svoj názor vyjadríme hlasovaním. Padol procedurálny  

návrh, o  

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

Pardon, pardon.  

Aby to teda bolo jasné, ja samozrejme, že chcem 

o každom hla bode potom hlasova ť samostatne. Len chcem 

otvori ť diskusiu, nech sa, nech sa, nech sa o tom diskutuj e  

a o jednej by sa hlasovalo nie že hromadne o všetký ch tých 

bodoch, o ktorých sme rozprávali, ale samozrejme, 

o všetkých samostatne, aby teda tu niekto nemal poc it, že 

to chceme da ť do jedného balíka.  
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Len, tak ako je dididisciplína niektorých kolegov, tak 

sa môže zase sta ť, že materiál, ktorý je tu už tretie 

zastupite ľstvo, neprejde.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budeme hlasova ť o tomto procedurálnom návrhu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte pre upresnenie by mal pán starosta Pilinský 

poveda ť o ktoré body sa to jedná.  

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

Mne sa jedná o bod devä ť čo je nájom osobitný zrete ľ 

pre Ra ču. 

Tak ako bolo avizované, ja som to v čera pri tom 

materiály oh ľadne tej kruhovej križovatky na ulici 

Detvianska/Kuba čova/Rustaveliho, treba tam doplni ť ďalšie 

dva pozemky, ktoré sme museli zahrnú ť pri aktualizácii 

projektovej dokumentácii, tak ja by som bol nerád, aby sme 

kvôli tomuto stáli. Pretože kvôli tomuto nám stojí 

popovo ľovacie. 
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Tak, mne ide hlavne o tú, o tú deviatku, ale 

samozrejme, že logika veci dáva, aby sme to robili pre 

všetkých osobitných zrete ľoch. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže všetky, čo sa týkajú osobitného zrete ľa. Či už 

sú to predaj alebo nájom. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Všetky osobitné  

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

Tento bod teraz riešim a aj to vézetenko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje a vyvo lal 

nieko ľko, nieko ľko faktických poznámok.  
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Chcem len poveda ť, že na za čiatku, na úvode tohto 

rokovania ste kritizovali, ke ď som dával slová takýmto 

spôsobom prihláseným k faktickým poznám k na. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak. 

Podľa rokovacieho ideme hlasova ť o návrhu pána. 

Len predtým ste to kritizovali.  

Dobre.  

Návrhová komisia, hlasujeme o tomto procedurálnom 

návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťosem. 

Šestnás ť je za.  

Znamená to, o trinástej hodine budeme hlasova ť 

o osobitných zrete ľoch.  

Tým pádom. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Z toho vyplýva, že aj toto vézetenko budeme hlasova ť 

o trinástej hodiny.  Aj to je všeobecný, osobitný zrete ľ.  

 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Už sme ukon čili, už sme pred hlasovaním všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Píšem si teda 13.00 hlasujeme. 

 

 

BOD 3A NÁVRH NA ZVERENIE ŠKOLSKÉHO AREÁLU 

SPOJENEJ ŠKOLY, TILGNEROVA 14 DO 

MAJETKU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

KARLOVA VES 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram teda bod 3A.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Otváram bod 3A Návrh na zverenie školského areálu 

Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti 

Karlova Ves. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, o ktorom budeme 

takisto hlasova ť o trinástej.  

V rozprave sa jediný prihlásil pán Pilinský, ktorý dal 

svoj návrh. Ako, rozprava bola. My sme boli pred hl asovaním 

o tomto vézetenku a pán Pilinský do toho vstúpil sv ojim 

procedurálnym návrhom.  

Ak chce niekto ešte k tomu pokra čova ť k tomu 

vézetenku, môžme sa vráti ť, ale. Chceme?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak teda?  

Dobre, bod 3A. Spojená Základná škola Tilgnerova. 

Alebo teda školský areál Spojenej školy na Tilgnero vej 

ulici.  

Úvodné slovo pani starostku poprosím, Čahojovú.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážení kolegovia, 

ja by som vás poprosila o podporu tohto materiálu, 

ktorý tu už nieko ľkokrát bol v programe a nedostal sa do 
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poradia, pretože rokovanie bolo prerušené. Takisto aj 

včera. 

Jedná sa o školský areál v areáli Spojenej školy 

Tilgnerova, ktorý je v zanedbalom schátralom stave,  nedá sa 

využíva ť adekvátne, ani k vyu čovaciemu procesu, ani na 

telesnú výchovu. 

My sme na ako mestská časť vy členili prostriedky na 

vybudovanie nových cvi čebných zariadení v areáli a rovnako 

mám šancu získa ť ešte prostriedky z externých zdrojov, ale 

tento pozemok nám nie je zverený, pretože v čase ke ď 

prebiehala, teda mestská časť už opä ť, v minulosti žiadala 

o jeho zverenie, ale neboli, neboli tam, nebol tam,  na list 

hlavného mesta bolo zapísané, boli tieto pozemky za písané 

až ke ď bol úspešne ukon čený ROEP v našej mestskej časti, 

čiže v roku 2014. 

Takže vás o toto opätovne prosím, aby ste tento 

materiál podporili za ú čelom rekonštrukcie vonkajšieho 

športového areálu Spojenej školy Tilgnerova.  

O to viac, že my nemáme ani športové haly, ani neja ké 

špeciálne športoviská v Karlovej Vsi a každý areál,  ktorý 

sa dá využi ť na šport pre naše deti a mládež, je pre nás 

veľmi vzácny.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa hlási 

pani poslanky ňa Hanulíková.  

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

Ďakujem. Ďakujem. 

Samozrejme, tento materiál podporím.  

A chcela by som k tomu poveda ť, že tento mater, tento 

pozemok bol drho, roky sa vysporadúval, takže som r ada, že 

už v tomto období je vysporiadaný.  

Ale chcela by som v tejto súvislosti aj doplni ť návrh 

na uznesenie, čiže za A by bolo schva ľuje, za Bé, je žiada 

primátora, aby vo zverovacom protokole bola uvedená  

povinnos ť mestskej časti, že v prípade, že bude mestská 

časť tento pozemok prenajíma ť tretím subjektom, v zmluve 

musia by ť vyhradené  hodiny pre verejnos ť, školy 

a materskú, materské školy v Karlovej Vsi, hlavne t eda pre 

Spojenú školu Tilgnerova, v ktorej areáli to je. 

A v prípade budovania osvetlenia, zoh ľadni ť prítomnos ť 

blízkej okolitej už existujúcej bytovej zástavby.  

Toto je návrh na doplnenie uznesenia. Čiže, bol by to 

bod, bod Bé. 

A tým, že je tento pozemok v blízkosti teda obytnýc h 

domov, tak ur čite aby obyvate ľom nevadilo, že by sa tam to 
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osvetlenie budovalo, aby neosvetlo neosvecovalo tie to, 

tieto byty a neznepríjem ňovalo život tým ľuďom, ktorí sú 

v okolí.  

A takisto teda, aby, aby sa tieto priestory potom, aby 

využívala ich Spojená škola Tilgnerova a využívali ich aj 

ostatné školy, školy v mestskej školy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som si len chcel fakticky upresni ť, lebo som 

zachytil tento ma, opravte ma, že či sa mýlim, že tento 

materiál mal by ť schva ľovaný už pred nejakým mesiacom a že 

už na miestnom zastupite ľstve v Karlovej Vsi bol pripravený 

nejaký iný materiál, ktorým sa tento areál hne ď po tom 

zverení mal prenajíma ť nejakému ďalšiemu subjektu, alebo 

zverova ť? Posúva ť ďalej?  Je to tak? Či nie? mýlim sa, 

alebo je to ono?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pani starostka Čahojová. 

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

Najskôr na pani Hanulíkovú. 

Pani poslanky ňa, nemám vedomos ť o tom, že by sa 

v areáli malo budova ť z grantov nejaké osvetlenie. Budú sa 

tam budova ť aj z nášho rozpo čtu len športové prvky, ako 

dosko čisko, zariadenie pre vrh gu ľou, alebo sa vyrovnáva ť, 

upravova ť vonkajší areál tak, aby tam deti mohli hra ť 

loptové hry po čas vyu čovania. 

Škola má ve ľmi dobrú športovú spoluprácu s miestnym 

Futbalovým klubom Deti a mládeže, škola je liah ňou mnohých 

talentov, ktoré pôsobia aj v tomto ob čianskom združení.  

A na základe dohody školy a futbalového klubu mláde že 

sme požiadali o toto zverenie, aby tam mohli plynú ť 

prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu, aby t am deti 

popoludní mohli trénova ť na prírodnom povrchu na trávnatom.  

Čiže, o ni č iné nejde. 

Len o spolupráci (gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Hanulíková. 

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

Ja som hne ď v úvode povedala, že túto aktivitu 

podporujem, lebo ešte, ešte za mojich čias sme za čali tieto 

pozemky dáva ť do poriadku, takže som rada, že sa po dlhých 

rokoch tento pozemok teda dal dohromady.  

Ale, ja, moje, moje, v mojom uznesení, teda okrem t oho 

aby ur čite sa mi to na tie školy, ktoré, ktoré a škôlky, 

ktoré sú v Karlovej Vsi, bolo iba že v prípade budo vania 

osvetlenia, pretože sú tam ve ľmi blízko domy, takže možno 

aj futbalisti keby niekedy to chceli osvet ľova ť, aby dali 

na to pozor, pretože na inom ihrisku sme mali s tým to 

problémy, že obyvatelia sa s ťažovali, lebo celé ve čery im 

do okien svietili, do spální a nebolo to dobre nast avené.  

Takže, toto je iba v prípade, že by sa budovalo 

osvetlenie, tak v tom prípade, aby sa citlivo k tom uto 

pristupovalo.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do diskusie sa ďalej hlási pán poslanec Žitný. 
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Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Dobrý de ň. 

Ako predseda školskej vzdelávacej a športovej komis ie 

so svojimi poslancami tento bod podporíme. 

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem žiadneho iného prihláseného do diskusie.  

Pán poslanec Chren, predsa len. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len si chcem ujasni ť tú otázku, že či som správne odpo 

pochopil odpove ď pani starostky. 

Čiže, my máme zveri ť tento pozemok mestskej časti 

a mestská časť  už mala na minulom zastupite ľstve 

pripravený materiál, ktorým ho chce prenajíma ť okamžite 

niekomu ďalšiemu. Je to tak?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovie pán, pani starostka Čahojová. 

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

Pán poslanec, pokia ľ viem, tak zverený majetok, 

zverený majetok nemôže mestská časť nikomu ďalšiemu 

zverova ť, ale môže zverený majetok v obmedzenom čase ďalej 

prenajíma ť.  

Ak má nejaké ob čianske združenie záujem v areáli školy 

vykonáva ť nejakú pravidelnú činnos ť na základe dohody so 

školou, tak asi a má nies ť zodpovednos ť za ten, za ten za 

časť pozemku, ktorý bude užíva ť, tak musí ho ma ť nejakým 

spôsobom tento vz ťah ošetrený.  

Ale to neznamená, že tento priestor nebude verejnos ti 

prístupný, tak ako to je v iných školách, základnýc h 

školách a gymnáziách v mestskej časti Karlova Ves. Máme 

nieko ľko areálov školských, ktoré sú otvorené po celý de ň 

verejnosti. 

Takže, ja nemám problém a myslím si, že pani 

poslanky ňa Hanulíková, ktorá, čo navrhla, má to zmysel, je 

to rozumné a nemám s tým žiaden problém a myslím, ž e by to 

malo vyvráti ť vaše pochybnosti. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čiže, beriem to ako áno.  

A naozaj, ja nehovorím, že nebudem za to hlasova ť, len 

z dôvodu aj konfliktu záujmu  a transparentnosti sa  chcem 

ešte spýta ť. To má by ť to ob čianske združenie, v ktorom 

figuruje aj váš manžel. Je to tak? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová odpovie na túto otázku. 

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

Pán poslanec Chren, asi máte zlé informácie, ale 

odkedy som sa stala štatutárnou zástupky ňou Mestskej časti 

Karlova Ves, tak má môj manžel sa vzdal funkcií 

v ob čianskom združení Futbalový klub mládeže Karlova Ves , 

v ktorom pôsobil nieko ľko rokov. Myslím si, že sedem alebo 

osem rokov. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem žiadneho ďalšieho prihláseného do diskusie 

a sú časne za mesto musím poveda ť stanovisko, ktoré zdie ľa 

ja pán primátor k zvereniam, že to považuje za pre mesto 

nevýhodné a ďaleko radšej uprednos ťuje, aj napriek tomu, že 

chápe záležitos ť a možnosti čerpania rôznych prostriedkov 

z európskych fondov do takýchto majetkov, otázky pr enájmu 

alebo súhlasu s nejakou rekonštrukciou, alebo výsta vbou. 

Toľko len stanovisko mesta k takýmto zverova čkám.  

Ale nechcem to nijako silnejšie komentova ť.  

Odovzdávam slovo pani Jégh. Návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pani poslankyni Hanulíkovej.   

Do časti Bé žiada doplni ť: mestské zastupite ľstvo 

žiada primátora, aby vo zverovacom protokole bola u vedená 

prí povinnos ť mestskej časti v prípade, že bude mestská 

časť tento pozemok prenajíma ť tretím subjektom, v zmluve 

musia by ť vyhradené hodiny pre verejnos ť, školy a materské 

školy v Karlovej Vsi. V prípade budovania osvetleni a 

zoh ľadni ť prítomnos ť blízkej, okolitej, už existujúcej 

bytovej zástavby. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toto je ale oby čajná vä čšina. Tu sme sa bavili 

o osobitných zrete ľoch o trinástej hodine. O osobitných 

zrete ľoch kvôli po čtu poslancov. 

Osobitných zrete ľoch, špeciálne.  

To znamená, v zmysle návrhu, 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

V zmysle pre čítaného návrhu návrhovej komisie ideme 

hlasova ť k pozme ňováku, ktorý predložila pani poslanky ňa, 

k dopl ňováku, k dopl ňováku, ktorý navrhla pani poslanky ňa 

Hanulíková. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ť poslancov. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťšes ť poslancov. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zostáva nám hlasova ť o prvej časti tohto materiálu, 

teda o uznesenie k prvej časti, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní  schva ľuje zverenie majetku a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťdevä ť. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťšes ť poslancov. 
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BOD 4 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. VRAKU ŇA, PARC. Č. 3624/145 

A PARC. Č. 3624/146, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI FIDAT, 

S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu, alebo bod číslo štyri, je to Návrh 

na predaj ako prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúci 

sa pozemkov v katastri  Vraku ňa. 

K tomuto prípade budeme hlasova ť až o trinástej, 

pripomínam.  

Diskusia beží, samozrejme. 

Poprosím krátke úvodné slovo spracovate ľa. 

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

Ďakujem pekne. 

Ako bolo povedané, predkladáme Návrh na predaj ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave Vraku ňa do výlu čného vlastníctva spolo čnosti 

FIDAT, so sídlom v Bratislave. 
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Žiadate ľ, spolo čnos ť FIDAT, opakovane požiadala d ňa 

27. 1., pôvodná žiados ť, ďalej 8. 4. 2015 o odkúpenie 

pozemkov.  

Žiadate ľ svoju žiados ť o odkúpenie predmetných 

pozemkov zdôvodnil majetkoprávnym vysporiadaním poz emkov, 

ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnute ľnos, 

nehnute ľností. 

Kúpna cena sa skladá z dvoch častí, ako máte uvedené 

v materiáli.  

Návrh uznesenia je, odporú ča schváli ť  predaj za kúpnu 

cenu celkom 2 795,80.  

Stanovisko finan čnej komisie, navrhlo navýši ť uvedenú 

sumu a odporu čilo schváli ť predaj za kúpnu cenu celkom 

4 228, čo činí 150,00 eur za meter štvorcový. K uvedenému 

návrhu finan čnej komisie sa priklonilo aj hlasovanie 

mestskej rady.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec  Budaj. 
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Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Finan čná  komisia odporu čila predaj v takejto podobe 

ako navrhuje predkladate ľ.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto iný sa nehlási do diskusie. 

Predsa len, pán Kolek.  

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

Chýba mi teda ten návrh, aby sme dali aj písomným 

spôsobom, takže dávam. 

Navrhujem zmenu uznesenia a v časti zmena sa dotýka za 

kúpnu cenu celkom 4 228, 00 eur.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neevidujem žiadneho iného prihláseného do diskusie,  to 

znamená, hlasovanie bude až o trinástej hodine.  
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BOD 4A REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ RADIÁLY 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo 4A, je to Rekonštrukcia Karloveskej 

radiály, ktorú predkla, ktorú zaradil do dnešného p rogramu 

pán poslanec Bulla.  

Poprosím ho o krátke úvodné slovo teda. 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Včera tu  bola debata o o Nosnom systéme, kde som 

žiadal odpove ď na nejakú otázku. Ke ďže som ju nedostal, tak 

dávam dneska nejaké dodato čné uznesenie spolu s ďalšími 

poslancami.  

To uznesenie by asi znelo týmto spôsobom: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby za A, pripravil, zverejnil a verejne prerokoval  plán 

dopravnej obslužnosti pre mestské časti dotknuté 

rekonštrukciou Karlovesko-dúbravske elektri čkovej radiály 

Za Bé, zverejnil a verejne prerokoval Plán organizá cie 

výstavby rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiál y,  
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a za Cé, informoval mestské zastupite ľstvo o spôsobe, 

akým budú sú ťažné podklady na Karlovesko-dúbravskú radiálu 

zabezpe čova ť, že stavebné spolo čnos ť bude uplat ňova ť taký 

plán organizácie výstavby, ktorý v najvyššej možnej  miere 

udrží prístupové cesty do a z centra mesta po čas dopravnej 

špi čky priechodné.  

Je ve ľmi dôležité, aby sú ťažné podklady takéto 

podmienky obsahovali, na základe čoho mi potom vôbec budeme 

v týchto mestských častiach sa veie ť dosta ť do mesta, lebo 

aktuálne hrozí, že po obidvoch stranách bude len je den pruh 

voľný a neviem si predstavi ť, že by celá Karlovka 

a Dúbravka mala na pol roka odstavený jeden jazdný pruh 

v obidvoch smeroch.  

Preto si myslím, že by ma malo sa na toto pamäta ť. 

Ďakujem. 

Prosím o podporu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja len informujem pána poslanca, že sme dostali, 

myslím, minulý týžde ň pozvánku teraz na rýchlo ju neviem 

nájs ť na takéto stretnutie. My sme ho iniciovali aj, ted a 

my sme ho iniciovali tiež, bolo to ešte niekedy za čiatkom 

tohoto roku, ke ď pán primátor na brífingu na nový rok 

vyhlásil, že v apríli za čne práce rekonštrukcie 

elektri čkovej radiály, čo nás teda ve ľmi prekvapilo 

a pretože sme nemali tieto informácie.  

Takže starostovia dotknutých mestských častí so 

svojimi odborníkmi sa zú častnili pracovného stretnutia na 

magistráte, kde sme sa, žia ľ, dozvedeli, že ni č také, pán 

poslanec, v doh ľadnej dobe nehrozí, pretože naozaj, nie sú 

tie prípravné fázy, teda prípravné práce na to, aby  sa 

skuto čne tá stavba spustila ešte v takom v takom štádiu, čo 

nás teda ve ľmi mrzí, pretože sme o čakávali, že tá stavba 

začne tento rok. Zatia ľ to tak nevyzerá.  

Budem ve ľmi rada, ke ď teda nám vedenie mesta povie 

kedy môžme o čakáva ť, kedy minimálne bude ukon čená príprava 

projektovej dokumentácie a kedy sa spustí verejné 

obstarávanie, kedy môžme o čakáva ť za čiatok stavebných prác, 

pretože sme dostali požiadavku na zmenu všeobecne z áväzného  

nariadenia, ktoré u nás platí oh ľadom stavebných prác.  

Máme za sebou rekonštrukciu ve ľkého kanaliza čného 

zbera ča, ktorá bola ve ľmi náro čná aj z dopravného h ľadiska, 

aj z toho, že ob ťažovala  obyvate ľov nadmerným huchom, 

hlukom, prachom, boli tam také banské práce vykonáv ané pri 

tom. Bolo ve ľa s ťažností. Bolo problematické teda čo 

najrýchlejšie ukon či ť tú stavbu bez toho, aby tam nevznikli 

nejaké petície. 
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Takže, aj to čo od nás hlavné mesto chce, aby sme 

prispôsobili svoje všeobecne záväzné nariadenie pot rebám 

tejto stavby, aby bola v čo najrýchlejšom režime ukon čená, 

čo si my, samozrejme, chápeme, lebo to skráti tie ťažkosti 

na minimum, ale zárove ň mimoriadne to za ťaží našich 

obyvate ľov ved ľajšími efektami tejto stavby.  

A bohužia ľ, s odsúvaním termínu za čatia stavebných 

prác, dúfam, že dostaneme k tomuto vysvetlenie, tak  sa toto 

skracuje na obdobie, alebo teda, sa približuje obdo bie 

volebne volebného roka a ve ľmi sa obávame, aby neko 

neskon čila táto stavba tak, ako skon čila stavba v Dúbravke 

s mnohými nedostatkami len z časových dôvodov, aby sa to 

stihlo do volieb.  

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje aj pán riadite ľ magistrátu.  

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

Skúsim kratu čko technicky. 

Samozrejme, pán poslanec dostane všetky informácie.   

Áno, pani starostka, je pripravené rokovanie pána 

primátora, o ktorom ste dostali informáciu, kde bud ete 

vlastne, kde budete informovaní o tom ďalšom postupe, čo sa 
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týka vlastne všetkých procesov, tak ako tieto proce sy, 

samozrejme, postupne nabiehajú.  

Len v januári sme získali stavebné povolenie, myslí m, 

že z vašej mestskej časti. Čiže, to je vlastne dlhodobý 

proces, ktorý te, ktorý, ktorý trvá.  

Mesto, samozrejme, malo problém s tým štvrtým 

stavebným povolením, ktorý sa týkal, týkalo BSK. Ta m bola 

námietka pána Slávika zo Združenia domových samospr áv. 

Minulý týžde ň vyhovel štát v tom, že jednoducho, uvedenú 

námietku zamietol. Čiže máme všetky stavebné povolenia 

pripravené, vydané.  

Mesto finalizuje, samozrejme, dokumentáciu, dávame to 

na riadiaci orgán v takom krátkom čase.  

Ale myslím si, že všetky informácie, ako postupne 

máte, ni č nemešká, všetko sa finalizuje tak, aby to sp ĺňalo 

všetky parametre čerpania európskych pe ňazí a mesto mohlo 

čo najskôr obstaráva ť v zmysle, v zmysle plánu. (gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ešte naspä ť reaguje pani starostka Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ, musím uvies ť veci na pravú mieru.  

Tri stavebné úrady, pod ľa mojich informo informácií 

vydávali stavebné povolenia. Bratislavský samospráv ny kraj, 

náš stavebný úrad len na prekládky sietí a podobné veci, 

hlavným stavebným úradom bolo hlavné mesto a hlavné  mesto 

vydalo ako posledné stavebné povolenie. Bolo to 20.  marca 

tohto roku. My sme vydali stavebné  povolenie, náš stavebný 

úrad ako prvý. Bratislavský samosprávny kraj ako dr uhý 

a hlavné mesto vydalo ako posledné stavebné povolen ie.  

Aj k tomu by som mala, samozrejme, nejaké otázky, a le 

momentálne v tomto, v tejto faktickej nemám k tomu 

dostato čný časový priestor.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán riadite ľ bude reagova ť. 

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

Len odpoviem. 

Áno, pani starostka, vydali ste ako prvý stavebné 

povolenie, ako som povedal, v januári. Aj BSK vydal o, aj 

mesto vydalo, všetci vydali. Stanovisko BSK bolo na padnuté 

námietkou pána Slávika zo Združenia domových samosp ráv, ale 
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minulý týžde ň v rámci normálne procesného konania, 

správneho konania, ministerstvo zamietlo námietku, tam sa 

držali procesné lehoty.  

Dokumentácia je pripravená, ide na kontrolu. To 

znamená, ten proces normálne celý plynie. 

A opakujem vlastne, mesto postupuje v súlade 

s harmonogramom prác, tak ako treba, aby sme normál ne mohli 

kvalifikovane fondy čerpa ť a čo najskôr vyhlási ť verejné 

obstarávanie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ešte naspä ť pani starostka. 

Ale nerobme z toho ping-pong, prosím. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, tak potom prosím teda, návrh pána 

poslanca Bullu je ve ľmi rozumný, aby magistrát informoval 

nie len nás starostov, pretože hlavné mesto je inve storom 

tejto stavby, je manažérom tejto stavby, aby inform oval aj 

obyvate ľov Karlovej Vsi a pri ľahlých mestských častí na čo 

sa majú pripravi ť a hlavne,  kedy sa majú pripravi ť.  
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Pretože sme boli opakovane zavedený, že sa so stavb ami 

najskôr za čne so stavbou minulý rok na jese ň, čo bolo 

nereálne, rovnako na brífingu hne ď na nový rok povedal, že 

v apríli sa za čne s výstavbou elektri čkovej radiály, čo 

ľudia po čúvajú a o čakávajú a pýtajú sa, pre čo sa ni č 

nedeje?  

Takže, nech mesto informuje obyvate ľov Bratislavy  

svojimi kanálmi, kedy sa to stane. Tla čovými správami, 

časopismi, novinami, televíziou, pán primátor často 

vystupuje v televízii, tak teda nech uvedie tieto v eci na 

pravú mieru.  

Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nikto druhý sa neprihlásil, nikto iný do diskusie, 

a preto uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrh ovej 

komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Informácii o rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej 

radiály podali traja poslanci Bulla, Kaliský, Za ťovi čová 

následné znenie uznesenia: 
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Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby  

po  A, pripravil, zverejnil a verejne prerokoval pl án 

dopravnej obslužnosti pre mestské časti dotknuté 

rekonštrukciou tejto elektri čkovej radiály, 

po Bé, zverejnil a verejne prerokoval Plán organizá cie 

výstavby rekonštrukcie tejto radiály,  

po Cé, informoval mestské zastupite ľstvo o spôsobe, 

akým budú sú ťažné podklady na túto radiálu zabezpe čova ť, že 

stavebná spolo čnos ť bude uplat ňova ť taký plán organizácie 

výstavby, ktorý v najnovšej  možnej, v najvyššej mo žnej  

miere udrží prístupové cesty do centra a z centra m esta 

počas dopravnej špi čky priechodné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťdevä ť. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťdevä ť. 
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Ešte jednou faktickou poznámkou chce  vystúpi ť pán 

riadite ľ magistrátu. 

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

Ja sa ve ľmi ospravedl ňujem, že to takto urobím, len by 

som rás informoval, rád informoval, lebo, lebo boli  otázka 

aj z médií v súvislosti s pánom primátorom. 

Ako viete, v čera v podstate mu prišlo nevo ľno, išiel 

na vyšetrenie, tuná pomáhala aj pani námestní čka Plšeková, 

išiel na vyšetrenie do nemocnice k Milosrdným brato m, ktorá 

je tu najbližšie, v uvedenej nemocnici bol  

hospitalizovaný. Momentálne mu stále prebiehajú vyš etrenia, 

ktoré, ktoré mu robia, odbery krvi a tak ďalej.   

Ja som s ním telefonoval pred chví ľou. Cíti sa 

subjektívne dobre. Bude hospitalizovaný ešte nieko ľko dní, 

ako rozhodli lekári. 

A ke ď budem ma ť nejaké ďalšie informácie o jeho 

zdravotnom stave, tak vám dáme, samozrejme, všetkým  vedie ť. 

Len chcem vlastne predís ť akýmko ľvek nejakým, nejakým 

veciam oh ľadne nejakých srdcový a tak ďalej, nie, zatia ľ 

ni č takéto, prebiehajú vyšetrenia a hne ď ako budeme vedie ť, 

tak vám dáme vedie ť všetky informácie. 

Čiže, pán námestník je poverený a to platí. 

To je asi všetko. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za informáciu a veríme, že sa skoro uzdraví .  

 

 

BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 10376/2, SPOLO ČNOSTI 

YIT SLOVAKIA A.S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod rokovania je bod číslo pä ť bod Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúci sa 

pozemku v katastri Staré Mesto. 

O tomto bode budeme iba diskutova ť, hlasova ť 

o trinástej. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 
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Predkladáme návrh prípad, predaj ako prípad hodného  

osobitného zrete ľa, týkajúce sa pozemku v Bratislave 

spolo čnosti YIT Slovakia v katastri Staré Mesto. 

Táto spolo čnos ť požiadala o majetkoprávne usporiadanie 

vlastníckeho vz ťahu k tomuto pozemku ako vlastník susedných 

nehnute ľností v katastri Starého Mesta a v ďalšom blízkom 

okolí, ktoré tvoria jeden areál a sú všetky ur čené na 

výstavbu polyfunk čného objektu NEW STEIN. 

Stanoviská súhlasné,  finan čná komisia, výstup  

z mestskej rady je rovnako a odporú ča schváli ť predaj za 

kúpnu cenu celkom dvestotridsa ťtisíc pä ťstodva, 230 520,00 

eur.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa ako prvá prihlásila pani poslanky ňa 

Šimonči čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Na v tomto materiáli bolo pre m ňa nieko ľko takých 

nezrozumite ľných vecí, na ktoré sa chcem opýta ť, aby som 

mohla o tomto materiáli hlasova ť. 

Spolo čnos ť YIT požiadala o odkúpenie dvoch pozemkov 

s parcelnými číslami, jedno o výmere 283 metrov 

štvorcových, druhé o výmere 126, spolu o o štyristo devä ť 

metrov štvorcových. 

Predávame 408 metrov štvorcových. Ten jeden meter 

štvorcový sa kde stratil?  

Viem, že tých 409 je pod ľa cé čkového registra, 408 je 

podľa é čkového registra, ale potom ten jeden meter 

štvorcový čo ke ď sa prevádza z cé čka na é čko tak sa 

nafukuje alebo stráca, alebo ako to je?  

Alebo zostane tam mestu, potom jeden meter štvorcov ý 

kdesi, ktoré. Pre čo to nie je možné preda ť naraz 409 metrov 

štvorcových ke ď o to požiadali. Požiadali o odkúpenie 409 

metrov štvorcových . To je jedna poznámka, ktorej 

nerozumiem.  

Druhá poznámka je.  

Dátovaný list je, táto žiados ť 20. 12. 2016 kde 

spolo čnos ť YIT píše, pri čom tieto pozemky plánuje 

spolo čnos ť YIT využi ť pre výstavbu projektu Polyfunk čný 

súbor NEW STEIN, povoleného na základe právoplatnéh o 

stavebného povolenia. 

V decembri len plánovali, ale už to majú postavené.  

Vidíte, to je tá, zrejme táto časť tej zelenej budovy, 
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ktorá stojí zrejme na čiasto čne na ich pozemkoch, čiasto čne 

na našich. 

To len predpokladám, že to nie je 408 metrov 

štvorcových, lebo my máme, samozrejme, v materiáli 

predložený len, len obrys toho pozemku, ktorý im pr edávame, 

ale nie zastavanos ť toho pozemku.  

Aj ke ď sa niekde píše, že je to, sú to záhrady, potom 

sú to zastavané plochy, potom je to (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) zastavané už, potom to ešte nie je 

zastavané. Proste, materiál, ktorý je predkladaný t eraz, 

vypracovaný nedávno relatívne, a už nehovorí o skut kovom 

stave. 

Tak, keby ste mi mohli poveda ť, hlavne kvôli tomu 

jedenému metru štvorcovému, pre čo im nepredávame celú 

plochu ke ď o to žiadajú, ako sa to tam mení z é čka na 

céčko, potom je tam tá výstavba ko ľko metrov štvorcových 

z toho  je už zastavaných, lebo to už máme tu aj tú  

fotografiu, tak už mohol by ť aj skutkový stav  k tomu 

povedaný, a lebo oni tam plánujú čiasto čne na tom pozemku, 

ktorý požiadali o odkúpenie na  na tom postavi ť čiasto čne 

bytový dom, ktorý stojí a čiasto čne nejaké spevnené plochy 

a zele ň. 

Čiže, aká je tam plocha tej zelene, ktorá potom nám 

tam zostane, ale to je len tak že pre zaujímavos ť, to 

nemôže ovplyvni ť moje rozhodovanie o hlasovaní.  

A už som zabudla, čo som ešte chcela, chcela k tomuto 

poznamenať.  
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No, sú tam také zmätúce veci, že raz čítam, že 

záhrady, raz zastavané plochy, raz taká výmera, raz  hentaká 

výmera, raz tam stojí, raz nestojí, potom sú tam ti e  se cé 

ká tanky, tie monarchistické tanky ako som si to ja  

preložila a to sú zrejme nejaké pivovarnícke zariad enia, 

ktoré sú už dávno zbúrané, ale tu sa nachádza v tom to 

materiáli, že tam stoja. Tak oni tam už nestoja, pr etože 

tam je bytový dom. 

Takže ja by som len poprosila, keby sme dostávali 

materiál taký, ktorý je pravdivý a odpovedá o skuto čnosti 

najneskôr, čo ja viem, mesiac pred tým, než sa nám to 

dostáva na rokovanie zastupite ľstva. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Tiež by som chcel informáciu od predkladate ľa, či teda 

je pozemok zastavaný, alebo nie.  

Na finan čnej sme ju nemali.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja možno taký jednoduchie sa opýtam, presne to isté  

som mala na mysli, čo sa pýtala pani poslanky ňa Šim, 

Šimonči čová, pretože v návrhu uznesenia je, že pozemok sa 

plánuje zastava ť, čiže minimálne aktuálne uznesenie by sme 

mali ma ť, že pozemok je zastavaný. 

A druhá vec, že ke ď nám mesto pripravuje a rokuje sa 

o cene predaja toho pozemku, tento aspo ň je teda si ten 

pozemok zakúpi ť, nie ako investor v Ra či, ktorý by ho chcel 

len výhodne meni ť za pozemky, ktoré sú de facto pre nás 

relatívne nízkej hodnoty, tak by ma zaujímalo teda,  alebo 

možno aj tých predkladate ľov tohoto materiálu by malo 

zaujíma ť, či sa vedie konanie vo či tejto stavbe ako vo či 

nepovolenej. Lebo si neviem predstavi ť, alebo mi vysvetlite 

ten proces, ke ď sa tam stavia, na základe akého povolenia, 

keď nie je vz ťah k pozemku?  

Ďakujem za odpove ď. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani kolegy ňa Čahojová, 

no, oni mali, spolo čnos ť YIT, respektíve predchodca 

mali nájomnú zmluvu s hlavným mestom na tento pozem ok a na 

základe nájomnej zmluvy dostali stavebné povolenie a na 

základe toho stavajú, pravdepodobne. 

Lebo táto fotografia, ktorá tu je, tak to bude asi 

časť tej budovy stojaca na našom pozemku, alebo možno n a 

celom, lebo neviem ko ľko je 408 metrov štvorcových. Neviem 

to odhadnú ť, tak na to by som potrebovala odpove ď aj ja, aj 

pani poslanky ňa Čahojová. 

Díky. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela spýta ť pani hlavnej architekty na 

názor, či tam náhodou ne nechceme urobi ť nejaký priechod 

z ulice do toho dvora aký, tá dispozcia sa mi zdá t aká, že 

sa tam môže, pod ľa mňa, urobi ť priechod, aby sa tí ľudia 

dostali na ulicu. Čisto ma zaujíma názor.  

Ja, pokia ľ nebudem ma ť názor hlavnej architektky 

v takýchto materiáloch, ktoré sa týkajú urbanizmu, nebudem 

hlasova ť za tie materiály. Ale žiadam si to teraz aspo ň 

minimálne ústne.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Už som si spomenula čo som zabudla v mojom príspevku 

poveda ť, tak skúsim vo faktickej. 

Že ak sa pamätáte, minulého roku sme tu mali zámenu , 

že spolo čnos ť YIT nám ponúkala pozemok, ktorý je od 

Bernolákovej zhruba po časť pozemku, skoro až ku kostolík. 

Ako na zámenu. Nesúhlasili sme s tým, lebo tam má v ybudova ť 

park a to  sme nechceli, aby to sa potom mesto muse lo 

stara ť o tú zele ň, nech sa stará spolo čnos ť YIT.  
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A ale mne  tam chýba práve to, že, že tam ten park,  

lebo nepoznám, priznám sa, celé stavebné povolenie,  že tam 

ten park na tom pozemku, ktorý je, ktorý vedie odti aľ až po 

Bernolákovú je, zostáva v ich vlastníctve spolo čnosti, a že 

bude verejne prístupný. Že toto by bolo dobré, keby  sme 

mali takú záruku, že naozaj tá, nebude to ohradené a nebude 

to slúži ť iba pre obyvate ľov tohoto bytového (gong) domu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem opýta ť, ten, ten objekt je už postavený, 

hej? Na tom pozemku. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, čiže, čiže ke ď to tam stojí, to už sa tam ni č 

nezmení, neodnesú ho. Že pre čo je tu návrh na, pre čo 

pristupuje mesto na predaj. Je to jeho majetok. Stá le 

všetko predávame. Ako, pre čo nepristúpi na, pre m ňa, za m ňa 

aj dvestoro čný prenájom? Ako, čo budú tí nasledovníci toho 

mesta ešte predáva ť? Tam sa už ni č nemôže zmeni ť. Čiže, 

dlhoro čný prenájom, ktorý zabezpe čí stabilitu aj pre toho 

investora, aj  pre, pre tých, ktorí budú ten objekt  

využíva ť.  
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Tak si myslím, že z dlhodobého h ľadiska by toto bolo 

lepšie pre mesto.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Buocik. 

 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 

Tak, tento developer má pred sebou dva ve ľké projekty 

v Ružinove. Jeden je na ulici Mlynské Nivy, je to N UPU, 

bývalý projekt Pergamon, kde sa jedná o osemsto byt ov. 

A to, na čo chcem upozorni ť je prestavba celého areálu 

Cvernovky. Ja si neviem predstavi ť, že takýmto spôsobom 

bude  postupova ť aj v Ružinove, že zrazu, ejha, postaví, 

postaví stavbu na cudzom pozemku. 

Ja za tento materiál teda ur čite hlasova ť nebudem 

a budem si ve ľmi dáva ť pozor na to, akým spôsobom tento 

developer postupuje aj pri svojich stavbách v Ružin ove. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec 

Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Odznelo tu už ve ľa pripomienok k tomuto materiálu, 

teda možno nie niektoré viac emo čné, niektoré viac 

faktické, kde ja sa pozerám na vec z poh ľadu teda 

spracovate ľa. 

V stanovisku odborného útvaru magistrátu sa píše: 

z h ľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva  a tak 

ďalej, predmetný pozemok nie je  v kolízii s výh ľadoným 

zámerom dopravy na záujmových pozemkoch je evidovan ý 

investi čný zámer z roku 2015, hej? Navrhovaný stavebný 

objekt ESO 202 bytový dom a vybavenos ť ESO 506 areálové 

spevnené a zelené plochy.  

Predajn k predaju pozemku nie sú uplatnené požiadav ky. 

Čiže, na jednej strane materiál pravdepodobne v tom 

skrátenom režime prešiel, lebo žiados ť je tu od 12-teho 

mesiaca minulého roka, hej? Prešiel nejakým posudzo vacím 

kolom.  

Tá cena, čo sme vo finan čnej komisii nejakým spôsobom 

prvýkrát sa zhodli na tom, že, že tu nejde vysloven e 
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o podhodnotenie metra štvorcového v tak zaujímavej 

lokalite, hej, bola stanovená na tých 565 euro, nap riek 

tomu, pokia ľ sú tu aj tieto sporné otázky a zatia ľ 

nezodpovedané, dávam návrh a je to v zmysle toho, čo sme aj 

v klube rozprávali, dávam návrh na zvýšenie ceny je dného 

metra štvorcového na 750, to jest, za celkovú cenu 306 000, 

hej? 

Poprosím aj poslancov ostatných, ktorí zatia ľ majú iné 

dôvody, aby to nepodporili, aby vzh ľadom a teraz to poviem 

na takú bonifikáciu k tejto cene, pristúpili, je to  už 

zaujímavá cena teda, alebo zaujímavá suma aj pre ro zpo čet 

mesta. Predpokladám, že to využitie tohto nášho pri estoru 

tam, nebude možným spôsobom orientova ť na nie čo iné, ako už 

je predur čené. 

Takže poprosím, schvá ľme tú cenu 750,00 euro za meter 

štvorcový, aby nedošlo k nejakému pochybeniu, takže  môj 

návrh na zmenu uznesenia je: 

V časti schva ľuje namiesto za kúpnu cenu 565 000, 

zaradi ť, alebo zmeni ť za kúpnu cenu 750,00 euro za meter 

štvorcový, to jest za kúpnu cenu celkom 306 000,00 euro. 

Ďakujem za podporu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán pos pani hlavná architektk a. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Týmto sme sa v minulosti ve ľmi detailne zaoberali, 

pretože tam vzniklo teda, vznikol takáto nezrovnalo sť, čiže 

vlastne stavba sa vytiahla na náš pozemok a ja som vtedy 

navrhovala práve výmenu, pretože tam, tam celé to 

prostredie neni vy čistené a som žiadala, aby sme tam 

pozemky menili tak, aby nám zostal verejný priestor  pred 

kostolom až ku Kme ťovému námestiu.  

Oni ve ľmi ochotne aj zredukovali vjazdy do garáží 

a tak ďalej.  

Ja som žiadala ke ď tento materiál bol predložený 

mestskej rade, že aby som to mohla teda pripomienko vať 

oficiálne aj pre vás, aby ste mali informáciu.   As i sa to 

opomenulo.  

Ne nevenovala som sa teraz tomu tak, ako by si to a si 

zaslúžilo. 

Čiže, tá forma predaja, mne neni ani známe, že pre čo 

sa to teraz má predáva ť. Úplne na rovinu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ďalej vystúpi pán poslanec Bulla. 
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Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Vďaka.  

Je nejaká informácia, že nie je to tento pozemok, n a 

ktorom je tá čierna stavba. 

Tak keby nám možno majetkové vysvetlilo, že. Lebo t am 

je viacero tých pozemkov nejakých, tak možnože hovo ríme 

zle, len ke ď to tu nemá kto vysvetli ť, tak možnože sme tu 

zbyto čne zavedení a toto je len čistý pozemok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Budem teda reagova ť na predre čníka pána Koleka. 

Úplne sa stotož ňujem s tým jeho návrhom.  

A ak to naozaj správne rozumiem, tak došlo k tomu, že 

jednoducho, geodet pri výstavbe nie čo zle zameral, posunula 

sa im stavba o nejakých, malý kúsok, nie je to taký  typ 

čiernej stavby, že niekto natvrdo na čierno postaví niekde, 

kde nie čo stá ť nemôže.  
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Je to nehoráznos ť. Je to ve ľká chyba, ktorá sa stáva ť 

by sa nemala a teda dúfam, že v Ružinove sa im naoz aj nikdy 

nestane.  

Na druhej strane, tu máme presne príležitos ť získa ť 

teraz pomerne dos ť pe ňazí do nášho rozpo čtu mesta, ktoré 

môžu potom poslúži ť na dobré veci v ďaka takémuto, verím, že 

nie úmyselnému omylu tohto developera. 

Takže, stotož ňujem sa s návrhom pána Koleka, ktorý 

predložil  a budem za ňho hlasova ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja mám obrázky z dnešného doobedia z tohto územia, 

bola tam moja dcéra to nafoti ť, poslala mi práve túto 

zelenú budovu. 

Buď je to pozemok, to možno povie predkladate ľ, bu ď je 

to pozemok pod touto zelenou stavbou, alebo to môže  by ť 

jedine v ľavo, lebo tam to stromoradie, to už je odde ľujúce 

to parkovisko, alebo to je kúsok za, za tými dvomi bielymi 

autami a tam nemôže postavi ť bytový dom, lebo tam už stojí. 
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On si nepostaví pred seba pä ť metrov dva bytové domy.  

Takže, to len predpokladám, že to bude asi tento 

pozemok. vychádza to z tej situácie, ako sme mali  

predloženú mapku.  

Ale to chcem poveda ť, že ke ď sa pozriete na to, že ako 

je to tam všetko nahustené a ve ľmi využitý každý meter 

štvorcový, na na výstavbu a na zisk toho developera , tak ja 

sa priklá ňam k návrhu pána Koleka a chcem ho podpori ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz reakcia spracovate ľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , vedúci oddelenia majetkových 

vz ťahov: 

Ďakujem pekne. 

Uvedená stavba s časti zasahuje do predmetného pozemku, 

sčasti. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej. 

A dovo ľte mi, aby som ešte upozornil na to, že 

žiadate ľ ako vlastník pri ľahlých nehnute ľností má záujem 
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o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom sus edstve 

s jeho pozemkami a jeho využitie na výstavbu bytové ho domu 

a areálových spevnených a zelených plôch.  

To znamená, že tu sa bavíme o tom, že táto plocha b ude 

spevnená a zelená plocha.  

Čiže, nie, nie vystavaná ešte ďalej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Mô môžem, Katarína? Na pána spracovávate ľa. 

Ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, vidíte, že tu je 

totálny chaos. Ten materiál musíte tak  pripravi ť, aby sme 

my vedeli, že ktorá časť toho pozemku je zastavaná, ktorá 

časť je vo ľná a to musí by ť v materiáli tak jasné, aby sme 

tuto nerobili teraz takýto chaos.  

Ja sa, nehnevajte sa, nemôžem za to zahlasova ť. 

Keby som vedela, že je to čisto pod stavbou, nemám 

problém. ale je tu spochybnenie. To znamená, ja nev iem, 

ktorá časť bude vôbec predávaná. 
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A vám odporú čam, aby ste ten materiál stiahli, lebo 

vám to, pravdepodobne, neprejde.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pokia ľ tu boli nejaké nejasnosti, tak predkladate ľ ich 

ešte umocnil, lebo stále hovorí v budúcom čase. Keby už 

povedal, že áno, stavebné konanie prebehlo, to čo sa udialo 

je realizované čo sa týka objektu výstavby a naozaj, 

v zmysle povoleného stavebného konania bola ďalšia plocha 

tohto predmetného územia povolená len na zele ň a spevnené 

plochy, tak je to zrozumite ľné. 

Ale naozaj, ja sa priklá ňam k tomu, čo kolegy ňa 

Pätoprstá povedala, že materiál stiahnu ť  a predloži ť ho 

s takýmto detailným rozpracovaním. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reakcia spracovate ľa. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , vedúci oddelenia majetkových 

vz ťahov: 

Takže k tomu jednému metru štvorcovému, v podstate,  

majetkoprávnym šetrením bolo zistené, že sa mô, že môže 

dôjs ť k odpredaju konkrétne tých štyristo ôsmich metrov 

štvorcových, nie štyristo deviatich.  

Nemám to tu presne vyšpecifikované, že kde je ten 

meter, ale ako.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Môj názor je, že nechceme ako mesto ma ť vo vlastníctve 

pozemky pod cudzími budovami. Ale v tomto prípade s a musí 

naozaj jednozna čne vyjasni ť, že kde je budova. 

Čiže, ke ď my sme dávali záväzné stanovisko, toto sa 

mohlo dokresli ť, dojasni ť.  

Tak vidím to ako takú trošku situáciu kde ja som za se 

žiadala v minulosti od nich, aby sa skvalitnil ten verejný 

priestor, kde sme si delili kto sa o ktorý bude sta ra ť. 

Lebo to je vždy podmienkou, hej? Že vlastne, že čo ostane 

nám a o čo sa my staráme, lebo ten celý bytový komplex je 
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vlastne otvorený, de facto. Prístupný. A tam vidíte , že 

medzi časťou, proste ešte kde je spilka a proste na tej 

strane, no, neviem kde teraz to je na fotke, na ľavo, že tam 

ešte je naši náš pozemok.  

A toto potrebujem sa na to pozrie ť, že, že možnože tá 

výmena by bola ove ľa v tomto, v tomto lepšia, ale neviem či 

ja môžem poradi ť, že venujme sa tomu ešte (gong) trošku  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje aj pán riadite ľa sekcie. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Ja len na upresnenie, lebo zaznela tu informácia, ž e 

nebolo to prerokované v mestskej rade, tak, bolo to  

prerokované v mestskej rade.  

Tak len to ľko.  

Ďakujem. 

A prešlo to. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bolo. Nie, teraz som reagoval na nie čo iné, na to, že, 

že boli tu spomínané informácia, že nebolo to v mes tskej 

rade, tak som opravil tu korektne (poznámka: nezroz umite ľné 
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slovo), že bolo to v mestskej rade a odporú ča schváli ť 

predaj.  

Ďakujem. 

(poznámka:  porada predsedajúceho s predkladate ľom) 

Tak, s ťahujeme. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzhľadom k tomu, že tu je nieko ľko nejasností celkom 

závažných, stiahneme tento materiál na dopracovanie  

a predložíme ho v nasledujúcom termíne.  

Dobre.  

Takže pä ťka sme vypustili. 
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BOD 6 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC. Č. 22001/37, PARC. Č. 

22001/38 A PARC. Č. 22001/39, 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA PARC. Č. 13196/75 

A PARC. Č. 13196/76, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI REAL PROGRESS GROUP, 

S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ideme na bod číslo šes ť. Je to Návrh na zámenu ako 

prípadu hodného oso osobitného zrete ľa týkajúci sa pozemkov 

v katastri  Nového Mesta. 

Takisto pripomínam, hlasujeme o trinástej od. 

Poprosím o krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Žiadate ľ je stavebníkom stavby Rekonštrukcia 

a rozšírenie parkoviska Ra čianska ulica 72. 

Žiadate ľ navrhuje zámenu vyššie uvedených pozemkov za 

účelom majet majetkokoprávneho usporiadania.  
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Predmet zámeny bol upravený na základe obhliadky, 

ktorú so žiadate ľom vykonalo oddelenie správy komunikácií 

dňa 17. 1. 2016.  

Rozdiel v hodnotách zamie ňaných pozemkov je 1 276 celá 

87 eur.  

Zámena sa navrhuje uskuto čni ť bez vzájomného 

finan čného vyrovnania. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostov sú 

súhlasné, finan čná komisia  odporú ča schváli ť  zámenu 

pozemkov, výstup z mestskej rady, mestská rada nesc hválila 

návrh uznesenie a neschválila ani pozme ňujúci, pozme ňovací, 

dopl ňovací návrh. 

Návrh uznesenia: odporú ča schváli ť zámenu pozemkov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Ja som sa aj členov rady pýtal, že aké dôvody boli 

nejak predostreté, pre čo to radou neprešlo, nedopátral som 

sa k stanovisku. 

Ja mám jednu zásadnú otázku.  

Argumentuje sa tu tým, že zámenou týchto pozemkov 

dôjde k umožneniu výstavby cyklotrasy, alebo cykloc hodníka, 

dokonca, v rámci tej plánovanej cyklotrasy, ktorá t am je. 

Nevidím tie majetkové pomery ďalej, čiže zásadná moja 

otázka je, že pokia ľ dôjde k tejto zámene, nedôjdeme tam ku 

kolízii záujmov iných vlastníkov a bude možné, akož e tento 

argument, že budeme stava ť cyklotrasu, môžme potom uvažova ť 

za realizovate ľnú tú celú cyklotrasu. Čiže, za prvé.  

Pokia ľ som to nezrozumite ľne povedal, umožní nám to 

potom zrealizova ť cyklotrasu, lebo ten záujem by sme asi 

mali ma ť. Hej?  

A druhá otázka. Pokia ľ je tu nejak zdôvodite ľné to 

stanovisko rady, lebo asi ho reš, by som ho rád 

rešpektoval, tak, tak nebudem môc ť zahlasova ť za ten 

materiál takisto.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslanky ňa Štasselová. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja mám zase len otázku, že hovorilo sa o tom ako 

hlavné mesto dopláca na to, že množstvo štátnych in štitúcií 

si prenajíma, alebo teda funguje na pozemkoch mesta  a že 

mesto z toho ni č nemá. Pre čo vlastne táto hladina cenová je 

taká aká je, ke ďže je to štátna inštitúcia? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tento obrázok, ktorý máme  pred sebou, to je náš 

pozemok? Alebo to je ich pozemok, ktorý mi potom zí skame 

zámenou?  

Lebo predpokladám, že po celej Ra čianskej je 

stromoradie a dúfam, že zámenou sa to stromoradie, ktoré 

zameníme a odovzdáme teda spolo čnosti Progres, neprídeme 

o stromoradie a že nebude chcie ť rozširova ť si svoje 

parkovisko až na úkor stromov.  
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A ešte by ma zaujímalo, teda tam vidím teda 

parkovisko, cyklochodník, alebo to je chodník pre p re 

peších? Alebo to je spolo čný chodník cyklisti/peší? Ten 

jeden kúsok? Lebo napravo parkujú autá, potom je ta m 

stromoradie, potom je tam riadna komunikácia, je to  ur čite 

cyklisti s pešími naj na jednom úzkom chodníku  nem ôžu 

fungova ť, lebo môžu prís ť proste k ujme na zdraví. 

Takže, prosím, odpove ď na túto otázku a dúfam, že tie 

stromy zostanú zachované. Lebo ak oni potom dostanú  ten 

pozemok a na základe toho požiadajú o výrub, lebo b udú 

chcie ť rozširova ť, tak to ur čite nie.  

To potom nemôžem podpori ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa  Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Doplním Katarínu.  

Keď si zoberiete materiál, možno ste to robili 

farebne, ale vy ste vyzna čili pozemky vo vlastníctve 

hlavného mesta, pravdepodobne, nejakou farbou, taki sto 

pozemky vo vlastníctve žiadate ľa nejakou farbou, my to ale 
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vidíme čiernobielo, takže ja nemám potuchy, že čo sa 

zamie ňa. 

A bola by som rada, keby tieto materiály chodili aj  na 

komisiu územného plánu, aby sme sa tu teraz nezahla sujem, 

pokia ľ mi stanovisko nedá hlavná architektka, lebo, žia ľ, 

bude to len jediná autorita, ktorá mi môže potvrdi ť 

zmysluplnos ť tohto návrhu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa  Štasselová faktickou reaguje. 

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

Ďakujem. 

Ja s ťahujem predchádzajúcu otázku, ktorú som omylom, 

ktorú mám pripravenú na ďalší bod.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ja som narazil v zmluve na jednu možno nedbanlivos ť, 

lebo požiadavka elektrorozvodných závodov bolo, aby  sa 

pokia ľ oni majú da ť svoj súhlas, tak si požadovali, aby sa 

v rámci kúpno-predajnej zmluvy zabezpe čila aj ťarcha, ktorá 

tam existuje. V zmluve to nie je ošetrené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím spracovate ľa o odpove ď na otázky.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , vedúci oddelenia majetkových 

vz ťahov: 

Takže čo sa jedná o cenové, cenovej hladine, tak cena 

bola stanovená znaleckým posudkom. 

Čo sa týka tej zámeny pozemkov. 

Tak bavíme sa o pozemkoch, ktoré sú pod pod zo stra ny 

žiadate ľa, pod chodníkom. 

Ono tá fotka nie je celkom, celkom presná.  

A jedná sa a chce ich zameni ť za pozemky, na ktorých 

sa má vlastne pokra čova ť s tým, s tými parkovacími 

miestami.  

To znamená, že, že tam by nedošlo k výrubu.  

Vidíte? Tam je to, tam je tá ďalšia časť.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Za tými parkoviskami vlastne to ešte len len rozší,   

predložia, no. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón - spracovate ľ) 

Takže, no, novovytvorené pozemky vo vlastníctve 

žiadate ľa sú ešte pred pred touto fotkou. Dole nižšie.  

A čo sa týka pozemku, pozemku, o ktorý má záu. Toto 

je. To už je, toto je náš pozemok, táto časť.  

Ich. Pardon. Opravujem sa. Toto je pozemok vo 

vlastníctve žiadate ľa, až po uvedenú stavbu. Až po túto 

budovu. Čiže, tu sa bavíme o pozemku žiadate ľa, na ktorom 

je chodník.  

A ten, ktorý zamie ňame, je je ten ďalší, a ľavá strana 

toho, tej parcely za čína zarovno chodníka a smeruje smerom 

k budove. 

Nie, nie, nie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, chcú to sceli ť s tou svojou budovou. Chcú to, chcú 

to spoji ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nie, chodník je na ich, na našom pozemku. Parkovisk o 

bude na ich pozemku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pani hlavná architektka v tejto v eci 

a následne pán Hanulík. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Stromoradie je na našom pozemku. Ni č sa nehýbe.  

Chodník je na cudzom pozemku a parkovacie miesta sú  na 

našom pozemku.  

Ešte raz?  

Stromoradie a chodník je cudzí pozemok a my to 

zamie ňame, aby sme popri stromoradí mohli urobi ť 

cyklotrasu.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek faktickou.  

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj tá ges čná komisia má opodstatnenie, lebo by sme 

ur čite predišli takýmto, teraz poviem, z ľava, sprava, 

zhora, zdola názorom.  

Naozaj sa v tomto človek nevyzná.  

Nebolo odpovedané na tú moju jednu zásadnú otázku. 

Umožní nám táto zámena vybudova ť cyklotrasu v celom 

profile? Alebo opä ť narazíme o sto metrov, alebo o dvadsa ť 

metrov na záujmy iného vlastníka pozemku a ktorý ná m to 

neumožní. Lebo správa konštatuje, že tento vlastník  nám 

nepovolil stavbu cyklotrasy. Cyklochodníka, hej, le bo to 

bol jeho pozemok. A my mu vzápätí vychádzame v ústr ety bez 

ohľadu na to, aby tu bolo zdokumentované čo tým mesto 

získava.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Áno, ďakujem. 

No na tomto obrázku je chodník pre peších 

a cyklochodník na, proste, na jednom úseku. To je r ovnaký, 

spolo čný pre peších a cyklistov. A potom tam ďalej, ktoré 

je vo vlastníctve mesta a dávame im, tak tam zas ne bude, 

zas bude prerušovaný cyklochodník, alebo prerušovan ý 

chodník pre peších, nie je to. Tam sú, proste, mies ta také, 

ktoré vyrábame nejasnosti. A to čo máme vo vlastníctve, tak 

časť dáme, časť si necháme a zas to nebude vlastnícky 

čisté. 

Tak preto by som prosila keby, keby na tento materi ál, 

hoci aj tento stiahol. Nemôžeme hlasova ť o takomto 

materiáli. 

A hlavne dbajte na to, aby prednos ť tuto majú nie 

požiadavky nejakej súkromnej spolo čnosti, ale požiadavky 

mesta, aby cyklochodník a chodník pre peších bol ja sný a na 

našom vlastnom pozemku. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Ja by som, troška mi tam chýba tá pozemková mapa, a by 

som si vedel predstavi ť to čo tu kolega nazna čoval ako to 

vyzerá.  

Ja si myslím, že s tou cyklotrasou treba niekde za čať. 

Treba niekde. Lebo ke ď povieme, že toto nejde, celý ten 

profil toho cyklistického chodníka, ale potom to ta m nie je 

za chví ľu, tak zase opa čne, tento nekúpime, alebo 

nevymeníme a potom zas ten druhý to predá.  

Asi treba na to nejakú koncepciu.  

I ke ď mne on vyzerá, že nemá rád cyklistov a ja som 

cyklista, takže troška som taký citlivý na túto in 

investora.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpoveď spracovate ľa poprosím. 

Podľa poradia. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , vedúci oddelenia majetkových 

vz ťahov: 

Pán Kolek, zámenou, zámenou týchto uvedených pozemk ov 

v podstate mesto získa zrekonštruovanú, zrekonštruo vaný 

chodník, ktorý je mimo tej budovy a majite ľ v podstate 

získa kúsok pozemku, alebo parcelu, ktorú, ktorú bu de 

využíva ť pred svojou vlastnou budovou na parkovanie, ale 

nezasahuje to nijak do toho, konkrétne do toho chod níku. 

To znamená, že  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá faktickou. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Máme tu pani vedúcu dopravy, alebo teda nejakých 

dopravákov? Bolo to s cyklistami prebehnuté, že je to teda 

v poriadku? Rokujete aj.  

Neviem či si uvedomujete, niektoré materiály ma 

majetkového rázu majú čisto urbanistickú, urbanistický 

doprad. Takže bolo by fajn, keby tam bolo z tohto čitate ľné 

a jasné, aby sme tu takto naozaj ne nerobili takéto . 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Stanoviskú útvarov máte priložené v materiáli vráta ne 

o ODI, oddelenia dopravy.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ja už len tú pripomienku k tej ťarche na tom pozemku. 

Čiže, pokia ľ by materiál prešiel, čiže, žiadam 

spracovate ľa, aby nevznikli potom nejaké problémy, aby sa 

tam tá požiadavka distribu čnej elektrickej spolo čnosti 

dostala do zmluvy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte sa hlási spracovate ľ. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , vedúci oddelenia majetkových 

vz ťahov: 

K tej cyklotrase, stanovisku oddelenia dopravného 

inžinierstva je jasne zadefinované: v prípade predmetnej 

zámeny, bude možné dorieši ť napojenie cyklotrasy na ďalšie 

navrhované úseky.  Ešte to som zabudol doda ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. 

Toľko diskusia. 

Uzatváram diskusiu. 

 

 

HLASOVANIE O PREROKOVANÝCH BODOCH (13.00 H) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzhľadom k tomu, že máme trinástu hodinu tretiu 

minútu, teraz sa vrátime k tým jednotlivým bodom hl asovania 

osobitného zrete ľa, až potom budeme pokra čova ť, pokra čova ť 

ďalej v rokovaní nášho zastupite ľstva.  
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BOD 3 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY O 

POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI A O 

ÚHRADE ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ 

V KRÍZOVOM CENTRE REPULS -HLASOVANIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vraciame sa teda k bodu číslo tri, je to Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Br atislavy 

o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytov anú 

starostlivos ť v Krízovom centre Repuls. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o materiáli číslo tri o návrhu 

uznesenia tak ako nám bolo písomne predložené, mest ské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu  v časti A zrušuje 

a v časti Bé schva ľuje nové všeobecne záväzné nariadenie  

a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätina vä čšina všet (poznámka: oprava „ööö“) 

prítomných. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Tridsa ťtri  sa poslancov vyjadrilo za. 
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BOD 4 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. VRAKU ŇA, PARC. Č. 3624/145 

A PARC. Č. 3624/146, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI FIDAT, 

S.R.O., SO SÍDLOM  

V BRATISLAVE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo štyri. Sme v hlasovaní o bode číslo štyri, 

je to Návrh na predaj ako prípadu osobitného zrete ľa 

týkajúci sa pozemkov v katastri Vraku ňa. 

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu sme dostali návrh na zvýšenie predajnej ceny od 

pána poslanca Koleka.  

Navrhuje pôvodnú celkovú sumu za odpredaj namiesto 

2 795,80 navrhuje novú kúpnu cenu celkovo 4 228,00 eur. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťtri poslancov. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte z existuj, teda zvyšnej časti, ktoré navrhuje 

návrh uznesenia, teda ostatné čo ostalo, celková kúpna cena 

sa odsúhlasila a ešte tie podmienky pri kúpnej cene  jedna 

až dva.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťštyri prítomných. 

Za tridsa ťštyri poslancov. 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC. Č. 22001/37, PARC. Č. 

22001/38 A PARC. Č. 22001/39, 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA PARC. Č. 13196/75 

A PARC. Č. 13196/76, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI REAL PROGRESS GROUP, 

S.R.O., SO SÍDLOM  

V BRATISLAVE - HLASOVANIE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz pristúpime k hlasovaniu bodu číslo šes ť. 

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

REAL PROGRESS GROUP. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedostali sme žiadny iný návrh, než máme pôvodný ná vrh 

v materiáli. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje zámenu pozemkov, tak ako je to  písomne uvedené . 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo devä ť poslancov. 

 

Dobre. Takže toto máme.  
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVBY BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA – 

MÝTNEHO DOMČEKA, POSTAVENEJ NA 

POZEMKU PARC. Č. 21343,  K. Ú. STARÉ 

MESTO, PRE FINANČNÉ RIADITE ĽSTVO 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SO SÍDLOM 

V BANSKEJ BYSTRICI 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A stíhame, otvárame ďalej bod číslo sedem, je to Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúci 

sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho dom čeka. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Takže jedná sa o vybudovanie stálej expozície Múzea  

colníctva a finan čnej správy. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu ur čitú pä ť 

rokov, výška navrh nájomného je v dvoch alternatíva ch. 

Alternatíva číslo jedna 100,00 eur ro čne za celý 

predmet nájmu pod ľa návrhu žiadate ľa,  

alternatíva dva, 150,00 eur na meter štvorcový na r ok, 

čo pri výmere nebytového priestoru 65 celá 17 metra 

štvorcového predstavuje sumu 9 775 celá 50 eur ro čne za 

celý predmet nájmu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 237 

Stanoviská (poznámka: nezrozumite ľné slovo) oddelení 

súhlasné, finan čná komisia  odporú ča schváli ť nájom 

alternatíva číslo jedna, výstup z mestskej rady odporú ča 

schváli ť nájom alternatíva číslo jedna.  

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť nájom bu ď 

v alternatíve jedna, alebo v alternatíve dva. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pre istotu, keby som mi náhodou nesta čili štyri 

minúty, tak poprosím o pred ĺženie, ale budem sa snaži ť 

menej. Kvôli poslancovi Pilinskému, aby na m ňa zase 

nevykrikoval. 

Tak. To je zase prípad, ktorý mal by ť v komisii 

kultúry a ochrany historických pamiatok. Je to náro dná 

kultúrna pamiatka, nie je tam nikde, ani v nájomnej  zmluve, 

ani inde spomenuté, že sa jedná o pamiatku, proste,  ktorá 
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je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.  Je to 

majetok mesta. mesto by malo by ť hrdé aspo ň na tie svoje 

pamiatky, národné kultúrne, ktoré vlastní.  

Nemám ni č proti nájmu. Ale, prosím, podmienky nájmu by 

bolo dobré prebra ť, ke ď už to nedávate Mestskému ústavu 

ochrany pamiatok, tak to aspo ň dajte do komisie kultúry 

a ochrany historických pamiatok, ktorá si prizve MU OP 

a ktorý nám poradí aké máme da ť prípadne ďalšie podmienky 

prenájmu. 

Pretože ak v nájomnej zmluve sa píše, že, že 

prenajímate ľ môže, vlastne nájom, ten čo si, jak sa volá, 

ten finan čná správa, proste, ktorá si to ide prenaja ť, tak 

tá môže tam robi ť všelijaké stavebné úpravy. 

Ja dúfam, že len vie, že tam na tie stavebné úpravy , 

samozrejme, nepotrebuje oby čajné stavebné povolenie, ale 

predovšetkým potrebuje názor pamiatkárov. A to malo  by ť tam 

jasne dnes uvedené. 

Je síce pravda, že na moje prekvapenie v tomto 

materiáli niekde  vzadu je taká zle čitate ľná kópia 

pamiatkového listu z Ústredného zoznamu pamiatkovéh o fondu, 

kde sa píše o tom, že tento Mýtny dom ček je národnou 

kultúrnou pamiatkou, ale to je len také, že skoro 

nečitate ľné, to len. Ale aj ma to fakt príjemne prekvapilo, 

že aspo ň sa to tam dalo.  

Musí to vedie ť nájomca, že čo si prenajíma.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 239 

A preto ja prosím, aby tento materiál prešiel komis iou 

kultúry a ochrany historických pamiatok. 

A ke ď sa hlasovalo o tom, že ktoré materiály neprešli 

príslušnými komisiami, nedali ste mi tú možnos ť, aby som 

pridala do zoznamu bod sedem, pretože ten nebol vo vašom 

návrhu, ktorý neprešiel, lebo vás to nenapadlo, že to má 

byť aspo ň v komisii kultúry a ochrany historických 

pamiatok. 

Teraz, len také, takéto mali čkosti na čo chcem 

upozorni ť. 

List vlastníctva, číslo listu vlastníctva hlavného 

mesta je trošku iné, ako je uvedené  v návrhu, kde som to 

videla? V ná v návrhu uznesenia. (poznámka:  povzdy ch) 

Niekde to je. Proste, číslo listu vlastníctva, na ktorom sa 

nachádza, hlavného mesta, na ktorom sa nachádza ted a 

väčšina majetku v v Starom Meste, je číslo 1656 a nie, ako 

je tu uvedené 1516, alebo ja neviem, proste nejaká úplne 

iná, iné číslo. Nie je to pravda. 

Ďalej. 

V, mám ve ľké výhrady ve ľmi často vo či tomu, čo sa 

uvádza, čo je uvedené v katastri, pretože tam vôbec nie je 

pravdivý stav. Je možné, že proste to treba rieši ť niekde 

na úrovni národnej rady, že kataster nie je povinný  

zis ťova ť skutkový stav. Kataster len zapíše čo mu 

predkladate ľ, alebo navrhovate ľ dá a on to neskúma 

a zapíše. 
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Pozrite sa čo je napísané v tomto pr liste 

vlastníctva, pri tejto budove, pri Mýtnom dom čeku.  

Má to dve parcelné čísla. 21343, to je parcelné číslo 

pozemku, na ktorom stojí budova samotná a potom ved ľajší 

pozemok, ktorý je, ten má 9471, či ko ľko, to si nepamätám. 

Nie je to dôležité, ale, ale to 21343 je budova. (g ong) 

A v, tu pri tomto parcelnom čísle je v katastri uvedené, že 

tam rastie chránený strom. No asi ťažko. Asi ťažko v tomto 

domčeku rastie nejaký chránený strom. Najbližší chránen ý 

strom v Starom Meste sa nachádza na Vajanského nábr eží pred 

budovou miestneho úradu v tom par číku. Tuto nikde naokolo 

žiaden chránený strom nie je. Možno tam mali da ť, že to je 

akože pamiatkovo chránená budova a nie chránený str om.  

Takže, ja by som prosila keby sa o tomto materiáli 

ďalej nerokovalo, dalo sa to do našej komisie, aby s a tam 

ešte dali podmienky ochrany ako z h ľadiska pamiatkového 

fondu a potom sa to vrátilo spä ť na nové rokovanie. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimon či čová, nemyslíte vážne. Ja som navrhoval 

hneď na za čiatku, že budeme o každom materiáli hlasova ť 

samostatne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Že budeme hlasova ť o každom samostatne a vy poviete, 

že niekto vám nedal slovo potom, alebo možnos ť hlasova ť 

vyra ďova ť a zara ďova ť jednotlivé body? To sná ď nemyslíte 

vážne.  

Vy ste boli niekde inde?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. Tak potom pre čo hovoríte také klamstvá?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pre čo hovoríte klamstvá?   

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pre čo hovoríte klamstvá?  

To je jedna vec, ktorá tam je.  

Samozrejme, môžeme hrdí na to, že túto budovu máme 

pamiatkové, pamiatkovú, pamiat.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Veru, mali by ste. 

Pamiatkovú budovu máme vo vlastníctve v takom stave , 

bohužia ľ, ako nie ve ľmi hrdí na ňu by ť nemôžeme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Pokra čujeme v diskusii. 

Pán Pilinský faktickou. 

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

Ďakujem. 

V prvom rade sa chcem ospravedlni ť pani Šimon či čovej, 

ak má teda pocit, ale, že som na ňu nejak kri čal, ale. Lebo 

zatie hrozí to, že ten materiál, ktorý Ra ča potrebuje a je 

to dodatok k nájomnej zmluve, kde potrebujeme osobi tný 

zrete ľ na rekonštrukciu kruhovej križovatky na mestských 

komunikáciách, Ra ča to vypracovala a tri mesiace mi to tu 

stojí, pretože sa nikdy to nedostane na rokovanie, pretože 

vždycky sa nejaké body predradia a tie body, ktoré sú 

proste pre život mestských častí bytostné, tak na tie sa, 

bohužia ľ, nedostaneme.  

Ja som vám zahlasoval aj za to, aby tam bol doplnen ý 

bod bod 7A, takže ja by som tiež potreboval vec.  

S týmto nemal nikto, pod ľa mňa, žiaden problém.  

A pozrite sa, ko ľ ko ľko tam je prihlásených vecí. Teda 

vecí, poslancov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem, ja už tomu naozaj nerozumiem, lebo keby sme  

tam išli hlasova ť o tom, že tam bude kr čma, alebo 

diskotéka, tak ja, ja v podstate nepoviem k tomu ži adne 

slovo, ale ide tu štátna inštitúcia si prenaja ť nie čo, 

samozrejme, asi pod ľa pravidiel zrekonštruova ť a o tom 

diskusia na dve hodiny. 

A pani Šimon či čová, vy si možno mýlite. Komisia je 

poradný orgán primátora. Vy nemôžte ur čova ť nejaké záväzné 

pravidlá. Alebo zastupite ľstva, dobre? Nemôžte ur čova ť 

nejaké zá záväzné pravidlá.  

Predsa na to je, na to je, na to sú pamiatkári, kto rí 

ur čite dajú podmienky ako má by ť tá budova zrekonštruovaná, 

ale nie komisia, panebože, však to nemá žiadnu gu ľatú 

pečiatku, ni č. To jednoducho tak nie je. Na to sme tu 

v pamiatkovej zóne, je to pamiatkovo chránený o, ch ránený 

objekt, tak asi máme tu na to inštitúciu, ktorá k t omu dá 

riadne stanoviská. Máme pamiatkárov. Samozrejme, pa miatkári 

sa k stavebnému povoleniu budú vyjadrova ť, pani 

Šimonči čová. Vy nenahrádzajte tých, čo sú tu na to ur čení.  

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Aby sme sa vyhli takýmto trapnostiam a zdržovaniu 

všetkého hlasovania, už dávno tu máme napísané, ale bo 

požiadavku na magistrát, aby urobil zásobník všetký ch 

materiálov na zastupite ľstvo a jednotliví vedúci, alebo 

predsedovia komisií si budú vybera ť z neho.  

Toto je prí čina toho, že tu nie je vedenie schopné 

urobi ť takúto elementárnu manažérsku vec. zásobník. To čo 

máme na vucke, je jeden zásobník a ak má pani Šimon či čová 

po pocit, že to chce prerokova ť, tak to si to zoberie.  

Pre čo takúto jednoduchú vec nevieme spravi ť?  

Otravujeme život úradníkom, otravujeme ži život ľuďom 

a zdržujeme sa tu. Je to takýto problém? kto tu má také 

manažérske schopnosti, že takúto jednoduchú vec nev ie 

urobi ť?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje 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, že ak sa k tomu takýmto veciam 

vyjadruje, napríklad oddelenie životného prostredia , kde 
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tam nemáte žiadnu zele ň, je to jednoducho budova, pre čo sa 

k tomu nemôže vyjadri ť aspo ň pani Gbelecová, ktorá má pod 

sebou aj kultúru a tá by si vyžiadala od MUOPu, leb o to je 

jediná odborná organizácia, ktorú máme zriadenú mes to, na 

to, aby sa vyjadrilo k pamiatkám. 

Tak to prosím vás, pochopte.  

A k pánu Borgu ľovi. Ke ď sa môže vyjadrova ť komisia 

finan čná, tak sa môže vyjadrova ť aj naša. Je komisia 

finan čná na tej istej úrovni, ako je komisia kultúry 

a ochrany historických pamiatok.  

Prosím, nevyvyšujte sa. Dobre?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Poďme  vecne.  

Múzeum colníctva v tomto dom čeku je historická vec, 

ktorá tam patrí, pretože ten Mýtny dom ček bol postavený 

v roku 1890 ako sú časť Starého mosta. Vtedy ešte teda Mosta 

Františka Jozefa.  
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To, že tam to múzeum historicky patrí je jedna vec,  

druhá vec je, samozrejme, to že dnešný stav, máme t u 

nieko ľko fotografií, je taký, že múzeum bývalé colníctva,  

ten Mýtny dom ček, je postriekaný grafitmi, pretože tým, že 

most sa zrekonštruoval a dom ček nie je prenajatý, tak 

chátra.  

Vidíte, teraz táto fotka práveže, ako, je aktuálny 

stav.  

Múzeum malo ve ľkú návštevnos ť, musím poveda ť, lebo je 

to naozaj na Dunajskej promenáde.  

Okrem toho, že tam boli všetky artefakty súvisiace 

s históriou mosta, colníctva, a tým ako sa vyvíjala  vôbec 

výbermi mýta, poplatkov  na Slovensku a hlavne 

v Bratislave, boli tam dobové kostýmy, to znamená u niformy, 

dobové pe čiatky a možno viete, tí, ktorí chodíte niekde do 

zahrani čia, sú také turistické pasy, kde si na rôznych 

miestach potom tie pe čiatky do toho zberate ľského pasu 

dávate.  

To tam v tom múzeu dávali. 

To všetko chce colná správa urobi ť spä ť, pretože 

samotná colná správa bude rekonštruova ť ten dom ček, ale to 

spolo čenstvo spolok colníctva, budú prevádzkova ť to múzeum 

tak ako v minulosti. 

Čiže, to je také ob čianske združenie, ktoré združuje 

ľudí z oblasti colníctva, ktorí pracujú. Aj tí čo sú na 

dôchodku už odišli, sú aktívni v tomto združení. 
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Máme tu dokonca aj zástupcov toho múzea, aj colníct va 

finan čnej správy, ktorí by sa k tomu chceli vyjadri ť, tak 

ja by som bola ve ľmi rada keby vám k tomu pár slov 

povedali. Ale chcem sa prihovori ť za to, aby sme to čím 

skôr naozaj prenajali, aby to mohli zrekonštruova ť.  

Most je nádherný, po moste sa prechádza kopec ľudí, aj 

Bratislav čanov, aj turistov a ten dom ček je ve ľmi dôležité, 

aby bol znovu otvorený a slúžil tomu pôvodnému ú čelu. 

Veľmi sa za to prihováram a chcem vás poprosi ť 

o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Hanulík. 

Pardon, poslanec. 

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

Ani, ani, ani nekandidujem. Aj. 

Ďakujem pekne.  

Mne sa pá čilo, že aby slúžil tomu pôvodnému ú čelu. No, 

bolo by to pekné, asi by sme v rozpo čte nepotrebovali už 

to ľko pe ňazí. Však po tom moste, teraz jak sa troška 

zmenil, ve ľmi ve ľa ľudí sa premáva. 
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Ale čo sa mi ve ľmi pá či, je ten váš nápad s tým 

razítkom. Ja osobne, si ho nedávam do knižky, vesel o aj do 

pasu, a potom, ešte ke ď boli tie hranice, som často bol za 

to kritizovaný.  

Ja si myslím, že to je tak pekná myšlienka, že všet ci 

čo vystúpia, teraz to budú len podporova ť. 

To znamená, po ďme toto skráti ť a ďakujem a sme za 

všetci. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len podporujem názor pani viceprimátorky Plšekov ej.  

A jednoducho, tým že u nás turisti vä čšinou zotrvávajú 

ten kratší čas, toho pol d ňa, tak my vyložene potrebujeme 

takéto malé múzeá, ktoré zaberú tých dvadsa ť minút 

a jednoducho, tým pádom  je ove ľa vä čšia šanca, že turisti 

reálne tieto múzeá navštívia, ako tie, kde sa treba  zdrža ť 

hodinu a viac.  

Ešte by som chcela reagova ť aj na predošlú vystupujúcu 

pani poslanky ňu Šimon či čovú.  
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Ja teda neviem, pod ľa mňa, ke ď nejaká pamiatka, 

pamiatkovo chránená budova má slúži ť na ú čel múzea a navyše 

ešte na ú čel múzea toho, čo pôvodne v tej budove bolo, tak 

ja už neviem čo viac by sme mohli chcie ť v rámci využitia 

pamiatok, než takýto spôsob využitia pamiatky.  

Takže, plne podporujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Určite všetci sa tešíme, že to bude. 

Ja mám len na, či náhodou niekto nevie, že kedy by to 

mohlo by ť spustené, lebo je to fakt výborná vec a teším sa 

na to.  

A možno odpoviem za Katku Šimon či čovú. Katka hovorí 

o procese. Samozrejme, že to podporí. Teší sa na to , všetci 

sa na to tešíme, ale ten proces je to, čo som spomínala. 

Naozaj, treba urobi ť jeden zásobník, kde budú všetky 

materiály na zastupite ľstvo a jednotliví predsedovia si 

budú vybera ť. Už to kone čne urobme a nezdržujme.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 250 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Čudujem sa, že vôbec je diskusia o takomto bode 

programu, ke ď poslanci mali s tým nejaký problém, mohli sa 

tam ís ť pozrie ť na miesto činu a nie tu teraz. 

Ja som diskutova ť o, no.  

Ja som myslela, že bez diskusie to schválime a bude .  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Plšeková. Námestní čka, pardon. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem reagova ť na tú kvázi otázku, ktorú 

položila pani poslanky ňa Pätoprstá. 

V podstate, ak sa rýchlo podpíše zmluva, tak tá hla vná 

sezóna júl-august už sa stíha. 

Naozaj, tam nie je problém to urobi ť, lebo celá 

koncepcia múzea je pripravená, ako aj bola, bude le n 

vylepšená. A treba tam urobi ť len také menšie stavebné 
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úpravy vo vnútri, lebo ten dom ček potrebuje istú trošku ako 

keby renováciu zvnútra. A vonku, pomôžeme, samozrej me, aj 

my ako vlastník, s odstránením grafity. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Áno, chcem povzbudi ť k takej vecnosti. 

Na finan čnej komisii, kde vä čšinou sa priklá ňame 

k k tomu, aby sme najmä strážili dobré príjmy mesta , tak 

v tomto prípade poslanci podporili alternatívu jedn a. To je 

naozaj len symbolický nájom, pretože dúfame, že do tej 

inštitúcie, kde v zmluve ustráži mesto, a to by som  chcel 

dať do pozornosti pani námestní čky, aj vám, pán námestník, 

aby ste to teda ustrážili, že v zmluve bude istota,  aby sa 

to vybudovalo a aj vybudovalo v reálnom čase.  

Takáto nová inštitúcia, ak neza ťaží navyše rozpo čet 

mesta, prispeje k ochrane pamiatky a rozšíri ponuku  pre 

turistov, stojí za to, že na nejaký čas oželieme komer čné 

príjmy, ktoré by sme z takejto budovy mohli ma ť.  

Čiže, finan čná komisia  odporú ča  prenaja ť a prenaja ť 

to za alternatívu, pod ľa alternatívy číslo jedna.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Prosím vás, nemôžme presta ť kone čne tára ť a po ďme 

hlasova ť. Kristove nohy, ve ď to je príšerné. Všetci sme za, 

ale každý sa tu potrebuje vyrozpráva ť do kamery. Presta ňte 

už, prosím vás. Ve ď to je hrozné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa  Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Keby ste ma po čúvali, tak by som nemusela znovu 

opakova ť.  

Nepovedala som, že nie, že sme proti tomuto. Ja len  

žiadam, ke ď sa oddelenie životného prostredia vyjadruje ku 

národnej kultúrnej pamiatke a nevyjadruje sa oddele nie 

kultúry k národnej kultúrnej pamiatke, tak tu vo ľačo nie je 

v poriadku.  
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Tak aspo ň oddelenie kultúry, pani Gbelecová, a tá si 

vyžiada potom ďalšie odborné stanoviská, prípadne dá do 

našej komisie.  

Ale mali by tam by ť v nájomnej zmluve ur čite nejaké 

podmienky na to, aby si to nájomca uvedomil, že to je 

národná kultúrna pamiatka. A nech sa ponáh ľa ako chce, ale 

musí rešpektova ť niektoré pravidlá.  

Ja vám neviem teraz poveda ť, že čo sa tam má presne 

doplni ť. Preto som vravela, aby sa to urobilo. 

Ale ak je možná, takáto, takýto postup, že sa to 

doplní potom do nájomnej zmluvy nejaké podmienky oc hrany 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), dúfam, že budete všetci 

súhlasi ť, lebo nejde o zdržiavanie, ide o dobrú vec. Ide 

o podporu, ale ide o to, aby bol dodržaný zákon. Do bre?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Fakticky reaguje ešte pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Áno, ja som chcel aj vo svojom príspevku pod čiarknu ť, 

že to čo hovorím, ni č nemení na tom, že podprujem 

upozornenia pani Šimon či čovej.  
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Ak tie komisie sú brané vážne, ak nie sú vážne, tak  

ich rozpustime. Ak sú brané vážne, ako to že toto 

nerokovala kultúrna komisia? To je absurdné. Iba to  

ilustruje, naozaj, nevyhnutnos ť, aby predsedovia komisií 

teda vytvorili si samosprávny orgán, v ktorom budú 

nahrádza ť to, čo by mal robi ť pán primátor.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Nerád na ťahujem čas, pán kolega Greksa má pravdu, 

naozaj, niektoré veci sú tu zbyto čne, zbyto čne v takom 

dlhom čase rozdiskutúvavané. Ale dôvod je možno inde. Nie 

preto, že sa nám tu chce rozpráva ť, ale preto, že tie 

materiály sú zle pripravované.  

Čiže, to je prvá zásadná otázka. Hej?  

A do toho samozrejme patrí aj ten kolobeh materiálu  

pred tým, ako sa dostane na zastupite ľstvo. Tá 

opodstatnenos ť, to čo tu pani Šimon či čová hovorí, je tak 

zrejmá, že predpokladám, ma že ani ani ty nemáš s t ým 

problémy.  

Ja ešte poukážem na ďalšie.  
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Oznámenie o poh ľadávkach. Parcelné číslo 21343, hej? 

Čiže, zmluvná strana je dlžníkom. Ja sa pýtam, stále ? Lebo, 

lebo doklad je vystavovaný 6. 9. 2016. Nikto si ned al tú 

námahu, aby to aktualizoval k dnešnému dátumu, aleb o teda 

k dátumu ke ď sa to spracuje. Čiže, to je ďalšia vizitka 

toho, ako je materiál pripravovaný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii ďalej pokra čuje pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Toto je presne príklad, pán Borgu ľa, na čo sú tie 

komisie.  

Ja som chcela da ť návrh, aby sme vypálili ministerstvo 

ešte ďaleko viac ako sú tu tie dva alternatívne návrhy. 

Medzitým ale musím beha ť ku kolegami a konzultova ť s nimi, 

že pre čo teda menej a pre čo viac. A toto všetko, táto 

diskusia, ktorá okolo Mýtneho dom čeka sa deje tuná pred 

kamerami, mohla sa dia ť na komisii. A komisia to predžuje 

a povie, rozprávali sme sa o tomto a preto a preto.  Lebo 

tie argumenty, ktoré my tu požadujeme, tam nie sú. Alebo 

odpovede na ne.  

Rozumieme sa?  
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Čiže, keby sme toto mali na kultúrnej 

a územnoplánovacej, polka zastupite ľstva má jasný názor 

a máme to vybavené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Pani Štasselová, vás neospravedl ňuje, že ste tu, že 

ste tu nová čik, lebo ste tu už dva roky. Ale predsa, je tu 

predsedky ňa komisie, mohla si to vyžiada ť, ve ď dostala to 

okej.  

Beriem, že nie čo nefunguje. Ešte tento moment beriem. 

Tento moment beriem. Ale čo ur čite neberiem je to, že to 

bolo na mestskej rade. Na mestskej rade je zástupca  vášho 

klubu, nieko ľko zástupcov vášho klubu, sta čilo jemu 

poveda ť, prosím ťa, toto nechaj stiahnu ť, nebolo to v mojej 

komisii a je to vybavené. Všetcia čo tam v tej mestskej 

rade sedíme, by sme povedali, samozrejme. A vôbec t o 

nemuselo ís ť na zastupite ľstvo. 

Mestská rada  pripravuje program, na posledným bodo m 

odporú ča primátorovi, tento pro, na základe to, tento 

program s ním zvola ť zastupite ľstvo. Keby sme to na 

mestskej rade povedali, že nebol v komisii, vrátime , 

vybavené. Žiaden problém. Ale pre čo dnes tu?  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, z môjho klubu mne povedia, že vieš čo, toto nám 

vrá ť, toto nám vrá ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak, nemá to stanovisko. Nemá to stanovisko od 

kultúrnej komisii, alebo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren diskutuje.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani kolegy ňa, ja vás len chcem ubezpe či ť, že na 

finan čnej komisii sme debatovali ve ľmi intenzívne o tomto 

bode programu a najmä z tej oblasti, ktorá spadá do  

kompetencie finan čnej komisie. Vy ste to nazvali, že snaha 

vypáli ť ministerstvo financií. Ja to nazývam, že snaha 

navrhnú ť primeranú mieru nájmu  a toho, čo by mesto malo 

získa ť. Bola to ve ľmi intenzívna debata, padli pozme ňujúce 

návrhy a výsledok tejto debaty je teda predložené a j tu na 

zastupite ľstve. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja sa chcem, ja sa chcem pripoji ť k Marianovi Greksovi 

čo povedal. 

Ja si myslím, že keby to bolo predžuté na komisii, tak 

to je predžuté, že ešte že krát tri.  

Tu jeden bod trvá hodinu. Hodinu sa tu bavíme 

o o jednom bode. Tu ľudia čakajú, majú tu problémy iné 

v meste, ktoré sa tu vôbec neriešia, tu sa bavíme o  o bode, 

ktorý by mal by ť vyriešený za pä ť minút, tu sa bavíme o ňom 

hodinu.  

Takže, všetko čo ide na tých komisiách, tak tuto to 

ide krát tri. Lebo tu sa ľudia potrebujú ukáza ť, jak sa 

strašne pracuje pre tých ľudí a nakoniec tu ni č nefunguje.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Pán Borgu ľa, pozrite sa. Môžete sa pozrie ť na m ňa? 

Takto vyzerá 

(poznámka:  krik v sále) 

Takto vyzerá, takto vyzerá jasnovidec. Ako to ja má m 

vedie ť čo bude na rade. Máme komisie pred radou, ktoré 

nemôžeme zaradi ť do programu, pretože to až na rade. dobre? 

Takže nerozprávajte.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Mám taký dojem, že či to je na komisii, alebo neni, 

keď to je téma ľúbivá, tak tu rozprávame o tom donekone čna. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Ja predpokladám, že sú ešte prihlásení do do rozpra vy 

aj tí páni po poprosím stru čne.  

Skuto čne, ja si myslím, že ten materiál prejde, 

poprosím, len stru čne, a a tiež som taký trošku zarazený, 

že tu používajú poslanci termíny výrazy vypáli ť 

ministerstvo. Akože, ja teda fakt žasnem. 

Potom ke ď budeme zase potrebova ť nejaké peniaze na 

opravu ciest a budeme žiada ť od od vlády, ja si myslím, že 

ná nám nám takéto termíny vrátia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracova ť.  

Pani Štasselová faktickou. 

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

Pán pán Pilinský, áno je to k téme, pán Pilinský. J a 

som povedala v úvodzovkách.  
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Ide o to, že, je to k téme. Pán primátor opakovane 

hovorí, že Bratislava nemá dos ť pe ňazí a štátne inštitúcie 

sú na jej územiach bez toho, aby platili riadne pen iaze.  

Čiže, toto je k téme. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja viem, že to nie je pravda v tomto prípade, ve ď som 

si to vydiskutovala, tak ako sme tu behali medzi se bou 

a dávali sme si viac informácií.  

Ešte raz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovate ľ, krátke, krátka reakcia.  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Chcela by som upriami ť vašu pozornos ť na článok 4 

odsek 19 nájomnej zmluvy, kde je uvedené: 

Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so skuto čnos ťou, 

že objekt, v ktorom sa predmet nájmu nachádza je ná rodnou 

kultúrnou pamiatkou, a preto pri jeho prevádzke, úd ržbe, 

rekonštrukcii, technickom zhodnotení, opravách a po dobne, 

sa zaväzuje dodrža ť zákon číslo 49/2002 o ochrane 

pamiatkového fondu v platnom znení. 
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Je tam, samozrejme, dohodnutá pokuta za nedodržanie .  

A k tej námietke, že finan čné riadite ľstvo je dlžné 

2,55, dve eurá pä ťdesiatpä ť centov, to je stanovisko  

z 5. 10. a žiadate ľ bol na to upozornený, máte na strane  

22 materiálu stanovisko z 20. 10., kde nemá žiadne záväzky 

nesplatené.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže by to chcelo číta ť lepšie materiály, že pani 

Šimonči čová? 

Máme tu žiados ť ešte žiadate ľa o vystúpenie, zástupcu 

Finan čnej správy. 

Kto súhlasí s jeho vystúpením?  

Zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Výborne.  

Takže vítame zástupcov Finan čného riadite ľstva. 

Občan   Marcel   Š u š t i a k ,  zástupca Finan čného 

riadite ľstva SR:  

Počujete ma dobre?  

Dobrý de ň. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 263 

Volám sa Marcel Šuštiak, vyslalo ma tu vedenie 

Finan čného riadite ľstva, vystúpenie budem ma ť asi minútku 

pätnás ť sekúnd, tak ďakujem za vašu pozornos ť. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen á 

pani viceprimátorka, 

Tento rok si pripomíname 1110. výro čie prvej písomnej 

zmienky o Bratislave. Zárove ň je to aj symbolické 1110. 

rokov výro čia prvého Raffelstetteckého colného štatútu, 

ktorý sa uplat ňoval na Dunaji aj na tomto území.  

Mýtny dom ček je pre nás nie čo ako  symbol tohto 

výro čia. V minulosti v ňom colnica viackrát pôsobila. Bolo 

to v rokoch 1918-19 a 1939 až 45. 

V rokoch 2012 a 13 Múzeum colníctva úspešne 

prezentovalo svoju expozíciu v nadzemnej časti Mýtneho 

domčeka. Na tom vrchom poschodí. Bolo však uzatvorené p re 

rekonštrukciu Starého mosta. Preto považujeme možno sť 

obnovi ť expozíciu pre nás, ako aj pre Bratislavu za naozaj  

významný krok. 

Asi žiadne hlavné mesto, môžem poveda ť že na svete, sa 

nemôže pýši ť takouto colnou expozíciou na bývalej hranici 

dvoch susedných štátov. 

Finan čné riadite ľsvo Slovenskej republiky pre mesto, 

aj pre návštevníkov ponúka: 

zabezpe čenie rekonštrukcie objektu, ktorý je naozaj na 

hrane havarijného stavu, tuším posledná vä čšia 

rekonštrukcia bola v štyridsiatich rokoch, do 

reprezentatívnej podoby,  
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vybudovanie jedine čnej expozície v pôvodnom objekte 

colnice,  

možnosť prezentácie Bratislavy  a jej atrakcií 

návštevníkom,  

v spolupráci s ďalšími múzeami a colnými správami 

iných krajín prezentáciu pestrej a inovatívnej tvor by.  

Neni o tom, len urobi ť exopozíciu, ale naozaj ju aj 

meni ť, aby tí ľudia, ke ď idú okolo, nepovedali, to už sme 

videli. Hej? Aby naozaj mali záujem tam prís ť a venova ť sa. 

Alebo pozrie ť si, pozrie ť si tú expozíciu. 

Zárove ň chcem po ďakova ť za možnos ť vystúpi ť pred 

mestským zastupite ľstvom hlavného mesta Slovenskej 

republiky  s možnos ťou prezentovania záujem, kapacity 

a jedine čný zbierkový fond na zriadenie jedine čnej 

expozície v Bratislave s nadnárodným dosahom. 

Takže, ďakujem pekne. 

Je pravda, ako pani viceprimátorka spomínala, toto 

múzeum sme rozbehli ako (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

colníctva, múzeum vlastne od 1. 7. 2014 prevzala Fi nančné 

riadite ľstvo, takže Finan čné riadite ľstvo je aj týmto 

gestorom.  

Ďakujem za pozornos ť.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko teda na vysvetlenie. 

Ďakujeme za ozrejmenie. 

Ideme hlasova ť. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje nájom stavby bez súpisného čísla a tak ďalej 

v alternatíve jeden 100,00 eur ro čne za celý predmet nájmu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Procedurálny? Či?  

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

Ja si myslím, že predkladate ľ, alebo spracovate ľ 

materiálu by mal verejne sa ospravedlni ť pánovi poslancovi 
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Kolekovi, pretože naozaj, tam je poh ľadávka nevysporiadaná 

vo výške 700,00 euro a nie 2,50 eur. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Čahojová, čítajte, vy ste nepo čúvali čo povedali 

zamestnanci magistrátu, že na strane 24, 5, 6, 7 je  potom 

celá genéza tých poh ľadávok. Že v tom deviatom mesiaci to 

bolo 700, následne u upovedomili Finan čnú správu, potom tam 

bolo ešte dlh 2,50, ďalší list na ďalšej strane hovorí, že 

aj tých 2,50 zmazali. A dvadsiata siedma strana hov orí, že 

pohľadávka je zero.  

Poďme hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťsedem poslancov sa vyjadrilo za. 

 

Máme 13.37, avizovaná prestávka na obed, do 14.37. 

Buďte, prosím, dochví ľni.  
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(prestávka od 13.37 do 14.40 h) 

 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I.  námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Štrnás ť hodín tridsa ťosem minút a a to znamená 

avizovaný za čiatok pokra čovania nášho zasadnutia.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

V rokovacej sále sa nachádza 

pani námestní čka Plšeková, 

pani Svore ňová, 

pán Kríž,  

pán Kor ček, 

pán starosta Jambor, 

pán poslanec, pán poslanec  Žitný, 

pán starosta Pilinský,  

pán Weinštuk,  

pani poslanky ňa Tvrdá, 

pán poslanec Kolek, 

a ešte pani poslanky ňa Kimerlingová,  

a Jégh. 

Prichádza 

pán poslanec  Olekšák, 
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Greksa, 

Kuruc, 

a Hanulík.  

Povedal, pani poslanky ňa Kimerlingová a Jégh.  

Zamestnanci úradu prirodzene takisto sú prítomní.  

A postrádam a povolávam všetkých ostatných poslanco v, 

aby sa dostavili do rokovacej sály, máme tu nieko ľko bodov 

na rokovanie. 

Upozor ňujem, že nasleduje bod, ktorý bol zaradený 

a fixovaný na koniec obednej prestávky a tým je bod  

Informácia o príprave nového územného plánu hlavnéh o mesta 

SR Bratislavy, ako prvý poobed ňajší bod.  

Následne nasleduje bod Návrh na poskytnutie odmeny 

kontrolórovi hlavného mesta Bratislavy. 

Takže ste vrelo o čakávaní a pozývaní. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

V rokovacej sále. 
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BOD 33 INFORMÁCIA O PRÍPRAVE NOVÉHO 

ÚZEMNÉHO PLÁNU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY - AKO PRVÝ PO OBED ŇAJŠEJ 

PRESTÁVKE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže máme štyridsiatu minútu.  

Vážené poslankyne a poslanci, 

budeme  pokra čova ť v rokovaní mestského zastupite ľstva 

bodom, ktorý je zakotvený, alebo fixovaný na prvý b od 

poobede, tak ako som už avizoval. 

Jedná sa o informáciu o príprave nového územného pl ánu 

hlavného mesta SR Bratislavy ako prvý poobed ňajší bod.  

Tak. 

Otváram tento bod a prosím o krátke úvodné slovo 

predkladate ľa, respektíve žiadate ľa o zaradenie tohto bodu 

do zastupite ľstva na rokovanie.  

Tým bol?  

Pán poslanec Budaj, ktorý tu momentálne nie je.  

Takže to bude bod bez  úvodného slova. 
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A ja otváram diskusiu k tomuto bodu, aby ste mohli 

lepšie formulova ť, to čo by ste o čakávali od nás z úradu, 

že vám poskytneme aké informácie.  

Do diskusie sa hlási pani poslanky ňa Feren čáková, pani 

starostka, takže má slovo. 

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

Ďakujem, pán námestník. 

Ja si myslím, že každá otázka týkajúca sa územného 

plánu je ve ľmi vítaná, aby sme niekde pohli už ďalej, ale 

chcem sa spýta ť, ako mesto stojí so štvorkami, zmenami 

a doplnkami, pretože naozaj, každá jedná mestská časť má 

tam zaradená zmeny, ktoré sú bytostne dôležité, pre tože 

naozaj, potrebujeme zabezpe či ť rozvoj mestských častí 

v lokalitách, ktoré boli územným plánom schválené n a 

výstavbu, máme pripravené štúdie, len teda na zmeny  

a nehýbeme sa ďalej.  

Ideme pripravova ť nový územný plán, hovorí sa 

o šestkách a nevieme čo so štvorkami. 

Takže ja len to ľko. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej v diskusnom príspevku vystúpi pani starostka 

Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si tiež, ja tiež považujem túto tému za ve ľmi 

dôležitú, a preto musím poveda ť, že ma prekvapuje tá, 

povedzme chudoba toho materiálu, pretože to je ve ľmi 

rozsiahla vec. 

A máme tam konštatovanie, ja si to ve ľmi rýchlo 

otváram, pretože som nebola pripravená, že budem k tomuto 

bodu vystupova ť, ale o čakávala by som, napríklad, že 

súčasťou toho materiálu budú nejaké časové rámce, alebo 

harmonogram, aby sme poslanci, ktorí sa tomu system aticky, 

alebo sústavne nevenujeme, vedeli odhadnú ť, alebo alebo 

informova ť tých, ktorí sa nás na takéto veci pýtajú, že 

v akom stave príprav nový územný plán je.  

A potom sú tu dve štúdie. Demografická štúdia, 

demografického potenciálu hlavného mesta a Štúdia 

odvádzania zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát. 

Konštatované akože, v súvislosti s prípravou spraco vania 

nového územného plánu boli obstarané tieto podklado vé 

materiály.  
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A tým to kon čí? To je všetko čo máme pre nový územný 

plán? Som zvedavá.  

Mne sa zdá táto informácia ve ľmi nedostato čná.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dostanete odpove ď.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá nasleduje. 

Poprosím k ľud v rokovacej sále.  

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

poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa spýta ť, ale bolo by dobré, keby sme 

nevyrušovali a lebo potrebujem so spracovávate ľom pánom 

Čer. 

Chcem sa spýta ť, neviem či sa sústredí pán Čierník. 

Snažte sa sústredi ť.  

Chcem sa vás spýta ť, vucka teraz vydala, alebo teda 

spracovala a schválila katalóg adapta čných stratégií na 

vucke, vyšší územný celok, takisto aj my tu zrejme za 

chví ľku schválime, zárove ň magiste, teda poslanci 

schválili, aby sa do územného plánu dostalo aj rieš enie 

reklamného smogu, alebo teda regulácia reklamy, rek lamných 

zariadení na území Bratislavy. 
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Takže, tieto dva body by som chcela vedie ť ako sa 

zapracujú ako záväzné materiály do do nového územné ho 

plánu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej vo vystúpení po pokra čuje aj pán poslanec Chren. 

Pán poslanec Chren má slovo. 

Pán poslanec Chren! Máte slovo, ste prihlásený 

v diskusii. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja len v nadväznosti na to, čo často spomíname aj 

s kolegom Bra ňom Kaliským pri príprave územného plánu, by 

som chcel znova upriami ť pozornos ť na to, že ako sa zmeny 

a doplnky, aj územné plány u nás  prijímajú. A to, že sa 

prijímajú vždycky spolo čne, všetky zmeny, ktoré sú v jednom 

koši, dobré veci so zlými vecami a nakoniec sme ako  

poslanci postavení vždy pred jedinú možnos ť schváli ť bu ď aj 

desa ť dobrých vecí za cenu toho, že prejdú aj dve zlé, 

alebo neschváli ť tie dve zlé veci za cenu toho, že neprejde 

aj tých desa ť dobrých. 

A preto by som znova a budem to odteraz pri tejto t éme 

pripomína ť vždy ke ď sa bude da ť tu na zastupite ľstve, sa 
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chcel vráti ť  k tomu návrhu systému, aby sme namiesto toho 

schva ľovali každú zmenu územného plánu zvláš ť a radšej sa 

dohodli, že povedzme, dvakrát do roka budeme ma ť mestské 

zastupite ľstvá, ktoré budú venované zmenám územného plánu 

a pôjdeme pekne jedno po druhej, tak aby sme neboli  doslova 

vydieraní niektorými investormi a aby sme vedeli di skutova ť 

o každej jednej zmene územného plánu.  

Aj by sa tým celý proces zrýchlil, lebo vidíme, že 

koľko sa už o tých nula štvorkách hovorí.  

Veľmi intenzívne sme to s Bra ňom Kaliským debatovali, 

ktorý tvrdí, že sa to dá. Aj ke ď z mesta po čúvame, že sa 

nedá takto postupova ť, tak sme presved čení, že sa to dá 

a sme pripravení aj na debatu a ktorú Bra ňo ur čite zvládne 

vysvetli ť ako sa to legislatívne podchyti ť dá a zákonne 

urobi ť dá.   

A myslím si, že to je jedna z takých hlavných vecí,  

ktoré by sme mohli pred koncom volebného obdobia pr esadi ť 

a ktorá by viedla naozaj k tomu, že ten rozvoj územ ný 

Bratislavy  by mal zrazu vä čšiu hlavu a pätu a že by sme 

neboli aj spolu s ob čanmi často prekvapení, že aké veci 

prechádzajú v rámci tých jedných ve ľkých spolo čných zmien 

a doplnkov.  

A možno by aj nehrozilo to, že tie nula štvorky, kt oré 

sa pripravujú to ľko rokov, nakoniec nebudú schválené, 

pretože ja by som sa skoro dneska stavil, že s výni mkou 

metodiky schválené týmto zastupite ľstvom nebudú.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja chcem odpoveda ť pani poslankyni Pätoprstej. 

Čo sa týka vizuálneho smogu, je, je pripravený 

materiál Koncepcia vonkajšej reklamy na území hlavn ého 

mesta SR Bratislavy, cirka pä ťdesiat, šes ťdesiat strán, 

čiže dos ť obsažný materiál, ktorý sme v krátkosti už mali 

možnosť predstavi ť mestským častiam, ale chceme to s nimi 

ešte teda prerokova ť a budú ho môc ť pripomienkova ť.  

Ďalej sme ho predstavili Asociácii vonkajšej reklamy , 

ktorých považujeme za základných stakeholderov, naj mä tí, 

ktorí jednajú s mestom a ktorí aj aj konajú, tak tý m sme ho 

odovzdali tak pred dvomi, tromi týžd ňami, sme s nimi 

sedeli. Som im ho predstavila a budú nám ho pripomi enkova ť.  

A spolupracujeme napríklad, s ob čianskymi združeniami 

ako Nová Obchodná, ktorí riešia vizuálny smog na sa motnej 

obchodnej a s tými máme zajtra termín. Čiže tiež ho 

pripomienkujú, pracujeme (gong) na tom. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ono nám to pán primátor Ftá čnik s ľúbil, ke ď sme 

prijímali zadanie pre doplnky štyrky, že budeme ved ie ť 

schva ľova ť aj jednotlivé projekty, nebudeme musie ť robi ť 

balíky. Žia ľ ten s ľub ostal nedodržaný, čo ma ve ľmi mrzí. 

A ja teda dúfam, neviem si pre, ja naozaj, mám ve ľmi 

negatívny postoj k tým zmenám a doplnkom štyrkám.  

Ale aj keby nejaké zmeny metodiky došlo, lebo som 

počul, že sa tu rozpráva o nejakých zmenách metodiky, ale 

aj tie zmeny metodiky budú znamena ť povolenie kadejakých 

stavieb a ktoré si, ktoré si neželáme.  Preto ja dú fam, že 

jednoducho, zmeny a doplnky štyrky sa úplne hodia z a hlavu. 

Však koniec koncov som dával aj to uznesenie, ktoré  síce 

bolo prijaté, primátor ho však nepodpísal, už sme d ávno 

mohli by ť vysporiadaní so zmenami a doplnkami štyrkami. 

Mohli sme dávno robi ť na šestkách, ktoré by boli našim 

zadaním, aj našim, našim výsledkom. A boli by, pod ľa našich 

predstáv.  

A ja si myslím, že zmeny a doplnky a akéko ľvek 

metodiky čo to okolo toho je už hudba minulosti.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ďalej pokra čuje pani námestní čka Plšeková.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reagujem na pána poslanca Chrena. 

Áno, ja už som takisto viackrát hovorila aj tu na p ôde 

mesta o tom, že ja si neviem predstavi ť schva ľova ť nejaký 

balík, kde ja si jednu vec potrebujem naštudova ť a poradi ť 

sa prípadne aj s odborníkmi a nie to schva ľova ť nejaký 

balík osemdesiat, sto zmien. To naozaj, sa vtedy na jlepšie 

robia chyby a prijímajú zlé rozhodnutia.  

A ja takisto sa prihováram za to, aby sme viackrát do 

roky schva ľovali také zmeny, ktoré  aktuálne sú potrebné.  

Ja som sa pýtala ako je to vo Viedni. Presne tak, 

často sa mení územný plán aj na jednu parcelu. Naprí klad 

súkromník chce územnú zmenu svojho vlastného pozemk u, mesto 

sa tým zaoberá, on zaplatí poplatok a ke ď do pä ť rokov 

napríklad, neza čne stava ť na tom pozemku, ako sa zmení 

územný plán, tak sa mení ten územný plán naspä ť, napríklad, 

na zelenú plochu, ale on už ten poplatok nedostane.   

Čiže, tam aktuálne reagujú na tie potreby, ktoré sú ad 

hoc (gong) a nie tak ako my. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Chren. 

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

Absolútne súhlasím, ďakujem ve ľmi pekne. 

Som rád, že sa tu za čína črta ť taká zhoda 

v zastupite ľstve na takúto vážnu zmenou, ktorou by sme sa 

mali za zaobera ť. 

Na dnes nemám pripravené uznesenie, ale možno by sm e 

niekedy na budúce mestské zastupite ľstvo mohli spolu 

viacerí poslanci, ktorí podporujeme takúto zmenu pr ístupu, 

prija ť aj nejaké uznesenie, ktoré by viedlo k tomu, že by  

sme požiadali pána primátora a úrad, aby sa takouto  zmenou 

prístupu za čal zaobera ť. 

Lebo naozaj, potom všetky hlasovania o zmenách 

a doplnkoch budú  také nespravodlivé, ako bolo hlas ovanie 

o hazarde, že poslanci si nemôžu vybra ť za čo chcú hlasova ť 

a musia hlasova ť za celý jeden balík spolu, čo sú jediné 

dva príklady, kedy sme takémuto nie čomu vystavení.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom  vystúpi pani poslanky ňa 

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

Ďakujem pekne. 

Prvú poznámku  by som chcela takú technickú, ja by som 

chcela poprosi ť predsedajúceho, keby hlavná architekta 

mesta mala viac priestoru na komentáre a na svoje 

stanoviská, lebo naozaj, má čo poveda ť do bodov, ktoré sa 

týkajú jej práce. Ke ď po dvoch minútach ju zrušíme, my sa 

ani nedozvieme jej stanovisko.  

Čiže, toto by som chcela poprosi ť.  

A ešte sú časne, ak budem ma ť vy čerpané dve či tri 

minúty si prosím pred ĺži ť môj príspevok.  

Druhý bod čo chcem poveda ť je, je vec, ktorá sa týka 

participácie.  

Participácia verejnosti dnes sa stáva sú časťou 

spravovania miest a obcí a takisto nejakým lakmusov ým 

papierikom kultúrnej úrovne priestorového a a územn ého 

plánovania.  

My sa teraz stretávame vlastne s verejnos ťou, ktorá je 

veľmi negatívne naladená vo či čomukoľvek, vo či akémuko ľvek 

projektu developerskému, vo či akémuko ľvek na nápadu 

z h ľadiska urbáneho spracovania, stále tu na každej str ane 

vnímame kritiky ob čanov, obyvate ľov, ktorí tu už bývajú 

a polarizuje sa tá spolo čnos ť na na nejaký, nejaký 

spravodlivý hnev ľudí, ktorí sú obyvatelia a na druhej 

strane nejakí zlý magistrát, alebo úrad.  
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Čiže, myslím si, že participácia vz ťahovanie 

verejnosti do tvorby územného plánu by aspo ň čiasto čne 

eliminovalo, napríklad, postoje verejnosti pri h ľadaní 

riešení pre nájomné, náhradné nájomné bývanie. 

Rozumiem tomu, že participácia vyza vyžaduje aj nej aký 

čas, aj nejaké financie, ale práve preto si myslím, že by 

bolo potrebné, alebo je potrebné h ľadať aspo ň nejaké 

modelové časti tvorby nového územného plánu, možno nie vo 

všetkých stup ňoch, alebo vo všetkých krokoch, ale vytypova ť 

nejaké krotky, ktoré otvoríme verejnosti a prizveme  ju do 

diskusie k tomu územnému plánu. 

Ja teraz neviem poveda ť kedy by to malo by ť, ani aká 

časť by to mala by ť, na to je tu aj hlavná architektka, 

ktorá už má spracovaný materiál, ktorý nazývam, kto rý sa 

nazýva Zásady participácie verejnosti.  

Takže moja poznámka a teda žiados ť je, aby bolo 

v rámci návrhu a práce na územnom pláne, zatia ľ dostávame 

iba upgrade, aj na komisiách, aj na zastupe na 

zastupite ľstvách, aby bola zakomponovaná  a navrhnutá 

nejaká forma ú časti verejnosti. Či už to bude v jednej 

mestskej časti, alebo to bude k nejakej téme, alebo 

čoko ľvek, len zaoberajme sa, prosím, aj tým. 

A dávam, navrhnem teda aj takéto uznesenie k tomuto . 

Ďakujem. 
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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: 

K územnému plánu, ten spôsob ako sa teda zmení naša  

filozofia alebo filozofia zastupite ľstva, že by sme ne 

neschva ľovali  sedemdesiat zmien, ale postupne ad hoc, tak 

ako to tvrdí aj pani námestní čka, aj pán Chren, aj pani 

Štasselová, je dobrý. 

A my sme za čiatkom volebného obdobia pripravili Mrva-

Štasselová taký odpo čet, nie odpo čet, takú úlohu, aby sa 

reklamné zariadenia, ktoré sú po uliciach, ktoré sú  

chaotické, neorganizované, dali regulova ť, tak jak pod ľa 

tej odpovede pani architektky našej hlavnej budem v edie ť, 

že či mám, alebo nemám (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

nie čo poda ť v tom zmysle, že, že ako sa pripravuje materiál 

na reguláciu reklamných zariadení v novom, teda, v novom 

územnom pláne alebo v tom, v tomto, ktorý by sa moh ol 

prija ť ad hoc, lebo to by nemuselo čaka ť na hromadné zmeny. 

Sta čí prija ť nejaké líniové úpravy popri cestách druhej, 

tretej, štvrtej triedy, aby to nebolo tak ako v Nit re 

možné, že tam budú reklamy také a také. (gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec  

Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa pôvodne len chcel spýta ť teda, nevidím na 

Silvestra Čiernika, cez tú búdku čo tam je, ale chcel by 

som sa spýta ť, či je nejaký harmonogram časový tých 

procesov, ktorý, ktoré robia, lebo mám taký pocit, že si tu 

raz za čas tak pokecáme o tom, všetci sa vyjadríme a a ni č.  

Čiže, by som chcel nejaký časový odhad čo kedy bude 

a čo kedy skon čí, čo kedy za čne.  

Druhá vec je k tým, k tým, k tomu rozdeleniu na 

jednotlivé pozemky.  

Akože, ja som hrozne rád, že teraz už sa o tom za čína 

takto o tom komunikova ť, aby sme nedostali teda z jednej 

strany jak padáme z toho lana na druhú. Neni to cel kom tak, 

že by mal každý ís ť po jednom. Oni niektoré tie pozemky 

súvisia a môžu ís ť (poznámka: nezrozumite ľné slovo) dva, 

ktoré spolu súvisia, že majú jedno dopravné napojen ie, 

jedno, jedno napojenie na infraštruktúru, lebo bohu žia ľ, 

v tom územnom pláne, ktorý dnes máme, sú ešte aj ti e 

pozemky zle poozna čované.  
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Čiže, možno by bolo vhodné urobi ť z dvoch ten jeden 

a potom ho schva ľova ť ako jeden. Ale tie uznesenia, čo ste 

tu navrhovali, sú ve ľmi fajn, ale trošku by sme to mali 

necha ť na tie odborné časti magistrátu, a viac ich 

kontrolova ť, lebo si myslím, že zastupite ľstvo to navrhnú ť 

úplne  nevie.  

Čo sa týka toho smogu, čo tu hovoril Janko Mrva, musím 

zareagova ť. No, ve ľmi som zvedavý, jak sa to, jak sa to 

nakreslí do územného plánu, lebo to som ešte nikde 

nakreslené v územnom pláne nevidel. Čiže, pod ľa mňa sa to 

nedá.  

A ur čite sa to nedá pred tým, ako sa neschváli 

metodika nula štyri, lebo dovtedy sa nedá obstaráva ť ďalšie 

ni č.  

Čiže, ju budeme obstaráva ť ďalšie dva roky, nepohneme 

s Bratislavou ani o krok dopredu, čiže sú dve možnosti. 

Buď. Tri dokonca. Jedno je to, čo navrhol kedysi Martin 

Borgu ľa, zruši ť nula štvorky ad hoc ako sú. Druhé je 

rozdeli ť to na metodiku a schváli ť metodické zmeny, aby sme 

mohli pokra čova ť v ďalšom obstarávaní. A tretie je schváli ť 

to tak ako to je navrhnuté, alebo neschváli ť.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou poznámkou bude reagova ť pani starostka 

Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som rada, že pán poslanec zopakoval to, čo som aj 

ja dala tú požiadavku časovej špecifikácie, ale myslím si, 

že by sme sa nemali uspokoji ť s ústnym nejakým s ústnou 

odpove ďou, ale že by to malo by ť v tejto správe písomne 

doložené.  

A rovnako by som poprosila aj odhad nasledujúcich 

prác, ktoré budú nasledova ť aj s časovou špecifikáciou, aby 

sme vedeli, čo máme ďalej o čakáva ť. Aj aké práce budú 

nasledova ť. Lebo my  naozaj nevieme kontrolova ť tento 

proces, ani vyhodnoti ť či stojí, alebo pokra čuje, lebo 

vôbec nemáme tušenie o tom, čo sa deje.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ďalej pokra čuje 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 mám tiež otázku konkrétnu. 

To znamená, budem pokra čova ť to, čo hovoril pán, pán 

Kaliský. Ale m ňa zaujíma, či v metodikách, v metodike nula 

štyri štyrkách sa nedá už vlastne ten reklamný smog  

zakomponova ť už do tejto metodiky, či už je to neskoro? 

Alebo či sme nato ľko prušní, že by sa to ešte dalo 

zapracova ť do tej teoretickej časti metodickej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem. 

Ja len za seba chcem da ť stanovisko, že ja by som bol 

najradšej, keby sa úplne zabudlo na zmeny a doplnky  štyrky, 

ani žiadne metodické usmernenia, ni č, lebo aj tie budú 

robi ť len šarapatu.  

Čiže, rovno sa pusti ť do šestiek.  

Mám za to, že zmeny a (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo)uznesenie, zmeny a doplnky štyri sú zastavené , 

zrušené a a po ďme, po ďme rovno šestky.  
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Či majú mandát. Návrh? Však minule som dal taký návr h, 

že hlasova ť, aj sa odhlasovalo a neni to ni č platné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje na príspevky pred sebou  pán 

poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja len by som chcel na Elišku Pätoprstú reagova ť.  

Nie, nedalo.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, nedalo. Dobre. 

Toľko odpove ď. 

Poprosím spracovate ľa odpoveda ť na otázky.  

Pán Čiernik. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č i e r n i k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

No, troška sa priznám, že úplne som nezatichyl 

nezachytil za čiatok pani poslankyne Čahojovej, ale viem, že 
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sa pýtala, že či tie materiály, ktoré sú teraz uvedené, či 

to je všetko.  

Áno?  

Takže, my sme podkladali nieko ľkých materiálov, každé 

dva mesiace, čiže, niektoré tam sú v predošlom uvedené.  

Ale takto. Tam je viacero. Meritórny je územný, 

meritórna je územná prognóza. Tá je ve ľmi širokospektrálna, 

tá ešte bude dlhodobo pokra čova ť, to sme vám dávali 

informáciu, ale bude čoskoro. Teraz bude prebieha ť verejné 

obstarávanie, ktoré tiež nejaký čas trvá.  

Potom sú tam tie ďalšie dve, čo ste spomínali, tie už 

sú dokon čené.  

A potom ešte prebiehajú ďalšie veci, ktoré sa týkajú 

rôznych generely. Ako je generel zelene, potom tam je 

generel ešte (poznámka: hovor mimo mikrofón) techni ckej 

infraštruktúry, lebo my nemáme de fakto akoby aktua lizované 

nové podklady, ktoré potrebujeme pre nový územný pl án.  

Ako, na margo len toho, aby som povedal, pri 

demografii sa zistilo, že tá demografia, ktorá bola  

spracovaná úplne na za čiatku, de fakto v devä ťdesiatich 

rokoch, absolútne nekopírovalo to, čo sa predpokladalo.  

Čiže, preto sa aj robia tieto veci nanovo.  

To je len poukázanie na to, že jednoducho, dochádza jú, 

by som povedal, k tým nuansom, ktoré sú, lebo územn ý plán 

je to je proste nejaká vízia, ktorá predpokladá na základe 
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nejakých nejakých, by som povedal úvah, prognózy, ž e ako sa 

to asi bude.  

Sú vä čšinou tri modely, tri varianty, takisto to, 

proste takto to, takto sa to vlastne vyhodnocuje 

a nastavuje.  

Čiže, preto je ten proces taký, aký je.  

Potom tam. Čiže, je viacero tých materiálov, aby som 

to skrátil.  

Zmeny a doplnky 04 sa mi zdá, že tu odznelo oh ľadne 

toho.  

Takto, ja to skúsim. 

Nula štvorky sú momentálne v stave prerokovávania. Tam 

sa robia nejaké, alebo dá sa urobi ť, by som povedal, 

predbežný harmonogram, ktorý by ste mohli nejakou f ormou 

odhadnú ť. Ale ja to poviem takto.  V zákone je uvedené, že 

my musíme ma ť dohodu so štátnymi, alebo s orgánmi štátnych 

správ. Ak mne nastáva situácia, že medzi týmito 

jednotlivými vyhodnoteniami, alebo týmito stanovisk ami je 

diharmónia, že nie sú, nevieme to. My musíme, až po kra čova ť 

dovtedy, kým vlastne nastane tá dohoda. My to musím e mať 

v súlade. Ja nemôžem urobi ť ni č, čo by bolo v rozpore 

s nejakým nadradeným, nejakým orgánom štátnej správ y, ke ď 

s nie čím nesúhlasí. 

Čiže, tieto veci ja musím vždy dotiahnu ť do dohody.  
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A ke ď mi prídu rôzne stanoviská v priebehu toho 

prerokovania, tak ja ve ľakrát musím vyvola ť nové rokovanie. 

Lebo aj ke ď som predpokladal, že možno to inak vyhodnotia, 

tým že mi príde nie čo iné ako som predpokladal, tak možno 

musím vyvola ť ďalšie rokovanie s inými orgánmi.  

Keď toto celé utrasiem, potom bude prebieha ť ďalšie, 

kde už vieme, by som povedal, z našej pozície poved ať, 

akceptujeme alebo neaceptujeme.  

A áno. potom budeme komunikova ť s tými, ktorí 

neakceptovali sme.  

Ďalej. A závisí od toho ko ľko tých neakceptovaných 

bude. My musíme s nimi s každým urobi ť prerokovanie. Alebo 

dorokovanie.  

Ešte tu bola taká vec, že či sa to bude da ť niekedy 

zvláš ť. 

Ako, ja si myslím, že zvláš ť sa to nebude da ť nikdy. 

Ale ak si to náhodou nejak tak schválite, alebo nie čo, tak 

tieto procesy sa nedajú spravi ť tak rýchlo, aká tu bola 

povedaná predstava.  

Ak mi to chce niekto ukáza ť, mám vo ľné miesto, nech sa 

prihlási, rád si to pozriem, kto mi spraví zmeny a doplnky 

za pol roka. Prijmem ho. Nášho územného plánu. Áno?   

Keď len poviem, že SEA prebiehala rok a pol, zverenie 

obstarávania a všetky tie veci, do tých procesov ne viete 

vstúpi ť. Tie proste sú dané a prebiehajú procesom, ktorý j e 

daný zo zákona, ktorý má lehoty a musíte čakať kým vám 
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nejaký dotknutý orgán sa vyjadrí, alebo nie. Kým sa  

spracujú tieto veci.  

Akože, ke ď to chce urobi ť niekto rýchlejšie,  ja si to 

fakt pozriem.  

Akože, tieto, by som povedal, populistické re či už 

troška sú už moc.  

A ďalej by som povedal. Aj si pozrite z histórie. 

(gong)  dokonca,  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte pokra čuje pán spracovate ľ. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č i e r n i k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Alebo rád, ke ď ste tu, tak vám to chcem ešte bližšie 

poveda ť ke ď môžem. 

Pozrite si aj históriu. Okrem nula pätiek, ktoré bo li, 

by som povedal, úplne že nakreslené, hotové, všetko  bolo 

prichystané, predrokované a bolo to tla čené zhora, zdola, 

spredu, proste, ministerstvo, štát, všetci to požeh nali, to 

bol jediný územný plán zmena (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) a týkal sa len dia ľnice.  
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Hovorím, bola pripravená, predpripravená, tak tá bo la 

schválená za nejaký rok. Všetky ostatné zmeny a dop lnky 

trvali štyri až pä ť rokov. 

Ďalšia vec. Schva ľujete zadanie, kde boli vycitované 

tie zmeny, ktoré sú, napríklad, v nula štvorkách.  

Ja ako úradník, môžem len zobra ť, rešpektova ť vaše 

uznesenie, ktoré bolo síce z predošlého obdobia, al e 

jednoducho, mám ho a s ním pracujem. Ja nemôžem si dovoli ť 

robi ť nie čo, čo ako vyhodi ť nie čo, alebo nie čo podobné. Ja 

musím s tým materiálom pracova ť tak, ako ste ho schválili.  

Poviem to tak. Sú tam, áno, ve ľmi ťažké veci, ve ľmi 

náro čné, ťažko vyhodnotite ľné, ale proste, volili ste, nie 

vy, ale tí predchádzajúci, do tohto zadania tieto 

jednotlivé časti územia, ktoré sú tam. A musím proste 

rieši ť ve ľmi náro čné, by som povedal, aj z h ľadiska tej 

grafickej časti, aj z h ľadiska textovej, ako naozaj celý 

tím, ktorí na tom pracuje, má čo robi ť.  

Ďalšia vec je.  

Odznelo tu, že by chcelo by alebo možnos ť metodiku 

oddeli ť od grafickej časti.  

Nula štvorky sú momentálne v prerokovaní. Už nám ch ýba 

len doro, ako by som povedal, ukon či ť tento proces a potom 

je tam už len vyjadrenie po ľnohospodárov a lesný fond 

a potom paragraf 25, ktorý potom len na základe neh o môžeme 

predloži ť sem, aby ste to mohli schváli ť. A vézetenko je 

tam ešte, tuto mi hovorí pani, pani doktorka.  
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Tieto kroky nás čakajú. A ak to rozdelíte, jednak 

budem musie ť by ť metodicky usmernený, to metodické 

usmernenie tiež neviem kedy mi príde a ako mi príde . Ak by 

to odsúhlasili, že to môžem rozdeli ť a pokra čova ť, ale 

rozhodne to bude o tom, že budú musie ť by ť dva paragrafy, 

dva dvadsa ť pä ťky. To som o tom presved čený.  

Druhá vec je, nastáva iný problém. že všetkými tými  

dotknutými orgánmi, ktorých je asi pä ťdesiat a potom ešte 

kopec iných právnych a fyzických osôb, ktoré sa vyj adrovali 

k tomuto dokumentu ako celku, povedzte mi, jak bude m ja 

deli ť tie vety, že toto patrí k metodike a toto ku 

grafickej časti. Sta čí jeden z dotknutých orgánov, aby mi 

povedal, že on sa vyjadroval k celku a jednoducho, bude 

požadova ť nové prerokovanie. Nové prerokovanie aj so SEOu 

dva, tri, štyri roky?  Ako, vrátite sa dozadu.  

Ďalšiu poznámku čo tu mám a to súvisí s ďalšími 

vecami. To len hovorím o jednom prípade.  

Naozaj, toto ani s kryštálovou gu ľou neviem predvída ť, 

čo sa udeje ke ď to rozdelíte.  

Ešte chcem podotknú ť na to, separátne schva ľova ť. 

Teraz hovorím z h ľadiska urbanistu.  

Bratislava je celok. Nemôžte proste, myslím si, že to 

z h ľadiska, takto, vy môžete, ale ja ako urbanista, ale bo 

architekt vám povorím, separátne územný plán schva ľova ť po 

nejakých bodoch, to mesto je jedno, jeden organizmu s. My to 

vnímame, že on má všetky súvislosti, náležitosti. A  ke ď by 

sa to takouto formou robilo, tak jednoducho, to už neni, by 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 293 

som povedal nie čo, čo je jeden celok, ale je to nie čo, to 

by bola už úplná disharmónia a chaos v tom meste. 

Už aj tak. 

Ja si myslím, že územný plán, áno, má svoje chyby, ale 

buďme radi, že ho máme.  

Potom ešte tu bola. Áno. Nula štvorky.  

Tým, že tam je zmenená tá metodika, nula šestky ich  

nemôžu predbehnú ť. Nikto. kto mi povie z vás, že či ich 

schválite alebo neschválite? To človek nikdy nevie.  

Ak schválite nula štvorky, tak všetká práca, ktorú by 

som robil na nula šestkách by ste mohli zahodi ť, lebo by 

som robil v úplne inej metodike. Ak ju neschvá, ale bo alebo 

opačný model, čiže keby ste ju schválili, tak by som sa 

musel vráti ť. Ak by ste ju neschválili, čiže inak povedané, 

v ktorom, v ktorej metodike ja mám teraz robi ť nový územný 

plán, ke ď neviem, ktorý bude schválený, ktorý bude platný.  

No, chcel som poveda ť zmeny a doplnky. Tak.  

Čiže, to je proste úplne logická analógia. To je jak  

matematika. S tým proste nepohnete. 

Priznám sa, že. Čo tam bolo ešte? Áno. Jaj, to bola.  

Nedá sa vstupova ť do toho procesu už. Ak to tak je, 

tak jedna ť len do nových zmien a doplnkov.  

Takže, ak som ešte nie čo zabudol, ešte sa opýtajte. Už 

neviem. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou bude reagova ť pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja vítam, že sa spracovala štúdia odvádzanie 

zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát. 

Prakticky všetky stavebné pozemky, či už sa stavajú 

rekrea čné chatky takzvané, alebo teda aj rodinné domy, sú 

podľa platného územného plánu z roku dva sedem vlastne  

svahmi Malých Karpát a náležite k tomu sa nám za čínajú 

svahy zosúva ť či už na Devínsku cestu, či už v Devíne 

Štítová, či už sú to svahy vlastne pod Devínskou kobylou, 

chráneným územím. 

Chcem preto poprosi ť o zaslanie kópie tejto štúdie. 

Ďakujem. 
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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. 

Ja som rada, lebo som mala taký ci ťák, že sa asi nedá 

oddeli ť metodika od tej grafickej časti. som rada, že teda, 

že som sa nemýlila.  

Ja by som sa chcela spýta ť ešte na dve veci, ktoré ste 

spomenuli. Ste spomenuli, že demografia ke ď sa zadávali 

nejaké úlohy, takže bola úplne iná ako je dnes. 

Máme pomerne rozsiahli materiál, sa pripravuje zmen y 

a doplnky nula štyri, pripravuje sa isté dlhé, dlhé  

obdobie. Vplyv zmenenej demografie alebo odhadov z pred 

toho času neodsa nemal by sa odzrkadli ť aj na zmenách 

a doplnkoch nula štyri? To je jedna otázka.  

A druhá otázka je.  

Pochopila som, že niektoré štátne orgány vyjadrili 

negatívne stanovisko k zmenám a doplnkom 04. mohli by ste 

poveda ť, že približne ktoré, nemusia by ť konkrétne prípady, 

ale že ktorých štátnych orgánov sa to týka? Aspo ň 

niektorých.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja by som mal poznámku teda k dvom veciam.  

Jedno je to, čo pán Čiernik hovorí, že nedá sa 

vybera ť. V tom prípade asi nula pätky sú neplatné, lebo 

odtia ľ sa už vyberalo, pokia ľ viem, čo sa týka dia ľnice. 

A to by som chcel odpove ď, že či sú platné alebo neplatné 

zmeny a doplnky 05, lebo odtia ľ bolo vybratých nieko ľko 

území? 

A čo sa týka spracovania zmien a doplnkov, nechcem 

teraz, aby to bolo nejak nejaký diskusný duel medzi  mnou 

a Silvestrom, lebo to je nezmysel.  

Územný plán sa robí na celú Bratislavu, to je pravd a. 

Ale zmeny a doplnky sú na to, aby sa menili a dop ĺňali 

jednotlivé územia. Čiže, zmeny a doplnky sa nerobia na celé 

územie Bratislavy. 

Čo sa týka toho prerokovania, času prerokovania.  

Silvester, keby som mal dvoch zamestnancov, tak tie ž 

asi robím jedno územné rozhodnutie nieko ľko rokov. Ja viem, 

že to nie je problém možno tvoj, ale vaše, vaše odd elenie 

je poddimenzované a urých ľovanie procesu prerokovania sa 

volá inžiniering. Neviem, či (gong) niekoho takého  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem pekne. 

Veľmi podobne by som chcel zareagova ť, pretože ja si 

naozaj vážim prácu celého tohto odboru a oddelenia,  ktoré 

naozaj na to, aký je malý a ko ľko je tam málo ľudí na tie 

zásadné rozhodnutia, je reálne poddimenzovaný a mal a by mu 

byť prikladaná ove ľa vä čšia vážnos ť.  

Ja, to čo povedal Bra ňo Kaliský. Zmeny a doplnky sa 

naozaj netýkajú celej Bratislavy. Ke ď máme v jedných 

zmenách a doplnkoch štyri nesúvisiace zmeny na v Ru žinove, 

k tomu jedny vinohrady niekde v Ra či, a jednu zmenu niekde 

v Karlovke, napríklad, tak každá z týchto zmien by kľudne 

mohla by ť prejednávaná oddelene.  

Samozrejme, najlepším riešením je to o čom sa tu 

bavíme, že spracovanie úplne nového kompletne územn ého 

plánu celého mesta a ktoré vytvorí potom dobrú bázu . No, 

obávam sa, že naozaj, a v tomto desa ťro čí sa toho ale 

nedožijeme.  

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 298 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka má slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Priznám sa, nevedela som, že takýto materiál bude 

predkladaný, ve ď tam nevidíte ani moje meno.  

Podľa mňa tam ešte chýbajú územnoplánovacie podklady, 

ktoré boli spracované za posledné roky práve tam na  

oddelení u pána Černíka. Aj za predošlé, predošlej perióde 

a to sú generely zdravotníctva, generely školstva, kde sa 

vlastne posudzoval sú časný stav týchto problemtík, ktoré 

majú významný, významný podiel na našu predstavu čo sa 

v meste, v meste udialo.  

Ja mám trošku odlišný názor ako má, teraz to poviem  

tak ako, že možno že vzpurne, ako má zákon Slovensk ej 

republiky. Ten stavebný zákon, ktorý  ur čuje vlastne územný 

plán.  

Robi ť no nový územný plán v Európe je samovražda. To 

vám povedia v Stutgarde, to vám povedia v Berlíne. Nikto sa 

nepúš ťa robi ť nový územný plán. 

My máme len jednu smolu, že tento územný plán, ako 

vznikal, tak jeho zadanie (gong) je 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžme to zlú či ť. 

Bude v diskusnom príspevku ďalej pani architektka 

vystupova ť, ale môžme ich predbehnú ť tým pádom, aby 

dokon čila vetu, alebo príspu, príspevok. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďa ďakujem, ďakujem pekne.  

Teraz som trošku stratila ni ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nový územný plán. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Podkla. Áno.  

Hovorila som o tom, že zadanie, podstatné je zadani e 

územného plánu. Zadanie územného plánu 2007 je tak 

nesmierne podrobné, že sa v ňom nachádzajú, napríklad, sa 

v ňom nachádza ropovod, ktorý vedie cez mesto.  
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Rozumiete, čiže my nemôžme, ve ď toto sme riešili 

v minulom období, my nemôžme ten ropovod zruši ť v územnom 

pláne, pretože sme proti zadaniu. A my nemôžme robi ť zmeny 

a doplnky, ktoré siahajú do do matérie zadania.  Pr eto my 

potrebujeme nový územný plán. 

Ale ten územný plán, ako za číname robi ť tou formou, 

ktorú umož ňuje stavebný zákon. Čiže, ideme  do prognózy.  

Ja ke ď vidím, že prognóza do roku 2050, prosím vás, 

akože, sa chytám za hlavu. Európska únia si nevie p oveda ť 

čo bude do roku 2050. všetky vízie idú 2020, 2030 a my si 

vieme poveda ť vlastne, že čo bude do roku 2050.  

Ja si myslím, že my potrebujeme nástroje, ktoré sú 

krátkodobé, kde si musíme poveda ť čomu sa budeme venova ť na 

najbližších pä ť rokov.  

Ja len poviem, že také také takéto formy sú v iných  

mestách, napríklad teda konkrétne vo Viedni, volá s a to 

Plán rozvoja mesta na pä ť rokov.  

A samotná participácia, o ktorej tu bola re č, trvá dva 

roky, aby vôbec sa obyvatelia so samosprávou a poli tické 

subjekty, ekonomické subjekty v meste dohodli, čo chcú 

najbližších pä ť rokov robi ť. Ale ke ď si to už raz to mesto 

povie, tak sa mesto koncentruje na oblasti. Povie s i, budem 

zastavova ť letisko Western, tak budem zastavova ť letisko 

Western a nebudem svoje sily rozplytváva ť do do do 

devä ťdesiatosem či ko ľko máme zmien a doplnkov. Je to 

nezmysel. Ale, paralelne, bežia zmeny a doplnky. Je dnotlivé 

zmeny a doplnky.  
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To to proste ani ja tiež nesúhlasím v tomto so 

Silvestrom, že my nemôžme robi ť jednotlivé zmeny, doplnky 

paralelene. Ve ď, prosím vás, že ako v jednej štvrti sa 

nie čo udeje, má to vplyv na tú štvr ť a v druhej štvrti sa 

udeje nie čo úplne iné. A tie zmeny a doplnky môžu by ť 

rôzneho druhu.  

Trikrát som pripomienkovala stavebný zákon, pretože  sa 

hovorilo, že sa bude robi ť teda nový, novelizova ť. Trikrát 

to padlo. Tam všetky tieto pripomienky od nás aj za  mesto, 

aj za m ňa išli. Ale ke ďže to nie je, tak som si zis ťovala, 

čo nám bráni urobi ť si taký plán rozvoja mesta na pä ť 

rokov, čo nám bráni urobi ť si takúto víziu a na nej stava ť 

a potom sa pozrie ť na ten územný plán. No, musíme ho teraz 

urobi ť nový? Len kvôli tomu ropovodu, alebo sme takí 

rozumní, že to zvládame, že ten ropovod proste už ž iadna 

generácia nepostaví.  

Proste, nemusíme, nemusíme teraz čaka ť ako na 

spasenie, že urobíme nový územný plán, po ďme sa spolo čne 

pusti ť do nejakej takejto, kreova ť takúto víziu. 

Kreova ť reálnu víziu čomu sa v Bratislave budeme 

venova ť? Vidíme, že nám padá doprava, vidíme, že máme ve ľké 

investmenty, ktoré riešia len súkromní developeri a  my im 

to v podstate už len čo máme to ľko osadenia tu, tak len 

vlastne posudzujeme, že áno, že zvyšuje hustotu 

a a hento,tamto. To predsa nie.  

My musíme najprv poveda ť, ke ď príde do Petržalky, 

napríklad, v celomestskom centre medzi mostami Star ým 
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mostom a Mostom Apollo, čo sa udeje? Chýba nám most. a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, ja, m ňa naozaj, ja to poviem ako až možno, m ňa 

mrle žerú, že my postupujeme pri tvorbe nového územ ného 

plánu a pri tvorbe vízie mesta, že sa opierame o no vý 

územný plán, že je vízia mesta. 

Ja som to povedala aj na jednej konferencii, aj sa do 

mňa pustili mnohí architekti, urbanisti. Územný plán je len 

preklopenie vízie. To nie je tá vízia. Tá vízia môž e 

vzniknú ť na jednej A4, poveda ť si toto, toto, toto chceme 

v meste robi ť.  

A o tom, potom aj vy ako poslanci viete, na čo sa 

treba koncentrova ť. Kde to mesto, aj vkladá peniaze 

z rozpo čtu. Ako, ako bude hospodári ť v tom a v tom (gong) 

území s pozemkami mesta a s majetkom mesta.  

Ja by som navrhla, ak môžem ešte v závere, že naoza j 

veľmi rada by som na báze komisie pre rozvoj mesta mož no 

začala takúto diskusiu. Ona, medzi nami už je interne.  Ja 

už vediem tu pä ť rokov a nejak sa nevieme pohnú ť z miesta. 

Teda ja asi ur čite s mojimi tromi ľuďmi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pokra čuje aj pán starosta Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem vráti ť k tomu vizuálnemu smogu. Nebolo mi 

odpovedané ani vedúcim územného plánu, ani pani 

architektkou hlavnou, ale na črtol to Bra ňo Kaliský. 

Ja som hovoril, že samostatne ad hoc, však sa tu 

bojuje proti vizuálnemu smogu. To je, všetci tuná m yslím, 

jak sme bojovali proti hazardu, tak vieme bojova ť aj proti 

reklamám, tak či je možné pripravi ť, tak ako to majú 

v Nitre, v záväznej časti územného plánu nejakú zmenu, 

ktorá nebude čaka ť na všetkých osemdesiat zmien tuná 

v Bratislave, dvestoosemdesiat, že pri cestách druh ej, 

tretej a štvrtej triedy nie je možné postavi ť také a také 

a také reklamné zariadenie. Je ho možné postavi ť len na 

niektorých miestach.  

Toto by bolo dôležité pre m ňa vedie ť, že či či to 

môžem dať ako uznesenie a či také nie čo možné je. A v čil 

nech mi na to odpovedia odborníci. 

Bra ňo si myslí, že nie, v Nitre to majú, ja som 

zvedavý čo povie pán Silvester na to.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Spracovate ľ, poprosím. 
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Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ak by to trvalo dlhšie, tak poprosím, že by ste ma 

potom dlhšie nechali. 

Jedná sa o to, takže najprv oh ľadne demografie a nula 

štvoriek. 

Demografia bola spracovaná až po zadaní nula štvori ek, 

čiže tam sa ani nejak nereflektovala.  

A tá demografia bude hlavne slúži ť pre nový územný 

plán. Lebo keby som išiel do detailov, tam sa jedná , to čo 

som spomínal, to sú tie husákové deti a predpoklada lo sa, 

že v devä ťdesiatich rokoch bude popula čný boom. Ten 

popula čný boom je teraz, ale je aj tak o polovicu nižší, 

len z toho dôvodu, že v podstate by som povedal, že  ženy si 

nechali v podstate na poslednú chví ľu už materstvo z dôvodu 

vlastne (poznámka: nezrozumite ľné slovo) vecí. Čiže. 

A tá migrácia.  

Ja by som to dal možno, keby sme si to povedali 

niekde, lebo to je na dlhšie, takže môžme si da ť kávu, jak 

sa hovorí, lebo to je fakt dlhá, náro čná téma. 

A ešte som chcel poveda ť oh ľadne vizuálneho smogu. 

Ako, prvý taký jeden z tých materiálov, do ktorého sme 

to zapracovali je zmeny územného plánu zóny Dunajsk á, kde 

už regulujeme reklamu. Tu budete. Bola zatia ľ len 

informácia v komisii územného plánu a životného pro stredia. 

Iná č, ten materiál je na webe, tak sa stiahnú ť, môžete 

si ho pozrie ť.  
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A takisto pracujeme na tom, pozeráme aj ďalšie územné 

plány, nie len čo ste spomínali, ale aj inde ako najlepšie, 

aby sme sa pou čili z tých chýb iných miest, ako 

zaregulova ť, alebo regulova ť túto reklamu v mestách.  

Čiže, my na tom pracujeme. A do zmien a doplnkov nul a 

šes ť sa na tom bude pracova ť a v novom územnom pláne 

ur čite.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno. To je územný plán. Ale je to v mierke 

1:10000, čiže treba bra ť aj túto úvahu.  

Ale hovorím, v zóne sme to zadefinovali pomerne 

presne. Takže, tam si to môžete aj pozrie ť. 

Ďalšia vec tam bola oh ľadne, ste sa pýtali, že tie 

stanoviská, ktoré sú k zmenám a doplnkám nula štvor ky, to 

bola pani poslanky ňa Čahojová, oh ľadne toho, že či boli tam 

nejaké negatívne klad. 

Ako, áno. Len si zoberte, že tie stanoviská sú niek edy 

devä ťdesiatstranné a vyjadrujú sa k mnohým. Čiže, neviem to 

takto spamäti.  

Tie tabu ľky sú asi na stodvadsiatich stranách, takže 

to fakt, to teraz vám neviem poveda ť čo je kladné, čo je 

záporné, kto sa k čomu vyjadroval. To naozaj, to to musím 

mať pri sebe, aby som sa vedel k tomu vyjadri ť.  

A chcel by som ešte raz pod čiarknu ť jednu vec. ja som 

nepovedal, že sa nemôžu jednotlivo schva ľova ť nejaké celky, 
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len hovorím, že to je nevhodné z h ľadiska toho urbanizmu 

ako jedno.  

Čiže, ke ď si predstavíte, že čo i len jedna zmena, 

jedného, nejakej, nejakej parcely, alebo časti územia by sa 

riešila celým tým procesom a teraz si zoberte, že t ak jak 

máme teraz cirka devä ťdesiat v nula štvorkách, tak si 

predstavte devä ťdesiat materiálov, devä ťdesiat takýchto 

procesov a kedy by to a kto robil, a asi novú budov u by som 

potreboval s ľuďmi, alebo ja už neviem jak by som to 

povedal. 

Ako, ke ď mám každý separátne rieši ť takýmto procesom, 

ktorý je tak náro čný ako je, ako je.  

A ešte som chcel, čo sa týkalo vizuálneho smo, jaj, to 

som povedal. 

Ale ešte, myslím, že to bolo všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Sa chcem spýta ť pani hlavnej architektky, vy ste 

vraveli o tom, o tej vízii, že ju máme vypracova ť, 

spracova ť.  
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Ja si myslím, že tu máme PHSR, na ktorom sme rok 

robili, myslím, že všetci ho považujú za ve ľmi dobrý 

dokument. A práve tá forma, o ktorej ste hovorili, by mohla 

byť aktualizáciou PHSR a tam by sme mohli urobi ť aj to čo 

spomínal pán Čiernik, že to neni popula čný boom, ale skôr 

migra čný boom, to znamená, že sa nám sem s ťahujú zo 

Slovenska ľudia, samozrejme, kvôli práci alebo štúdiu a tí 

vytvárajú ten pretlak a rôzne problémy, ktoré by sa  mali 

zapracova ť do tej aktualizácie. Čiže, mi máme tento 

nástroj. 

Ale chcem sa spýta ť, či ste mali nejakú inú formu na 

mysli, lebo myslím si, že toto by mohla by ť forma, ktorej 

by sa to mohlo použi ť potom v územnom pláne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Čítam zo zákona o Bratislave paragraf 14a: 

Hlavný architekt Bratislavy, odsek 2. 

Hlavný architekt zabezpe čuje obstaranie 

územnoplánovacích podkladov, organizuje spracovanie  

územného plánu Bratislavy  a jeho  aktualizácie a tak 

ďalej.  
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Pýtam sa, pre čo nám na otázku informáciu o stave 

príprav nového územného plánu neodpovedá hlavný arc hitekt, 

ale pán Černík? Lebo pána Černíka v tom zákone o Bratislave 

nikde nevidím.  

Takže, ja si prosím, keby najbližšie ke ď budeme ma ť 

informáciu o stave príprav, organizuje spracovanie územného 

plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu, odpovedal hla vný 

architekt. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Samozrejme, že PHSR. Pre čítajte si PHSR ak máte čas 

a chu ť, je to ideálne mesto. 

Keby tam nestálo, ja ten materiál milujem nadovšetk o. 

So všetkými mojimi materiálmi vychádzam z PHSR.  

Tam nájdete totižto všetko.  

To, čo ja som myslela je, že si mesto povie čo sú 

priority na najbližších pä ť rokov. Čo sú priority na 

najbližších pä ť rokov.  
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To je úplne jednoduché.  

Chceme stava ť. Tam budeme sa koncentrova ť na bytovú 

výstavbu. Napríklad jedna  z priorít by mohla by ť, že 

stavajme nájomné byty. Ale celú tú silu toho magist rátu, aj 

našu spolo čnú by sme venovali jednej téme. A asi by sme 

nie čo dosiahli.  

Proste, ve ď vidíte, že ko ľko tém, ko ľko tém je 

načatých a s ni čím nie sme potom úplne spokojných s tými 

riešeniami.  

Každé riešenie je kompromisom. Ale toto čo ja myslím 

je, že sa mesto si povie, Mníchov si povedal 

v osemdesiatich rokoch, preložíme letisko za mesto,  tam kde 

stojí letisko tam dáme preložíme zvnútra mesta ve ľtržné 

centrum a tam kde stojí vo vnútri mesta ve ľtržné centrum, 

postavíme bývanie, lebo máme málo bývania. 

Toto je vízia  mesta na pä ť rokov. A na základe. A to 

sa za čne všetko od toho odvíja ť. Doprava a tak ďalej.  

Mám asi len dve minúty, ale k tým reklamám.  

Veľmi dobre poznám situáciu v Nitre, sme s kolegami to  

konzultovali.  

Hlavný architekt mesta Nitry má pod sebou stavebný 

úrad. Viac vám nemusím hovori ť. Ideálne. Ale ideálne to 

nebolo, pretože tam mali prokurátora na prokurátoro vi, ale 

dohodli sa. Dohodli sa, nakoniec tie reklamné spolo čnosti 

museli rešpektova ť, že okolo nákupného centra môžu by ť 

bilboardy, ale v obytných častiach nebudú bilboardy. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 310 

Pretože tam majú by ť aleje a má tam by ť pekný životný 

priestor obytný. 

Takže, je to o tých, aj Katka to za čala tu, je to 

o tých právomociach. Ale ja som žiadala od stavebné ho 

zákona len jedno a to sme hovorili o všetkom. Či sa to týka 

reklamného smogu a iných problémov.  

Dajte Bratislave možnos ť robi ť vézetenká, aby sme sa 

odpichli k rôznym iným témam. Aj k rozvoju mesta, a j 

k špecifikácii ako robi ť ten rozvoj z h ľadiska 

územnoplánovacích dokumentácií. Ale to ten zákon, p roste, 

viete ako to dopadlo. Jedných, jednou, jednou  z tý ch bola 

aj tá požiadavka, aby sme tam sme mohli robi ť vézetenko na 

reklamný smog.  

Jediné vézetenko, do ktorého môžeme zapracova ť nie čo 

o regulácii reklamy tu bolo povedané, je územný plá n na 

úrovni mesta, alebo územný plán na úrovni zóny. 

Takže, asi, asi to ľko. 

Je to téma ve ľmi široká. Ja som, hovorím, nemilo 

prekvapená, že sa to tu takto, takto prezentuje. Ja  si 

myslím, že to malo ís ť do komisií, že sme mali rozpráva ť na 

každej komisii o prioritách, v čom je problém v kultúre, 

v čom je problém v cestovnom ruchu, v čom je problém a 

a zhrnú ť tie najzákladnejšie problémy a skúsi ť si poveda ť. 

Už aj na tej prognóze participova ť. Kto už vie viac 

poveda ť, ke ď nie vy, poslanci a my, my odborníci na meste 

o tom, čo to mesto potrebuje. 
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Ja upozor ňujem, že túto prognózu, ten materiál sa 

zadáva von. Že my nie sme v stave to urobi ť. My nemáme 

informácie. My nemáme tie informácie. Musíme nájs ť 

spracovate ľa vonku.  

Je to ve ľmi ožehavá vec, pretože v každom normálnom 

meste si riadi, to je môj názor, si územný plán rob í mesto, 

informácie si robí mesto, má ich mesto a v tom, v t om je aj 

tá sila toho mesta. V kvalifikovaných odborníkoch 

a v dostato čných informáciách o tom meste. A niekde tam by 

sa malo to mesto posunú ť.  

To je moje zbožné želanie.  

Ďakujem. 

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: 

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 

Ja využívam túto príležitos ť ve ľmi zriedkavú, 

diskutova ť s pánom vedúcim oddelenia územného plánovania, 

a preto sa spýtam otázku, ktorú som sa spýtala na m estskej 

rade a na ktorú mi, žia ľ, pán primátor neodpovedal  
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Pán architekt, chcela by som vedie ť či ešte platí 

pravidlo, že pri vydávaní záväzných stanovísk i inv esti čnej 

výstavbe, či platí, že informujete aj mestskú časť, ktorej 

sa výstavba týka. Pretože v poslednom čase sme sa stretli 

s prípadmi, že mesto vydalo záväzné súhlasné stanov isko 

k stavbám, o ktorých sme my ako mestská časť, neboli 

informovaní. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím krátku reakciu spracovante ľa. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č i e r n i k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Takže, najprv za čnem s tým, ešte som zabudol jednu vec 

odpoveda ť pánovi poslancovi Kaliskému oh ľadne nula pätiek. 

Sú platné a bolo to urobené formou tou, že nula 

štvorky sa pozastavili a dobehli tie nula pä ťky. Takže 

preto to takto bolo urobené a sú platné a urobené v  tej 

metodike, ktorá je. 

Potom oh ľadne PHSR sa chcem len vyjadri ť. PHSR musí 

vychádza ť z územného plánu. Nie opa čne. 

Ďalšia vec, ktorá bola ešte oh ľadne tohto čo sa 

udialo. My sme vám aj napísali, neviem či ste už dostali 

ten list, ale asi nie. ja som sa na to pozrel, lebo  som 

dostal to za úlohu, že pre čo sa to stalo. 
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My informujeme mestské časti a táto vec vznikla, 

konkrétne v tomto prípade, že zle uviedli formuláci u, 

myslím, že to bolo, že, že žiadajú o vyjadrenie. Tý m pádom 

sme to zaklasifikovali ako bežné stanovisko, nie zá väzné 

stanovisko a tým pádom, vlastne to sa robí vždycky 

v evidencii na za čiatku, tým pádom vám to vlastne nešlo. 

Keby to oni. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ale oni potom dodali, lenže tá evidencia, ktorá  sa 

urobí prvá, tá už vám odišla. Tým, že oni urobili 

dodato čne, tak sa to už proste tam už ne neobjavilo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Potom ste už neboli  informovaní. 

Ale ešte chcem podotknú ť jednu vec. tieto veci nie je 

šanca, aby sme my spätne, to to to sa  nedá. To to je 

vyslovene chyba toho poda, ktorý to podáva. 

Druhá vec je, že naozaj toto nám nevyplýva, akože t o 

neberte nejak v zlom, len jednoducho, robíme to v z mysle 

toho, že ve ľakrát aj čakáme, že tie mestské časti sa nám 

nejak vyjadria, alebo nám nie čo pošlú, ale akože jedná sa 

o to, že nie je to naša povinnos ť informova ť. Ale my to 

chceme robi ť, lebo možno aj čakáme taký nejaký feedback od 

vás, že čo si vlastne.  Niekedy, lebo, napíšete nám niekedy 

fakt aj také dôvody, ktoré sú pre nás podstatné. 
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Takže toto bolo vyslovene zlou formuláciou žiadate ľa. 

Zo strany žiadate ľa. Čiže nie našou. 

Okamžite, jak je tam záväzné stanovisko, tak ide do  

toho elaborátu, sa to posiela.  

To to to je celé o tom. Ni č viac, ni č menej. Žiaden 

iný záujem tam nie je.  

To je asi všetko. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Táto reakcia vyvolala ďalšie dve faktické poznámky. 

Len nechcem re ťazi ť tú diskusiu, pretože si nemyslím, že je 

až tak ur čená pre zastupite ľstvo, skorej pre komisiu. Ale 

budiž. 

Pán Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja by som sa len chcel spýta ť, či vieme ešte procesnou 

poznámkou prija ť nejaké uznesenie k tomuto bodu, ke ďže sa 

tak dlho k tomuto bodu, ke ďže sa tak dlho o tom rozpráva?  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som nešiel. 

Pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za tento priestor. 

Ja si myslím, že tu by mali spozornie ť všetci 

poslanci, ktorým záleží na tom, ako ich mestská časť 

vyzerá, pretože toto nie je zanedbate ľný omyl, ale významný 

omyl, pretože sa jedná o objemnú výstavbu, ktorá zh odou 

okolností sa odohráva priamo na ulici kde bývam.  

Takže, to sa mi vôbec nepá či. A ur čite budeme vo či 

tomu, podnikneme príslušné kroky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Toľko diskusiu, ktorú ukon čujem práve a odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tejto informácii sme dostali návrh uznesenia od p ani 

poslankyni Štasselová, kde mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora umožni ť vstup verejnosti do tvorby nového 

územného  plánu pod ľa od odporú čaní hlavnej architektky 

v súlade s Koncepciou partipi, participácie verejno sti.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Jedná sa o pozme ňovák pani Štasselovej, ktorá hovorí, 

že chceme participáciu verejnosti pri tvorbe nového  

územného plánu. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ť jedna za. 
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Dobre. 

Takže máme za sebou bod tridsa ťtri, ktorý bol fixovaný 

na prvý bod po obede. 

 

 

BOD 33B NÁVRH NA POSKYTNUTIE ODMENY 

KONTROLÓROVI HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA OBDOBIE JÚL - 

DECEMBER 2016 - AKO DRUHÝ PO OBEDE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A otváram rokovanie druhého bodu, ktorý je fixovaný  na 

čas poobede. Je to Návrh na poskytnutie odmeny kontr olórovi 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za o bdobie 

júl až december roku 2016. 

Tento bod uvediem sám vzh ľadom k tomu, že mi to 

prináleží zo štatútu priznáva ť, alebo respektíve predklada ť 

tento návrh na schválenie poskytnutia odmeny tak, a ko mu to 

ukladá, alebo ako nám to ukladá štatút o Bratislave . 

Kontrolórovi v príslušných percentách za kvartál, z a 

posledný kvartál roku 2016. 

Toľko úvodné slovo. 
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Keďže sa tento bod objavuje každý kvartál automaticky,  

tak dávam priestor na vyjadrenie sa v diskusii. 

Toľko úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje inžinierovi Petrovi Šinálymu, mestskému 

kontrolórovi a tak ďalej, a tak ďalej ako je písomne 

uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

Tridsa ťdva je za. 
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BOD 7B PRÍPRAVA VZN O ZELENI 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne a poslanci otváram rokovanie  

bodu číslo sedem bé v zmysle schváleného programu, je to 

príprava vézeten o zeleni.  

Tento návrh predložila alebo zaradila do programu p ani 

Šimonči čová. Preto jej odovzdávam úvodné slovo.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Poslala som vám v noci návrh tohto uznesenia, ktoré  

nám nedopatrením a mojou chybou v čera vypadlo z hlasovania, 

preto v krátkosti ešte raz prednesiem návrh uznesen ia, 

ktorý sa týka prípravy nového všeobecne záväzného 

nariadenia starostlivosti o verejnú zele ň. 

A to znie, moment, musím si to otvori ť:  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

žiada primátora hlavného mesta predloži ť na júnové 

zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariade nia 

o starostlivosti o verejnú zele ň, ktoré bude v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi. Termín 29. 6. 2017. 

Prosím o podporu tohto návrhu. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do ktorej sa nikto nehlási.  

Možno za uvažovanie by stálo ten termín, pretože aj  

prijímanie vézetenka má nejaký svoj proces.  

Ak trváte na tom júnovom zastupite ľstve v poriadku. 

Pani Šimon či čová reaguje. 

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

Jednak sme to mali v čera takto predložený tento 

termín. 

Inak som potom po skon čení zastupite ľstva konzultovala 

tento termín s pani Prostejovskou, vedúcou, povedal a, že 

môže by ť.  

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 321 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej, dobre. 

Ďakujem za upresnenie. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o tomto návrhu uznesenie, tak ako 

odznelo od pani Šimon či čovej, mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora predloži ť na zasadnutie mestského zastupite ľstva 

návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavnéh o mesta 

SR Bratislavy  o starostlivosti o verejnú zele ň, ktoré bude 

v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Termín 2 9. jún 

2017. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätina prítomných. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie, ešte neschva ľujeme vézetenko, iba zara ďujeme.  

Takže, prezentujte sa  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Obyčajne, áno. nie je to vézeten. Len oby čajne. Dobre 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

Tridsa ťdva  sa vyjadrilo za. 
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BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 5400/1, PARC. Č. 

5400/ 2, PARC. Č. 5101/2 A PARC. Č. 

5099/2, PRE ZEMEGULU, S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo  osem, je to Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúce sa 

nájmu pozemku v katastri Petržalka. 

Poprosím krátke úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Účel prístup k stavbe a zele ň, pláž s terasou 

a detskými ihriskami a predajným zariadením.  

Doba nájmu: doba ur čitá do 31. 8. 2039. 

Výška nájomného: 

Alternatíva jedna 2400 celá 44 eur ro čne, 

Alternatíva dva 5494 celá 70 eur ro čne. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné.  
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finan čná komisia  odporú ča schváli ť nájom alternatíva 

dva, to isté aj mestská rada.  

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť nájom v alternatíve 

jedna za nájomné v sume 2040 celá 44 eur ro čne pod ľa 

pôvodnej zmluvy o nájme. 

A alternatíva dva za nájomné v sume 5 494 celá 7 eu r 

ro čne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa hlási ako 

prvá pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni, ja vás poprosím o trošku 

možno sústredenia sa na tento bod, ktorý sme už 

v zastupite ľstve prerokovávali, len trošku iným spôsobom 

ako teraz ideme rieši ť tú vec. lebo vlastne, my sme 

prenajali dve časti pozemku a tú jednu sme neprenajali.  

Pre čo to vravím. 
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UFO bolo v podstate ako objekt spustené do prevádzk y 

v roku 1972,  patrí od roku 2005 do medzinárodného 

konzorcia výhliadkových veží.  

Niektoré mestá sveta, je ich zhruba tých veží cez s to, 

majú obrovské veže, sú známe ako veža v Toronte a p odobne, 

ale aj toto naše UFO je naozaj jedine čné. 

Táto konštrukcia bola použitá len na dvoch miestach  vo 

svete a je to naozaj nie čo originálne a významná dominanta 

Bratislavy. 

Nejde tu o prenájom teraz tej dominanty, ale pozemk y 

jedného dolu, ale vravím to preto, že ak to neurobí me, tak 

naozaj, rekonštrukcia schodov, ktoré vedú hore, ten  

bikpoint, ktorý tam chceme a ďalšie veci, ktoré my chceme 

priamo od toho prevádzkovate ľa tej kaviarne a reštaurácie 

v UFE, nebude môc ť on zrealizova ť.  

Ja vás chcem poprosi ť o podporu tohto, lebo naozaj, 

UFO  je dôležitá dominanta, nie len pre celú Bratis lavu, 

ale aj pre nás Petržal čanov, lebo je to taká, síce, 

novodobá stavba, ale je výrazná svojim dizajnom i f unkciou.  

A dolu ide cyklotrasa, je tam napojenie na cyklotra su 

do Rakúska. Je to naozaj dôležité miesto pri Dunaji , pri 

tej našej petržalskej strane promenády.  

Tak vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť o podporu, aby sme 

aj ten tretí pozemok, ktorý sme vtedy pri hlasovaní  

rozdelili na a, bé, cé a neprešlo to práve toto jed iné, aby 

sme to podporili dnes.  
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii nasleduje faktickou najskôr pani starost ka 

Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Iste poznáte ve ľmi dobre miestne pomery. Ja by som sa 

chcela spýta ť, máme tam v mapových podkladoch ako keby 

zakreslené, alebo v tej grafickej časti, že tam je detské 

ihrisko.  

To detské ihrisko tam je?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som požiadal, aby sme najskôr hlasovali 

o alternatíve číslo dva, to znamená, ten nájom za za vyššiu 

sumu pre hlavné mesto. 

Tak, tak, tak bola dohodnutá aj rada, aj finan čná 

komisia. 

Takže, hlasova ť o alternatíve číslo dva  ako prvej. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak to zaznelo aj v úvodnom slove. 

Ďalej nasleduje v diskusii pani poslanky ňa Svore ňová.  

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Už ma v podstate v časti predbehli pani námestní čka pán 

starosta Pilinský. 

Ja sa chcem tiež za toto riešenie prihovori ť. Už to tu 

vlastne máme na stole, tuším, druhý alebo tretíkrát , 

a v podstate tá filozofia je jednoduchá. 

My sme už Zemegule schválili prenájom toho, čo vlastne 

potrebujú na svoje podnikanie, to znamená UFA a to znamená 

priestor ich parkoviska.  
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Čiže, mne pripadá absolútne nezmyselné, že ten 

prenájom toho čo potrebujú na podnikanie sme podmienili my 

v podstate, na základe uznesenia našej a z návrhu n ašej 

komisie cestovného ruchu, tým že vlastne musia vybu dova ť 

ten bikepoint.  

Ak si  spomínate, to som ja predkladala za komisiu 

cestového ruchu ako pozme ňovací návrh.  

A my vlastne teraz im ešte stále sme neprenajali tú  

časť pozemku, ktorý oni vlastne na realizáciu toho 

v podstate verejnoprospešného záujmu, alebo aj 

verejnoprospešného záujmu potrebujú.  

Čiže, mne to príde taká za vlasy pritiahnutá situáci a, 

ktorú dúfam, že už dneska vyriešime a naozaj ten bi kepoint, 

ktorý tam potrebujú aj Bratislav čania, aj turisti, bude 

postavený. 

Ja len zdôraz ňujem, za rok 2016 sme pod ľa 

cyklos číta čiek, ktoré  máme práve tuto nedaleko mosta SNP, 

mali opä ť rekordný po čet cykloturistov, ktorí prechádzajú 

vlastne tou traso Eurovelo pozd ĺž Dunaja a jednoducho, my 

fakt potrebujeme ten bikepoint, aby sme týchto ľudí stiahli 

do mesta. aby si oni mali kde odloži ť ten bicykel, mali kde 

dosta ť informácie o tom, či majú čo robi ť v meste 

s bicyklom, či si ho majú kde odloži ť, či sa majú kde 

ubytova ť.  

Čiže, naozaj, nám tí cykloturisti utekajú 

a potrebujeme zúfalo nie čo, čo by ich zachytilo a donieslo 

do mesta.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii vystúpi ďalej pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ako bolo povedané, ten materiál nie je nový a na 

nakoniec má náväznos ť na to, čo sme už raz odsúhlasili 

a schválili.  

Tá rovina, v podstate celého toho nájomcu ale je 

prezentovaná v dvoch smeroch. Jeden je samostatná 

reštaurácia, teda na na stožiari mosta, ktorá v tom  

historickom priereze je pre mesto bez finan čného efektu. 

Hej?  

Čiže, nájomník investoval do toho, do do zariadenia,  

ktoré po čase užívania stratilo svoju hodnotu, dnes hovorí, 

alebo hovoril ke ď sme schva ľovali predchádzajúci materiál, 

že on znova zainvestuje, ale potrebuje na to, myslí m, 

pätnás ť rokov. Nepamätám už presne. A po pätnástich rokoch  

zase tá hodnota bude, bude alebo ten investovaný ma jetok 

bude v takom stave, že ho bude treba znova rekultiv ova ť 

a znova takýmto spôsobom budeme cyklicky tomuto, al ebo 

niektorému inému nájomcovi tento náš majetok dáva ť.  
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Druhá vec je, ja len nemám ni č proti tomu, aby tam bol 

aj záchytný bod, aj turistický zaujímavý bod, aj pr e 

Petržal čanov zaujímavé miesto, akurát v tej dôvodovej 

správe sa vôbec nehovorí o tom, že je tam vytvorená  

reštaura čná terasa, na pozemkoch, predpokladám, že to je na 

tých pozemkoch, ktoré, ktoré ideme prenajíma ť ved ľa toho 

detského ihriska, hej?  

Čiže, keby sme pozreli na to z tohto h ľadiska, tak ten 

nájom, hoc v tej druhej variante vyššej, je ďaleko pod 

úrov ňou čo bežne iným podnikate ľským subjektom mesto dáva 

k dispozícii. Hej?  

Takže toto jedine vidím na tomto materiály ako záva du. 

A ešte plus k tomu to čo tu už bolo hovorené, ale to bolo 

pri tých, pri tom schva ľovaní materiálu v minulom roku, že 

tie záujmy mesta sa zase zúžili jedine na to, že bu ďme 

radi, že niekto je ochotný to robi ť. A všemožným spôsobom 

ho upre, nejakým spôsobom len si držme, lebo my nie  sme 

schopní.  

Pred pár bodmi tu bolo hovorené aj o finan čnej otázke 

mesta, na mnohých, na mnohých situáciách vieme by ť 

veľkorysí, na ostatných sa zase vieme, vieme nejakým 

spôsobom tvári ť, že potrebujeme, potrebujeme finan čné 

prostriedky. Hej?  

Ja mám problém za to zahlasova ť práve pre tú nízku 

cenu, ale nemám podklad k tomu, aby som mohol poved ať, že 

namiesto 5 400 treba zvýši ť nájom na 15 800 za rok. 

Takže, nechám na každého jak sa rozhodne. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán kolega, ale aj kolegyne, kolegovia,  

aby to bolo úplne jasné, oni už tú reštiku majú. On i 

už reštauráciu UFO od nás dostali pred nieko ľkými mesiacmi. 

Dostali ju v podstate zadarmo, len za to, že do nej  budú 

rekonštruova ť. O tom už dnes nerozhodujeme.  

My ako zastupite ľstvo sme im dali podmienku, že za to 

musia vybudova ť bikepoin. Do toho musia investova ť svoje 

peniaze. A aby to mohli urobi ť, musia teraz dosta ť od nás 

prenájom tohto posledného kúska pozemku. 

Veď kto nebude hlasova ť za tento materiál, hlasuje 

v prospech toho podnikate ľa, pretože aj ten podnikate ľ 

vďaka tomu nebude musie ť investova ť peniaze do nie čoho, pre 

rozvoj mesta.  

Ako, ja si neviem predstavi ť, že niekto za toto dnes 

nezahlasuje, pretože v podstate hlasujeme len o tom , aby 

podnikate ľ z vlastných pe ňazí musel splni ť nie čo, čo my 

sami sme mu dali ako podmienku. 
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Ak to urobi ť nebude musie ť, oni sami budú radi, lebo 

ušetria.  

To je všetko. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Presne tak. Ja som chcela len zdôrazni ť to, že 

o prenájme tej reštaurácie ako takej sme už rozhodl i. 

Čiže, teraz potrebujeme tento pozemok. A je v našom 

záujme, aby sme tam vybudovali cyklopoint, rovnako,  áno pán 

Kolek, je tam nástup na tie schody, ktoré treba 

rekonštruova ť.  

Tá celá rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná UFA 

vychádza na nieko ľko stotisíc eur. my ako vlastník by sme 

ju v skuto čnosti mali urobi ť. My by sme mali z nájomného, 

keby bolo, nejaké ve ľké, odklada ť peniaze ako do bytového 

fondu, ke ď robíte proste na opravy budúce a podobne. To 

nikdy sme nerobili.  

Tu za nás vlastne ten, kto bude užíva ť tú reštauráciu 

ďalej, bude investova ť  aj do tej budovy, čo už je 
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nevyhnutné. Lebo som povedala, bola v sedemdesiatom  druhom 

roku daná do užívania.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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 ve ľmi krátko.  

Pán poslanec Kolek, tam nejde o to, čo vieme a nevieme 

robi ť, ale taká prevádzka informa čnej kancelárie naozaj 

dos ť ve ľa stojí. Z rozpo čtu BTB asi tretina toho čo je 

členský príspevok mesta ide do prevádzkových náklado v 

súvisiacich práve s prevádzkou informa čných kancelárií, 

takže spo čítajte si, ko ľko stojí taká prevádzka informa čky. 

A ja budem len rada, ke ď túto informa čku bude prevádzkova ť 

niekto iný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje aj pán poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Pokia ľ som sa zle vyjadril, tak ja opakujem.  

Ja som zdôraznil, že som si vedomý toho, že sme im už 

prenajali samotný objekt reštaurácie aj s celým tým  

zariadením práve z dôvodu toho, že ten plán tam hov orí 

o tom záväznom podlaží, ktoré existujúce treba 

rekonštruova ť. 

Do akej miery je, či nie je nutné k tomu tento 

prenájom, to už si asi zváži sám sám investor, resp ektívne 

užívate ľ, hej. Nie je v našom záujme to prenaja ť, lebo keby 

to bolo, už by sme to raz boli schválili. A to práv e vtedy, 

keď sa prenajímala aj tá samotná, samotný predmet, pre dmet 

tejto veže.  

Čiže, to je jedna vec.  

Pokia ľ si nepamätáte, tak sa tam hovorilo 

o pä ťstotisíc, ktoré budú investované do tohto, do tohto   

podlažia, ktoré tam bude zavesené, bude tam samos 

samostatná reštaurácia a bude tam aj tento turistic ký bod, 

ktorý teda svojim spôsobom prináša mestu nejaký efe kt, ale 

gro je (gong) podnikate ľský zá 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Fakt, riadnym diskusným príspevkom pani Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela da ť zmenu uznesenia a to v časti od 

účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 8. 2029, ale moja ot ázka 

znie. 

Je to, ale teda  

No, je navrhnutý tridsa ťdevä ť. Ja chcem to da ť zmeni ť 

na dvadsa ťdevä ť. 

Moja otázka je, ale či tá podmienka, ktorá je na 

užívanie UFA je na celú dobu do toho dátumu tridsa ťdevä ť? 

Lebo mne osobne sa zdajú tieto pozemky relatívne do sť 

lukratívne, že by sme tam skôr mali urobi ť nejakú sú ťaž na 

jejich využitie, preto by som to chcela zníži ť na tú, na tú 

hodnotu 29, nie 39 ako je navrhnuté v materiáli. 

Ale ešte pred tým ako to dám, by som sa chcela spýt ať, 

ako je presne formulovaná tá podmienka pre užívanie  UFA, na 

ten, na ten cyklo, teda na ten objekt, ktorý má slú ži ť 

verejnosti. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja chcem zareagova ť na povahu tohoto materiálu.  
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Tento materiál sa zaoberá tým, čo je na zemi. Tým čo 

je na zem. Tým sa zaoberá každý rok. On tam, robia tam 

cyklopoint, starajú sa tam o to, aby to tam fungova lo, je 

to sú časť vlastne promenády, ktorá nie je, povedzme si na 

rovinu, v úplne najlepšom stave, ale, ale starajú s a o to. 

To sa týka  týchto plôch.  

A ďalší projekt, ktorý možno vám rezonuje v tej v tej 

súvislosti, je aj tá rekonštrukcia  nie len schodis ka, ale 

celého toho informa čnovstupného, poviem, portálu, ktorý sa 

nachádza teraz na tej prvej úrovni tej terasy. Hej?   

Čiže, teraz riešime nie čo, čo robia každý rok, čo tam 

potrebujeme. 

Ten cyklopoint tam už minulý rok bol, bola som sa a j  

pozrie ť. Dali tam aj teraz, aj my tam dávame nový mobiliár . 

Čiže, je tam aj ur čitá spolupráca. Ste možno videli také 

ememcité lavi čky.  

Čiže, ja nevidím (gong) konflikt medzi týmito dvomi 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja chcem len ve ľmi pre fakticitu pripomenú ť a nechcem 

byť konfliktný pani Pätoprstej Elene, že ke ď sme na tom, 

o tom hlasovali minulý rok, tak na základe nejakého , 

možnože, informa čného šumu a na základe aj jej intervencie, 

poslanci hlasovali presne opa čne. 

Ona chcela dociahli ť to, aby dostali túto plochu, aby 

ju museli spravi ť a aby nemali ešte prenájom reštaurácie. 

Stalo sa to presne opa čne.  

Čiže, tak jak povedal Chren, poslanec Chren, oni už tú 

reštauráciu prevádzkova ť  môžu aj bez tohto, to je naša 

podmienka. My chceme nie čo spravi ť a keby to hlasovanie 

prešlo minulý rok, tak ako, ako, ako bolo navrhovan é, tak 

ten bikepoint je  už dneska dávno, dávno vybudovaný . 

Čiže, ja chápem to, že musíme by ť pri všetkom opatrní, 

ale toto je nie čo, čo my sme dali do podmienok a čím viac 

to budeme na ťahova ť, o to neskôr tam ten bikepoint bude.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Nemám to uznesenie pred sebou. Ak si to správne 

pamätám, tak je to vybudova ť ako sú časť rekonštrukcie 

turistické informa čné a servisné stredis stredisko pre 

cykloturistov, takzvaný bikepoint. 

Ja ešte možno doplním.  Ono vlastne takáto služba t am 

sa tam už poskytovala a poskytuje sa spôsobom, že j e tam 

postavený jeden kontainer. Za a) vyzerá to nevkusne , taký 

ten klasický, ako boli na Šafku, vyzerá to nevkusne , je to 

malé, neposta čuje to kapacitne. Preto vlastne tá dohoda, že 

oni tam postavia naozaj nie čo slušné, kapacitne posta čujúce 

aj vizuálne, teda niekde inde, než ten kontajner, k torý tam 

stojí teraz. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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: 

Treba si pozrie ť ako som hlasovala, nie je to pravda. 

Ja som práve na to, ja som práve toto kritizovala, že sa to  

opačne zahlasovalo. Ale to nie je dôležité teraz. 

Mňa zaujíma iná vec. ke ď si zoberiete ako sa stvárnilo 

nábrežie, aké materiály sa tam použili pri investor ovi, 

ktorý si tam v podstate robí reklamu na tej pláži, čo sme 

dneska spracovali, teda schva ľovali, tak je to celkom iná, 

vyšší level, ako toto územie.  
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Ja som znepokojená stále. Každý, vždy ke ď tam idem, 

aká nízka úrove ň estetická a dizajnová je tohto územia. Ja 

nemám veľmi dôveru k tomuto investorovi či má dostatok 

financií, tak ako má T-Com na tejto pláži. 

Ja si viem skôr predstavi ť, že sa tam urobí sú ťaž, 

preto neodstúpim od toho názoru. Ja to schválim, ab y sa to 

sfo, spravilo, ale znížim tú dobu na rok dvadsa ťdevä ť. Nie 

tridsa ťdevä ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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, naozaj toto územie treba skultivo vať 

a mám a súhlasím s tým, aby sme schválili nájom, al e nájom 

do dvetisíctridsa ťdevä ť je predsa len trochu dhlý 

a a verím, že mnohým poslancom to  môže prekáža ť v tom, aby 

zdvihli ruku za tento materiál, preto dávam taký 

kompromisný návrh, kde navrhujem zmenu termínu od ú činnosti 

nájomnej zmluvy do 31. 8. 2029 s opciou na ďalších desa ť 

rokov. To by znamenalo, že by to pokrylo až do toho  roku 

2039, ale po tých dvanástich rokoch by sme preho 

prehodnotili či to funguje tak, ako sa s ľubovalo. Či to tam 

všetko bolo zrealizované.  

A týmto spôsobom by sme vlastne dosiahli to čo chce 

kolegy ňa Pätoprstá a zárove ň aj investor by mal tú záruku, 
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že, že o desa ť rokov potom sa mu to pred ĺži a dosiahne to 

čo chcel. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje 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. 

Prosím vás pekne, vysvetlite mi tú opciu. To znamen á, 

že ak je tam tá podmienka, že prenajme prenajímame do roku 

29 s opciou na ďalších desa ť rokov, znamená to to, že 

nájomca ke ď požiada, tak my ako prenajímate ľ nemôžeme 

poveda ť ni č, pretože on má právo požiada ť o pred ĺženie. Nie 

je to.  

A my, my nemôžeme čiste o sebe nesúhlasi ť.  

Čiže, pre nás je to ve ľmi nevýhodné. Je to tak?  

Lebo tak to už rovno mu môžme da ť na tých 39. Hej?  

To tá opcia sa mi vôbec nepá či. Ja za opciu ur čite 

hlasova ť nebudem. 

Díky.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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 som to skôr chcela stiahnu ť, ale Katka ma teraz 

utvrdila v tom, že opcia znamená formálne splnenie zmluvy 

nájomnej. Je to tak?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Ak splnia podmienky nájomnej zmluvy, tak opcia 

automaticky ide, čo sa mi nepá či. asi. Ja to predsa len 

nechám na tých dvetisícdva, teda na ten rok 29 bez opcie, 

pretože logika veci mi hovorí, ak to bude dobré a b udeme to 

chcie ť, no tak to pred ĺžime.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje, faktickou reaguje ešte pán poslanec Kolek.  

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

Pokia ľ si pripomenieme termín tej zmluvnej, zmluvného 

termínu na tú ve ľkú, ve ľkú, ve ľkú, ve ľký prenájom 
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samostatnej tej, tej reštaurácie, toho UFA, tak si pamätám, 

že tam bol problém, že investor súhlasil s dvanásti mi 

rokmi, mal to prepo čítané tak, že sa mu do tých dvanás ť 

rokov investície vrátia, ale materiál najskôr bol n avrhnutý 

na pätnás ť a našiel tu nejakým spôsobom podnikate ľských 

súbežníkov, ktorí hovorili, nie, nie, za dvanás ť sa mu to 

ne nedá vráti ť, nechajme mu pätnás ť. Materiál prešiel 

s pätnástimi rokmi. 

Pokia ľ si povieme, že to bolo schva ľované minulý rok, 

to znamená v šestnástom roku, šestnás ť plus pätnás ť, je 

tridsa ť jedna. Čiže, tých dvadsa ťdevä ť je akurát tak na to, 

aby sme videli, akým spôsobom sa k nemu máme chova ť 

naďalej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou naspä ť reaguje ešte pani poslanky ňa 

Kimerlingová. 

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

Ja nechávam ten svoj návrh, nes ťahujem ho a teda 

budeme hlasova ť o oboch návrhoch, aj kolegyne Pätoprstej, 

aj  o mojom. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 343 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pani poslanky ňa  Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa pridávam k poslankyni Pätoprstej, že je to 

verejný priestor v najexponovanejšej, v najexponova nejšej, 

jednej najexponovanejších budov na území mesta. Je to 

ikonická stavba, kde vlastne sa všetci chcú zastavi ť a to, 

čo tam je dole, to je naozaj, sranda. No. 

Takže, vlastne  to v tej zmluve je, aby oni sa star ali 

o ten priestor, ale aby sa o to starali naozaj ako 

o verejný priestor mesta, ktorý má by ť aj adekvátny. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec  Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosil kolegov, nako ľko sa blíži šestnásta 

hodina, bod číslo devä ť je skuto čne pre Ra ču dôležitý, ale 

ja sa obávam, že po Vystúpení ob čanov tu nebudeme. 
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Prosím vás, odsúhlasme si, že ešte, ešte prejdime a j 

ten ten bod, skuto čne, tam nebude diskusia.  

A my už tri mesiace stojíme so stavebným povolením.  

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bolo mimo tohto materiálu, alebo mimo tohto. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy. Obidva 

návrhy sa týkajú doby nájmu.  

Prvý návrh prišiel od pani Pätoprstej. navrhuje dob u 

nájmu skráti ť do 31. 8. 2029. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Návrh pani Pätoprstej. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Teraz? Ach tak. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Moment. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Sme obdržali od pani 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Moment. Máme tu. Moment. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tri pätiny všetkých. Je to nájom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumiem. Teraz tu avizujeme od predsedu klubu, že 

bude prestávka, alebo nechceme?  

Dobre. V poriadku. 

Pokra čujeme ďalej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zase po čas hlasovania. Toto nie je fér. Nehnevajte sa.  

Ďalší návrh sme dostali od pani poslankyni 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžme sa správa ť aj takýmto spôsobom, že neni fér, ale 

potom ke ď niekto nezahlasuje, vytiahne karty, tak sme 

skon čili. Hej? Takže aj z tohto h ľadiska sa snažím 

vychádza ť v ústrety poslancom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 347 

Sme počas, sme v hlasovaní.  

Poďme. Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Načo máme potom rokovací poriadok?  

Ďalší návrh sme dostali od pani poslankyni 

Kimerlingovej, takisto je to návrh na zmenu doby ná jmu. 

Navrhuje termín v oboch alternatívach teda od ú činnosti 

nájomnej zmluvy do 31. 8. 2029 s opciou na ďalších desa ť 

rokov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

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 
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prerokovaní materiálu schva ľuje nájom pozemkov a tak ďalej 

v alternatíve dva ako nám bolo odporú čané.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťdevä ť sa vyjadrilo za. 

 

 

O tom je treba, aby hlasovali poslanci. Beriem to a ko 

procedurálny návrh, pretože v rokovacom poriadku je  

šestnásta hodina kotvená na vy 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O procedurálnom návrh pána Pilinského. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Rokovací poriadok hovorí o tom.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Samozrejme, ale pokia ľ ideme meni ť tento postup, že 

nebude šestnásta hodina kotvená v tomto danom dátum , 

v tomto danom dni, ale že to bude po osobitných zre te ľoch, 

budeme o tomto hlasova ť. O návrhu pána Pilinského. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  po čuť slová „porušujú rokovací poriadok 

úplne na totálku“) 

Pán Pilinský návrh dal procedurálny.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Navrhu. Návrhová komisia hovorí. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Rokovací poriadok hovorí, o tom, že o šestnástej 

hodiny majú ob čania. Tak, prosím, pod ľa toho sa ria ďme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 350 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ak poslanec dá procedurálny návrh, ideme o ňom 

hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

Pilinského. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Darmo dá poslanec návrh, rokovací poriadok hovorí, že 

v ur čitú hodinu má nie čo by ť, tak to má by ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťjedna.. 

Dvadsa ťosem za. 

To znamená, ob čania budú musie ť chví ľku ešte po čkať.  
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BOD. 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, PARC. Č. 736/7 A ČASTI POZEMKU 

PARC. Č. 736/2, PRE MESTSKÚ ČASŤ 

BRATISLAVA-RAČA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme rokova ť o bode číslo devä ť. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 

pozemku Bratislava-Ra ča pre mestskú časť Bratislava-Ra ča. 

Bez úvodného slova, tak ako bolo povedané.  

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásil pán starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Tak ako bolo v čera avizované, ten materiál, ktorý bol 

tiež o kruhovej križovatke, som povedal, že ešte bu deme 

rokova ť aj aj dnes, lebo sa tam objavili dva pozemky, ktor é 

musíme tiež zahrni ť, zahrnú ť po tej, po tej aktualizácii 

projektovej dokumentácie v rámci tej výstavby.  
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Je to len dodatok k nájomnej zmluve, po vybudovaní 

kruhovej križovatky budú pozemky odovzdané do, do s právy 

hlavného mesta. hej? 

Je to, je to rekonštrukcia križovatky, ktorú ide 

rieši ť hlavné mesto v sú činnosti s mestskou časťou.  

Ja poprosím o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do diskusie sa zatia ľ nikto ďalší neprihlásil.  

Pani starostka Čahojová. 

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

Ja by som chcela predsa len opýta ť, nehlasovala som 

pán starosta, za to, aby to bolo, aby sme to upredn ostnili 

pred ob čanmi, že pre čo, ke ď to nie je problematické, pre čo 

to nemohlo by ť po rokovaní, alebo vypo čutí tých, ktorí 

čakajú v predsálí.  

Však predsa my tu sme vždy. Aj potom. Ja som tu vžd y. 

A teraz ke ď toto prerokujeme Ra ču, tak potom odídete, 

kolegovia?  

Ďakujem za pozornos ť. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Rokovací poriadok to striktne dáva  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia ide hovori ť teraz o uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

takže sme porušili už neviem po ko ľký krát sme 

porušili rokovací poriadok.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O procedurálnom návrhu hlasujú poslanci okamžite.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale nie v tomto čo je dané rokovacím poriadkom.  
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Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  nájom 

pozemku a tak ďalej ako je to uvedené. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťpäť. 

Za tridsa ťtri. 

 

 

BOD 9A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz nastáva okamžik Vystúpenia ob čanov, pretože iný 

procedurálny návrh iba okrem tohoto jedného od pána  

Pilinského nemáme schválený.  
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To znamená, máme do diskusie prihlásených celkovo p äť 

občanov. 

Ako prvý sa prihlásil pán, pani Plšková. 

Občianka   Ing. Marta    P l š k o v á :  

Tak ďakujem za slovo. 

Dobrý de ň pán primátor, panie poslankyne a páni 

poslanci, 

som inžinierka Plšková z ob čianskeho združenie Pomoc 

mačkám.  

Na predchádzajúcom zastupite ľstve ste si vypo čuli 

informáciu o aktivitách dobrovo ľníkov, ktorí zabezpe čujú 

sterilizáciu ferálnych ma čiek.  

Vzhľadom na to, že nie len Asociácia, ale aj my 

občianske združenie Pomoc ma čkám túto činnos ť v meste 

vykonávame a to už desa ť rokov, vznikli, vznikli sme v roku 

2006 po dlhých peripetiách, jednotlivcov dobrov ľníkov 

bojujúcich s problémov kastrácie, lie čenia, umiest ňovania, 

prikrmovania ma čiek, v priestupkových konaniach na miestnom 

úrade, na miestnom úrade v Ružinove, na polícii, 

s obyvate ľmi mesta sme bojovali. 

Takže, nieko ľko rokov sa snažíme o podporu mesta a to 

prostredníctvom participatívneho, teda ob čianskeho 

rozpo čtu.  
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Od roku 2014 sme písali a vtedy ešte aj verejne 

prezentovali projekt pre príspevok na túto činnos ť. Také 

boli pras pravidlá participatívneho rozpo čtu.  

Zväčša nás prehlasovali tí, ktorí boli na sociálnych 

sie ťach silnejší.  

Tento rok sme sa sústredili okrem podania námetu, a j 

na h ľadanie podporovate ľov na tento námet, ktorí za nás 

hlasovali a vyšlo to. Máme, máme námet Žijú medzi n ami. Pod 

titulom riešenia problému ferálnych ma čiek vyšiel ako 

ví ťazný tento námet.  

Nikto nežiadal však autorku námetu o predloženie pr o 

projektu. Ako sme sa dozvedeli, projekt vypracovala  

Asociácia, ktorú tuto prezentovala pani Kozelová. A si 

z nedoriešeného nastavenia ob čianskeho rozpo čtu niekde 

nie čo škrípe.  

Preto som tu a upozor ňujem na to, že sme rovnocenná 

skupina a pre riešenie problému ferálnych ma čiek máme za 

sebou výsledky, preto treba na to bra ť oh ľad pri dotovaní 

týchto aktivít v ob čianskom rozpo čte. 

V roku 2016 sme kastrovali cca sto ma čiek a umiestnili 

asi tristo. Je je to čo poveda ť. Ide totiž tak o problém 

mačiek v meste, ako aj podporu zanietených dobrovo ľníkov, 

ktorí riešia problém nieko ľko rokov za mesto.  

Túto konferáciu treba si hý čkať a nie pochova ť nejakým 

nedotiahnutým úradníckym prístupom.  
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Čakáme (gong), že sa s nami niekto kompetentný bude 

rozpráva ť, rokova ť pri realizácii projektu, ktorý napísal 

niekto, kto nepodal námet.  

Ďakujem. 

To je všetko.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Časomiera nám momentálne nefunguje a po skon čení 

vystúpenia ob čanov budeme musie ť reštartova ť systém.  

Ako druhý v poradí vystúpi pani Necpalová. 

My si pamätáme, že je 16.13, takže 16.16. 

Občianka   PhDr. Miroslava   N e c p a l o v á :  

Dobrý de ň. 

Vážené pani poslankyne, poslanci, 

keďže sa tejto problematike venujem od jej vzniku, 

zaujímajú ma materiály k ob čianskemu rozpo čtu v Bratislave 

od prelomu rokov 2016/17.  

Písalo sa o nejasnostiach. Bola som teda zvedavá ak o 

dopadne hlasovanie, kto dostane najviac hlasov, ako  ho 

potom posunú  na rokovanie mestského zastupite ľstva a aké 

sumy im prisúdia. 
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Mám pocit, že tu, ale ani neviete aké ste prijali 

uznesenie. Alebo ak na stránke mesta sú pravidlá 

občianskeho rozpo čtu, tak ich nikto neschválil? Tie 

pravidlá sa totižto neplnia. Takmer ni č. Ani v termínoch, 

pretože namiesto od 2. do 4. novembra sa dalo hlaso vať od 

2. do 31. januára. Aj výsledky boli zverejnené ones korene. 

A to už ani nehovorím o tom, že modifikuje mesto 

navrhované sumy formou vážne váženého priemeru. Tie  nevieme 

doteraz.  

Dozvedeli sme sa teda kto vyhral. O odbornosti sa t u 

hovorí? Ke ď potom niektoré nie sú zrealizované návrhy? 

Myslím za minulý rok.  

A takisto ako hovoríme o objektívnom hlasovaní? Ak 

voľakedy aktívni ob čania vedeli ko ľko a pre čo na ten ktorý 

projekt majú da ť, alebo teda má by ť vy členené peniaze, pred 

rokom už boli aspo ň uvedené približné sumy a dalo sa s nimi 

pohybova ť. Tento rok už ani to nie.  

A ešte v minulom ro čníku sa dalo z po číta ča jedného 

hlasova ť len raz, tak teraz, hoci aj každý de ň kto mal 

času, tak celý de ň, celý týžde ň, celý mesiac. A tí, čo 

mohli chodi ť na magistrát, tak tam mohli takisto chodi ť 

a hlasova ť iks krát.   

Pre čo mesto neplní nie len to, čo sa verejne 

odhlasovalo, ale ani to, čo je v ich vlastných pravidlách? 

Neplnili termíny, spôsob hlasovania, ďalšie veci.  
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Teraz, doteraz ob čania nevedia ko ľko na ktorý projekt 

je vydelených pe ňazí. Ale ve ď aj na čo, ke ď pod ľa pani 

Kohútikovej, ešte v marci neboli ani len konkrétne návrhy 

realizácie.  

A tak celá myšlienka sa nám zdá ako výsmech nad 

občanmi.  

A ešte k tomu plneniu. 

Dnes máme 27. apríla. Plní sa už aspo ň čosi 

z ob čianskeho rozpo čtu? Ko ľko pe ňazí na ktorý projekt je 

vydelených? Kedy sa to dozvieme? A nakoniec, vyhral i Žijú 

medzi nami, ma čky. Nie projekt, návrh, námet. Pretože 

projekty, ako som povedala, písa ť už netreba. Vyhrali 

mačky, navrhla aktívna ob čianka mesta, ktorá sa o túto tému 

dlhodobo zaujíma, ktorá mimochodom, štyrikrát, ako ste 

počuli už to navrhovala. A potom sa z novín dozvieme, 

citujem, (gong) (poznámka: nezrozumite ľné slovo) projekt 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bohužia ľ.  

Pravidlo platí pre všetkých.  

Tým pádom štvrtý v poradí, alebo teda ako ďalší 

v poradí vystúpi pán Patlevi č. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 360 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý de ň prajem.  

Zdravím pána Mrvu, ktorý v čera mi spomínal, že nemá 

svoje ob ľúbené tri čko, tak dneska som si ho opä ť obliekol, 

ako ešte stále zatia ľ Staromeš ťan, pod ľa ob čianskeho 

preukazu a uvidíme ko ľko to ešte bude trva ť, hoci už 

Staromeš ťanom som nemal by ť štyri mesiace.  

Každopádne ja by som sa vrátil k tomu, čo som hovoril 

včera o tých, o tých nájomných bytoch, ktoré sa majú,  majú 

stava ť, alebo obstaráva ť nejakým spôsobom. 

Zákon je postavený vlastne tak, že niekto, štát, 

niekomu, mestu, zadarmo dá peniaze na to, aby si te n to 

mesto postavilo pä ťstoosemdesiat bytov. Sú to desiatky 

miliónov eur, ktoré idú do mestského rozpo čtu zadarmo. Je 

to ve ľmi lákavé. A ja chápem, že je v záujme Bratislavy  

tieto peniaze získa ť.  

Samozrejme, ani tieto peniaze nesta čia na to, aby sa 

to postavilo, preto sa jedná s ministerstvom, aby m esto 

mohlo nejakú časť ešte doplati ť, aby sa to predsa len 

postavilo. Tie desiatky miliónov sú naozaj ve ľmi lákavé, 

ale je tam jedna vec, čo sa týka tých nájomníkov, že títo 

vlastne, ke ď sa tie byty postavia, alebo obstarajú, budú 

niekam pres ťahovaní, ich status sa prakticky nemení, 

z jednej čakárne kým dožijú sa pres ťahujú do druhej čakárne 

kým dožijú a utrpenie bude pokra čova ť ďalej.  

A ja sa chcem spýta ť, že či je naozaj v záujme 

Bratislav čanov, magistrátu a poslancov, či im tie desiatky 
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miliónov sú viacej, ako tých pä ťstoosemdesiat zni čených 

rodín, zni čených životov. Dokopy je to stotisíc ukradnutých 

rokov života doteraz.  

Keď sa tí ľudia, ktorí sú postihnutí týmto problémom 

vynásobia po čtom rokov, je to stotisíc rokov. To je strašné 

číslo.  

Ako, ja vnímam tých ľudí čo žijú v utrpení, a pritom 

existuje jednoduché, ľahké riešenie. Naozaj, vyplati ť tie 

peniaze ľuďom. Bolo nám povedané iks krát, nie, nedá sa to. 

Národná rada, samozrejme. Národná rada.  

My sme argument  pre čo nie nedostali. A v podstate my 

sme Bratislav čania a Staromeš ťania, čiže tak trošku dúfame 

a čakáme, že politické tri čká sa hodia stranou a že tí naši 

poslanci, ktorí nás zastupujú aj túto našu malú sku pinu, sa 

za nás postavia nejakým spôsobom a budú oslovova ť, 

oslovova ť to ministerstvo, alebo skôr vládu, že či sa tento 

problém naozaj nedá rieši ť nejako inak. Lebo si myslím, 

a pán Ká čer to v čera nazna čil, že Bratislava možno by bolo 

načase, aby si priznala, že tento problém vyrieši ť nevie. 

Minimálne v lehote, ktorá bola stanovená, to nestih la. A či 

sa to v nejakej lehote podarí vyrieši ť, je to ve ľmi otázne.  

Mali sme i v čera stretnut, predv čerom stretnutie 

s pánom riadite ľom magistrátu Maruškom a ďalšími 

zamestnancami magistrátu, priznám sa, my sme žiadne  nové 

informácie nedoniesli, ale ani žiadne nové sme sa 

v podstate nedozvedeli okrem toho, že sa jedná.  
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Jedná sa už dvadsa ťpäť rokov. Je to strašne dlho. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má procedurálny návrh. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je tu posledný vystupujúci. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ten nepríde potom.  

Okej. Jak myslíte.  

Pán Kolek dáva návrh na procedurálne hlasovanie, al e 

najskôr musíme reštartova ť systém, tak ako som evi 

avizoval. Hej?  

Dobre. Skúsme reštartova ť systém. A vieme po čas tohto 

reštartovania systému vypo čuť posledného obyvate ľa? Vieme. 

Hej? Ro. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  
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Poprosím vážených pánov poslankyne a poslancov, váž ené 

pani poslankyne a poslancov, aby sa dostavili do ro kovacej 

miestnosti, budeme hlasova ť prezen čne rukou.  

Ak. Funguje nám systém, alebo nefunguje? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hlasovanie nefunguje.  

To znamená, ideme sa odpo číta ť, či nás je ich tu 

dvadsa ťpäť. Dvadsa ťtri, pardon. Dvadsa ťtri. 

Poprosím organiza čné oddelenie, aby spo čítala 

prítomnos ť poslancov, ktorí sa tu nachádzajú.  

Poprosím dostavi ť sa do rokovacej sály, tak aby nás tu 

bolo dostato čný po čet.  

Spúšťam hlasovanie. môže organiza čné hlas, teda 

organiza čné oddelenie spo číta ť po čty poslancov, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

(poznámka:  pracovní čky organiza čného oddelenia 

spo čítavajú poslancov prítomných v rokovacej sále) 

Dvanás ť a šestnás ť prítomných poslancov sa nachádza 

v tejto sále. Dokopy dvadsa ťosem.  

To znamená, procedúra, obštrukcia. Zdržali sme pani , 

pani Boskovi čovú Katarínu, ktorá nasleduje vo vystúpení.  

Už odišla. Vzdala to.  
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Výborne. Teraz avizujeme reštart systému? Tak?  

Dobre.  

Koľko nám to bude trva ť ten reštart systému? Desa ť 

minút.  

Tým pádom vyhlasujem desa ťminútovú prestávku 

a stretneme sa tu tridsa ťdva.  

Máme vytiahnu ť karty? Alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Až potom.  

Dobre. Takže tridsa ťdva sa tu stretávame.  

 

(prestávka od 16.22 do 16.32) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

...Informáciu situáciu bévees na základe žiadosti p ána 

poslanca Jen číka a predsedy a predsedu dozornej rady.  

Preto vážené poslankyne a poslanci, si vás dovolím 

pozva ť do rokovacej sály na to, aby sme mohli pokra čova ť 

v rokovaní dnešného zastupite ľstva o tomto dôležitom bode.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Pani poslankyne a poslanci, poprosím vás, dostavte sa 

do rokovacej sály, budem menovite hovori ť tí čo sa tu 

nachádzajú a dodržali časový úsek vy členený pre prestávku.  

Je to: 

pani poslanky ňa  Jégh, 

pani Kimerlingová, 

pani poslanky ňa Pätoprstá, 

ďalej je to pán poslanec Dostál, 

Budaj,  

pani starostka Čahojová, 

pani poslanky ňa  Tvrdá, 

pán poslanec  Mikulec,  

starosta Kuruc,  

pán poslanec  Hanulík,  

a Greksa, 
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áno, áno, opakujem, pán poslanec Budaj, vidíme ho 

všetci, pripomenul sa zrovna, tak ako  

pán poslanec Borgu ľa 

a starosta Pilinský, 

ďalej vítame v rokovacej sále pána starostu Jambora,   

pánov poslancov Jen číka 

a Uhlera,  

prichádza pán poslanec Kolek,  

pán starosta Mrva, 

pani poslankyne Štasselová, 

a Augustini č. 

Momentálne evidujem aj pána poslanca Buocika, 

A odpo čítame sa. dva, štyri, šes ť, sedem, osem, devä ť, 

desa ť, jedenás ť, dvanás ť, trinás ť, štrnás ť, pätnás ť 

šestnás ť, sedemnás ť, osemnás ť, devätnás ť. 

Dvadsa ťdva. Vidím dvadsa ťdva poslancov zatia ľ.  

Takže, poprosím ešte jedného pána poslanca, alebo p ani 

poslanky ňu, aby sme mohli pokra čova ť v rokovaní dnešného 

zastupite ľstva. 

Čaká nás bod, ktorý bol v zmysle schváleného program u 

dnešného rokovania fixovaný ako prvý bod po Vystúpe ní 

občanov a je to Informácia o situácii v bévees.  

A vidím ako prichádzajú ďalší dvaja páni poslanci.  
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BOD 32 INFORMÁCIA O SITUÁCII V BVS - AKO 

PRVÝ BOD PO VYSTÚPENÍ OBČANOV 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tým pádom otváram rokovanie o bode v zmysle 

schváleného bodu, v zmysle schváleného programu pod  číslom 

tridsa ťdva, je to Informácia o situácii v bévees ako prvý 

bod po Vystúpení ob čanov. 

Poprosím o k ľud v rokovacej sále.  

A odovzdávam slovo predkladate ľovi, v tomto prípade 

pánovi poslancovi Jen číkovi.  

Vytiahnite si páni poslanci ešte karti čky a zasu ňte 

ich spä ť do zariadenia, aby mohlo rokovacie zariadenie 

ďalej fungova ť.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Už ide. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už ide. Tak slovo má pán poslanec Jen čík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tých tém je v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

nieko ľko. Posledné dni ve ľmi silno rezonovala téma 

odkanalizovanie rakúskych obcí.  

Priznám sa, že sa nepo čujem.  

Šušťanie dokola. 

Ešte raz.  

V posledných d ňoch ve ľmi silno rezonovala téma 

odkanalizovanie mestských čast, teda rakúskych obcí. 

Priznám sa, že nie celkom rozumiem, že pre čo táto téma 

skon čila na na úrovni ministerstiev, na úrovni zahrani čný, 

na úrovni ve ľvy ve ľvyslanca rakúskeho. Pardon.  

Čiže, snažil som sa pochopi ť o čo ide, tak som sa 

začal zaujíma ť aj ja o túto tému.  

V minulosti kolegom Jozefom Uhlerom bolo navrhnuté  

uznesenie, aby Bratislavská vodárenská spolo čnos ť rokovala 

o regulovanej cene a teda cene, ktorú platia spotre bitelia 

Bratislavského kraja, aby rakúske obce platili tú i stú 

cenu.  

Toto sa stalo, celú tú dobu, to je od roku 2015 

rokovali o o cene, to je bezmála 93 centov, dozvede l som 

sa, že v zásade, boli také re či, že cena je problém, 

samozrejme, rakúski starostovia sa bránili, cena je  

problém, je to vysoké, je to drahé a podobne.  
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Cena dnes nie je sporná, čiže majú za to, že na cene 

sa v zásade dohodli. K dnešnému d ňu, dnes už mám novšie 

informácie, ale k dnešnému d ňu, dnes ráno som bol na 

návšteve u ve ľvyslanca rakúskeho, pána Helfrieda a ktorý 

tiež, tiež ho celkom zamrzelo, celkom diplomaticky mi 

vysvet ľoval, že nerozumie pre čo on sa venuje tejto téme, 

pre čo musí a venuje sa tomu takmer tri roky, že kde je 

problém, pre čo sa nevieme dohodnú ť.  

Posledný spor, ktorý v tejto veci, alebo teda tá 

nezhoda, ktorá vznikla, bola doba, doba nájmu a to je 

Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou navrhovaná zmluva na 

desa ť rokov plus nejaké penále.  

V tomto prípade. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Som to nevedel pre číta ť.  

Rovno požiadam o pred ĺženie, asi budem hovori ť dlhšie. 

V tomto prípade došlo, došlo, neviem či v čera, či dnes 

k zhode medzi obcou Kittsee, a vedením Bratislavske j 

vodárenskej spolo čnosti, kde sa zhodli, že pä ť plus pä ť by 

mohlo by ť ideálne, čo je pre m ňa radostná správa.  

Ja nerozumiem, pre čo to tak dlho trvalo, pre čo 

vznikali také obrovské emócie, pre čo sa to dostávalo na 

fóra, ktorým to vôbec nepatrí a narúša sa tým taká nejaká, 

by som to nazval, susedská cezhrani čná harmónia.  
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Ja bývam v Rusovciach, tam nikdy, dokonca aj ke ď bol 

plot, chodili ku nám a boli, boli ve ľmi priate ľský. Čiže, 

pre čo ich teraz cez exterimenty nejak nahá ňame.  

V tejto veci by som chcel prednies ť uznesenie. 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie informáciu 

predsedu dozornej rady BVS, a. s. o aktuálnom dianí  v BVS, 

a. s., to je v časti jedna. 

V časti dva: 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby a ko 

zástupca majoritného akcionára v Bratislavskej vodá renskej 

spolo čnosti zaviazal predstavenstvo spolo čnosti rokova ť 

s rakúskymi obcami tak, že výsledky poplatku, popla tkov za 

odvádzanie odpadových vôd bude, budú totožné s cena mi  pre 

klientov BVS, a. s. na území Bratislavského kraja ( gong) 

a zmluva bola uzatvorená najneskôr do 23. 6. 2017. 

V časti bé) mestské zastupite ľstvo žiada primátora, 

aby informoval do  29. 6. 2017 o podpísaní zmluvy m edzi 

BVS, a. s. a rakúskymi  obcami. 

Ďalšia téma, ktorú som chcel otvori ť, je doteraz sme 

nedostali odpove ď ani návrh, návrh stanov, ktoré sme na 

dozornej rade prerokovali a odporú čali sme zmeni ť stanovy 

v bode 11.20, ktoré sa týkajú uznášaniaschopnosti v alného 

zhomaždenie. 

Ide o to, že v momentálnom stave sa sa valné 

zhromaždenie zíde, zapíše sa, prezentuje sa. Do tri dsa ť 

minút ke ď nie je uznášaniaschopné nadpolovi čnou vä čšinou, 

čaká sa, príde druhá prezentácia a v druhej prezentá cii, 
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pokia ľ nie je nadpolovi čná vä čšina, tak sa pristúpi 

k rokovaniu a hlasova ť môže nadpolovi čná vä čšina 

prítomných.  

A tu sme usúdili, že toto je neakceptovate ľné. 

Opakovane, síce som, tu som nedával toto, tento náv rh 

uznesenia, o čakával som aj od primátora, že vyslyší 

požiadavky dozornej rady, zatia ľ sa tak nestalo, takže 

teraz druhé uznesenie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátra hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby sa na  najbližšie zasadnutie, ab y na 

najbližšie zasadnutie MsZ predložil návrh zmeny sta nov BVS, 

a.s., v bode 11.20, týkajúci sa uzná uznášaniaschop nosti 

valného zhromaždenia spolo čnosti tak, aby za žiadnych 

okolností nebolo valné zhromaždenie uznášaniaschopn é, ak 

nie sú prítomní akcionári majúce akcie z menovitou hodnotou 

predstavujúcou viac než jedna polovica základného i mania 

spolo čnosti.  

No a potom posledná informácia, čo ma ve ľmi mrzí, 

v prvom rade ide o to, že unikli nejaké, nejaké int erné, 

alebo interná komunikácia mailová spolo čnosti. Na druhej 

strane ma ešte viac mrzí, že samotná tá tá komuniká cia do 

dnešného d ňa nejakým spôsobom nebola ani vyvrátená, ani 

potvrdená. 

Ide o to, že finan čný riadite ľ spochybnil prijatý 

finan čný investi čný plán predstavenstvom. Dnes je to tri 

týždne, čo sme nedostali odpove ď. Že či pán finan čný 

riadite ľ má pravdu a treba prepracova ť kompletné materiály, 
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takisto sme nedostali ani odpove ď, že nie, mýli sa, alebo 

zavádza a stojíme si za tým a teda môžme pristúpi ť.  

Čiže, ve ľmi ma mrzí, že k dnešnému d ňu nemáme  

v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti na dozornej rade 

schválený finan čný investi čný obchodný plán a tiež by som 

chcel apelova ť na primátora, žia ľ tu nie je teraz, ale 

dúfam, že sa mu to dostane. Chcem na ňho apelova ť, aby sa 

porozprával aj s predsedom predstavenstva ako aj s celým 

predstavenstvom a trošku ich popohnal, aby, aby s t ým nie čo 

robili.  

A v predsálí som videl generálneho riadite ľa, mohol by 

objasni ť aktuálny, aktuálnu situáciu okolo okolo rakúskych 

obcí. Tak ja by som ho poprosil, keby mohol pár slo v nám 

k tomu poveda ť. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do diskusie sa ďalej hlási pani starostka Feren čáková. 

Hláste sa, samozrejme, to bolo teda. To bolo slovo 

predkladate ľa. Pardon. 

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu, aby ste sa 

mohli prihlási ť všetci ostatní, tí čo majú stopky zatia ľ, 

tak takisto samozrejme, ich evidujem, že chcú k tej to téme 

nie čo poveda ť.  
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Takže, pani starostka Feren čáková. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Možno nám tu pán riadite ľ béveesky teda objasní veci 

viac, ale ja len pár slovami. 

Mali sme stretnutie starostov cezhrani čných obcí 

Rakúska, Ma ďarska a Slovenska, kde sme podpisovali také 

memorandum o spolupráci a pri tej príležitosti ma o slovili 

niektorí starostovia práve prihrani čných obcí v súvislosti 

s poplatkami bévees.  

Vysvet ľovali mi už v minulosti a teraz to zopakovali, 

že ich poplatky za teda kanalizáciu, za čisti č čistenie 

odpadových vôd činilo asi sedem korún, slovenských korún za 

kubík a tým, že vlastne sa ceny prispôsobili, alebo  

navýšili na úrove ň našich cien, tak pre nich je to strašne 

veľký náklad a je to pre nich neúnosné.  

A jeden z tých starostov obce Pama mi vyslovene 

povedal, že prijali nejaké uznesenie, alebo teda do hodu 

majú, že vybudujú napojenie dvadsa ť kilometrov na 

najbližšiu čisti čku v Rakúsku a ceny, ktoré oni tam budú 

mať, teda za čistenie sú od 50 do 70 centov za kubík.  

Čiže, toto je vyjadrenie tých kolegov, teda 

z pri ľahlých obcí. Prijali sa, pridali sa k tomu ešte 

dvaja.  
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Neviem, možno už prebehli medzi časom rokovania a teda 

situácia sa zmenila, ale toto je informácia stará a si jeden 

a pol mesiaca.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Nevidím ju.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Chcem vás poprosi ť, to stanovisko pána Jen číka je 

stanovisko celej dozornej rady, ktorá schválila tú  zmenu 

stanov. Aj upozor ňovala na tie riziká.  

Potrebujeme váš súhlas, samozrejme, na to, aby to 

mohlo ís ť do valného zhromaždenia, pretože zaviažeme 

hlavného akcionára, ktorým je pán primátor, aby to 

akceptoval a dal do nasledujúceho valného zhromažde nia ako 

jeden z bodov.  

Chcem zárove ň poveda ť, že sa nám podarilo, alebo teda 

plánuje v najbližších d ňoch Bratislavský samo, Bratislavská 
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vodárenská spolo čnos ť zverej ňova ť zmluvy a faktúry, 

metadáta aj so spätnou splatnos ťou, malo by to by ť 

preh ľadnejšie. Trochu sú tam nejaké technické problémy, 

takže ešte sa tým nemôže vodárenská pochváli ť, ale teda 

dúfam, že to prekoná.  

A tretia vec, ktorú by som chcela poveda ť. My sme ako 

hlavný akcionár, teda pán primátor, požiadal bratis lavskú 

vodárenskú o vyplatenie dividend. Žia ľ, bratislavská 

vodárenská má ve ľmi ve ľa rozvodov, ktoré sú v havarijnom 

stave a sa prihováram za to, aby sme, ak budeme ma ť do 

konca roka nejaké, nejaký prebytok rozpo čtu, nechali tieto 

financie  bratislavskej vodárenskej, pretože sú tu naozaj 

akútne, akútne stavy. A dúfam, že pán Kolek ma v to m aj 

podporí a samozrejme, aj vy. 

Aj ke ď je to v podstate ako keby proti nám poslancom, 

lebo by sa nám zvýšil rozpo čet, ale myslím si, že rozvody 

bratislavskej vodárenskej sú naozaj naša, naša vec,  celej 

Bratislavy, nie len vodárenskej spolo čnosti. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Podporujem kolegy ňu poslanky ňu, samozrejme, v dobrých 

úmysloch.  

Ja chcem len pripomenú ť, že na odstra ňovanie 

havarijných stavov rozvodov bolo v minulom období z obraný 

úver osemdesiat miliónov s tým , že teda táto suma bola 

disponobilnej sume plus, mínus tridsa ť miliónov bola 

vypo čítaná na to, aby sa tieto najhoršie stavy v rozvodo ch 

dokázali sanova ť a opravi ť.  

Bolo by dobré, keby dozorná rada si zobrala za svoj  

cie ľ skontrolova ť aj použitie týchto prostriedkov a potom 

môžeme hovori ť o prerozde ľovaní hospodárskych výsledkov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje aj pani Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len chcem pánu Kolekovi poveda ť, že spolo čnos ť má 

investi čný dlh asi dvesto miliónov euro na na rozvodoch, 

ktoré by malo opravi ť, aby bolo jasné, že o akú sumu sa 

jedná.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do riadneho diskusného príspevku sa ďalej prihlásila 

pani starostka Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja sa pý spýtam pána predsedu dozornej rady na ten 

druhý bod jeho návrhu a to je tá tie prítomnos ť, alebo 

percentuálne zastúpenie ú častníkov valného zhromaždenia 

o možnostiach hlasovania. 

Už tu sme tu o tom sa raz rozprávali. Ja si nepamät ám 

pri akej to bolo príležitosti, ale ja som mala poci t, že 

sme už takéto nie čo odhlasovali, alebo že minimálne pán 

primátor tuná verejne pris ľúbil, že nie čo také urobí.  

A neviem či sa teda mýlim, alebo alebo či sme to len 

si vypo čuli, že to tu niekto konštatoval. 

Poprosila by som pána Jen číka, ak môže, aby mi to 

upresnil.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj 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: 

Môžem to aj ja vysvetli ť.  

My sme to chceli ako dozorná rada predloži ť k vám na 

na zastupite ľstvo v takejto podobe, kde by sme vlastne 

chránili Bratislavskú vodárenskú spolo čnos ť pred tým, aby 

minoritný akcionár nerozhodoval o celej, celej Brat islave, 

alebo o dôležitých veciach o vä čšine obyvate ľov.  

Žia ľ, predtým sa postavil pán Hr čka a dal také polo 

polo nejaký polofunk čný návrh, ktorý bol v rozpore 

s obchodným zákonníkom.  

Žia ľ, magistrát to spracoval presne takto. Čiže, bol 

v rozpore s obchodným zákonníkom a nemohli sme to n a valnej 

hromade schváli ť. Čiže sme sa vrátili do bodu nula a teraz 

to predkladáme tak, ako sme to vlastne vtedy chceli .  

Čiže, v súlade s obchodným zákonníkom.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej bude reagova ť pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Presne tak, ako hovorí kolegy ňa Pätoprstá. Bolo to 

v inej časti tá ten návrh zmien stanov a m ňa vtedy celkom 

zarazilo, lebo ja osobne nie som právnik, tu na mie ste sa 

to varilo pätnás ť minút, lebo neviem, či si to pamätáte ako 
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to prebiehalo, tu tu tu sme sa desiati, dvanásti zi šli 

nakope, do desa ť minút rýchlo sme upravovali a nech by sme 

robili čoko ľvek, tak stále to bolo v rozpore.  

 A m ňa zarazilo to, že tu sa štandardne nepodpisujú 

jednoduché uznesenia a takéto komplikované uzneseni e sa 

bezproblémov za dva dni bolo podpísané a nikto to a ni 

neodkontroloval po nás. 

Navonok to vyzeralo ve ľmi trápne, bola to by som 

povedal až hanba. 

Ale chceli sme úplne nie čo iné. Jednoduché, dve vety 

sú tam. Čiže, úplne nie čo iné sme chceli rieši ť, iba 

uznášaniaschopnos ť. Ni č iné.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Samozrejme, budeme pokra čova ť v tej diskusii, len na 

ozrejmenie, také čo si ja pamätám. 

Na zmenu stanov je potrebné dvojtretinová vä čšina. 

Aspoň to ľko sú moje znalosti. A opýtam sa vás, má mesto dve 

tretiny? Nemá. Dve tretiny akcií spolo čnosti. 

To len, že bavíme sa tu o takej môžme tu dáva ť 

formálne vyhlásenia do vetra ko ľko chceme, ale jednoducho. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Dvojtretinová vä čšia rozhoduje o zmenách stanov. 

Dobre? Zmenách stanov. Spolo čnosti.  

To hovorím už o ten krok bé a to je presadenie toht o 

do valného zhromaždenia. Môže to tam pán primátor z aradi ť, 

aj tak asi dobre viete akým spôsobom sa tam bude hl asova ť.  

Dobre. 

Ďalej v diskusii bude pokra čova ť pani poslanky ňa 

Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa teda, nie som odborník, ale teda neviem sa 

dopátra ť akože to hovoríte všetko, tak nemáme žiaden 

podklad, áno? Len si toto hovoríš Rado, tak si to m ám 

predstavi ť ako to vyzerá. 

Ako, nemáme tu materiály k tomu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, je to informácia, neviem vôbec akože či to, čo 

to znamená. 

Čiže, bolo by dobré, keby sme to mali písomne.  

A druhú vec sa chcem opýta ť, že neviem či to, čo si 

vravel o uniknutých mailoch, alebo o tom, či to súvisí 

s tým, s tými informáciami, že starosta Volstaru, V olstalu 
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je to? Vlastne dal vyhlásenie, že, že jednoducho, s a 

podplácali poslanci, ktorí, ktorí hlasovali za za t o, aby 

boli prijaté prijatá cena vlastne tej služby a vlas tne je 

to naozaj problém a sa to vyšetruje. A či to je pravda? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje aj pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Uniknutá mailová komunikácia je v inej téme. To bol o 

v súvislosti so schva ľovaním finan čného investi čného plánu. 

Čiže, to bola taká tá interná pracovná komunikácia.  

A táto téma, že či sa takéto nie čo dialo, dneska to 

tvrdil aj starosta Wolfsthalu myslím. Myslím, Schre dinger 

sa volá? Tak on, on bol u ú častný dneska na tom stretnutí 

u pán ve ľvyslanca, tvrdil to, že takéto sa deje, údajne, 

viac neviem poveda ť. Niekto chodil a presvied čal, loboval 

miestnych poslancov v rakúskej obci, aby, aby zahla sovali 

za takýto návrh. Za ten , za ten náš nejaký, neviem  ktorý 

tam moment vtedy bol. Viac neviem o tomto . 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Okej. 
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Ďalej v diskusii pokra čuje pani poslanky ňa  Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Téma tohto bodu je Aktuálne dianie v Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti. 

Očakávala som od predsedu dozornej rady, že bod tri, 

ktorý hovoril a ktorému venoval pár sekúnd, predrad í pred 

tie prvé dva. Pretože ten ja považujem za najdôleži tejší.  

Situácia v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti je 

neutešivá. A ja ako členka dozornej rady od decembra 2015, 

možnože si pamätáte, asi trištvrte roka dozadu nám tak 

permanentne chodili nejaké anonymy ako to tam vyzer á, ako 

čo sa tam deje.  

Upozornila som na mestskom zastupite ľstve pána 

primátora a ten mi odvrkol, že anonymami sa on nebu de 

zaobera ť.  

Myslím si, že ako hlavný akcionár, aj ke ď sú to 

anonymy, predsa len by bolo vhodné si to preveri ť, pretože 

ten proces takto naštartovaný tam ide ďalej.  

Minulý rok v máji sme schva ľovali výrobný investi čný 

plán pre rok 2016. Vtedy sme ako členovia dozornej rady 

povedali, že to bolo naposledy tak neskoro, pretože , 

pretože sme len nastúpili v decembri a že aj nové v edenie 

prišlo, takže dali sme im časový priestor.  
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Zárove ň sme povedali, že teda, ako som už povedala, že 

to bolo naposledy a že v tomto roku sa to musí našt artova ť 

tak, ako by to malo by ť.  

Podotýkam, že v minulom volebnom období, tento 

finan čný výrobný a investi čný plán prijímali na za čiatku 

kalendárneho roka, tak aby sa mohlo investova ť, dnes je 

27.apríl, to znamená, že tretinu roka máme za sebou  a tento 

plán nie je schválený v Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti. 

4. 4. sme mali dozornú radu, kde vznikla taká vážna  

situácia, kde jednoducho, jeden z riadite ľov nepodporil 

tento materiál a vznikol tam taký verejný chaos, pr eto sme 

povedali, že majú na to pár dní, aby si to vydiskut ovali 

a stretli sme sa na mimoriadnej dozornej rade v uto rok 

tento týžde ň a to čo sme tam zažili, som ja teda ešte na 

oficiálnom stretnutí nezažila. Proste jednoducho,  

generálny riadite ľ sa tam  dohadoval s finan čným riadite ľom 

pred nami, neviem, pä ťdesiat minút alebo šes ťdesiat minút, 

žiadny výstup z toho nie je a v tejto chvíli neviem e 

poveda ť, kedy tento dokument bude na stole, aby sme ho 

mohli schváli ť. 

Čiže, situácia je tam taká ve ľmi zvláštna až 

ohrozujúca by som nazvala. 

Čiže, toto som o čakávala od predsedu dozornej rady, že 

to pomenuje tak, ako som to, ako to cítim ja, predp okladám, 

že aj on. 
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Viackrát sa nám predseda dozornej rady s ťažoval, že 

materiály, jednak uznesenia, ale aj materiály, ktor é, on 

tvrdí, že tam je ve ľmi často v tejto spolo čnosti, ale 

dokumenty, ktoré si často pýta a chce nám predloži ť, 

jednoducho, sa mu nedostanú do rúk. 

Čiže, ja sa cítim, že ako členka dozornej rady ne 

nemám dostato čné možnosti na kontrolu v tejto spolo čnosti. 

To som vám chcela poveda ť a myslím si, že by bolo 

vhodné, sa týmito atribútmi vo vedení spolo č, vo vedení 

mesta zaobera ť.  

Ďakujem, 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje, faktickou reaguje aj pán poslanec 

Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pani kolegy ňa, ja som sa snažil stihnú ť svoj, mal som 

dve vystúpenia, chcel som stihnú ť pre číta ť, lebo to je 

ove ľa dôležitejšie tie dve uznesenia, aby zazneli, 

a nestihol by som vyrozpráva ť celú tému. To po prvé. 
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A po druhé. Ve ľmi nerád rozprávam o veciach. Ešte 

čakáme stále na stanovisko predstavenstva. Čiže, ja dúfam, 

tak jak sme si na dozornej rade povedali, že v najb ližšej 

dobe budeme zasada ť a chcem vedie ť, či auditor, alebo 

niekto, potvrdí, vyvráti slová. Potom sa budeme o t om 

bavi ť. 

A teda z môjho poh ľadu. Áno, pohoršený som a ve ľmi. 

A takisto som o čakával, ke ďže som pozval generálneho 

riadite ľa a predsedu predstavenstva, aby tu vystúpil, takže  

sa k tomu vyjadrí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej faktickou reaguje pani poslanky ňa  Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som tiež nechcela by ť ve ľmi kontroverzná, lebo 

niektoré veci  nemáme ešte podchytené.  

Ale mne, m ňa skôr mrzí to, že my sme aj pána primátora 

upozornili, alebo teda ja osobne som ho upozor ňovala, že 

riešim, napríklad, podnet kde ešte predchádzajúce v edenie 

pravdepodobne urobilo viaceré pochybenia a je možné , že 

Bratislavskej vodárenskej hrozia niektoré, niektoré  vážne 

sankcie.  
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Zárove ň tam sú veci, predaj pozemkov, ktoré sa tiež 

stali v minulosti, ktoré teraz, kde hrozia vlastne výruby, 

alebo nám dokonca predali pozemky nad nad vodojemam i. 

Čiže, to sú veci, ktoré v podstate riešime, ale ja s i 

v prvom rade myslím, že by to mal by ť záujem aj pána 

primátora, ktorý  by nejak vnútorne mal chu ť tieto veci 

rieši ť. Lebo ja mám stále pocit, že to rieši iba dozorná 

rada bez nejakého, bez nejakého krytia chrbta. Toto  mi dos ť 

vadí na celej veci. Že my viacej (gong) bojujeme ak o pán  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pán poslanec  Kolek. 

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

Ďakujem. 

Reagujem teda na príspevok, ktorý odznel od kolegyn e 

Tvrdej. 

Naozaj, ten problém je asi širší, tak jak to tu je 

predostreté, človek má ochotu veri ť tomu, že tu je dobrá 

snaha rieši ť problém, na druhej strane, tam tá 

transparentnos ť a ten spôsob, akým je tento materiál 

predložený, je neštandardný. Naozaj nám chýba aspo ň písomná 

nejaká forma tohto materiálu. Čiže, to je prvá vec. 

Druhá vec. 
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Vážení, povedzme si otvorene, že ten problém za čína 

naozaj u nás tu v meste, na magistráte, v Bratislav e. Lebo 

jak si pamätáte, pri inštalovaní vedenia do ve ľkých 

podnikov mesta bolo povedané, že vypracujeme zásady , ktorý, 

a právomoci,ktoré dozorná rada bude ma ť a vypracujú sa a to 

je pán kolega Chren, vypracujú sa aj atribúty a dôv ody na 

odmeňovanie, respektívne sankcionovanie členov 

predstavenstva a dozorných rád.  

Čiže, dozorná rada, robte čo môžete a (gong) my tla čne 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Riadnym diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec 

Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

(poznámka:  odkaš ľanie) 

Ja chcem nadviaza ť, trošku mi zobrala vietor 

z plachát, ale absolútne s ňou súhlasím. 

Nie je normálne, aby v jednej spolo čnosti sa finan čný, 

investi čný, výrobný a obchodný plán na rok 2017 schva ľoval 

v polovici roku 2017. Predsa takýto plán musí by ť prijatý 

na konci roku predošlého, tak aby sa vedeli jednotl ivé 

útvary tej spolo čnosti vedeli pripravi ť na investície, aby 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 388 

v kone čnom dôsledku aj tí manažéri, ktorí tam sú, ktorí sú  

odmeňovaní mnohokrát práve z výsledkov spolo čnosti, vedeli 

byť odme ňovaní. 

Dneska to funguje úplne inak. Dneska máme polovicu,  

alebo štvr ť stavebnej sezóny za nami a tú investi čný plán 

nie je prijatý.  

Čiže, stava ť sa nemôže, stava ť ni č. My máme potom 

v Bratislave hnilé rúry a vyzerá to ako to vyzerá. 

A tiež sa mi zdá nie úplne fajn, že manažéri si 

prijímajú investi čný finan čný plán v polovici roka, kedy už 

majú proste jasné ako možno ten rok bude vyzera ť, alebo 

skoro jasné jak ten rok bude vyzera ť a oni si možno ten 

investi čný finan čný plán naladia tak, aby aj ich odmeny 

k tomu vyzerali. Predsa zdravé je, si prija ť finan čný 

investi čný plán na konci roka, povedzme niekde v novembri, 

následne ho predloži ť, teda predstavenstvom, následne ho 

predloži ť dozornej rade, tá ho schváli a predloží sa valné, 

valnej hromade a pod ľa toho investi čného finan čného plánu 

sa ten nasledujúci rok funguje. Však to je predsa v šade tak 

normálne. je to normálne v súkromných spolo čnostiach, 

nadnárodných spolo čnostiach, nadnárodných korporáciách, 

dokonca v miestnych úradoch, všade si schválime roz počet 

dopredu. A nie že uprostred roka. 

Jednoducho, sa mi to zdá choré, divné, čudné. 

A toto neni jedenkrát. Tá prax, jak som sa teraz 

dozve, ako som sa teraz dozvedel, funguje dlhodobo 

v minulosti, lebo ja som pôvodne bol v tom v tom is tom 
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omyle ako pani poslanky ňa Tvrdá, že proste prvý rok minulý 

bolo to vedenie vymenené, tak jednoducho tá príprav a tých 

plánov trvala dlhšie, tak preto to bolo až v priebe hu roka, 

ale teraz ke ď som s údivom na to pozeral, tak oni mi 

vysvetlili, že to je tak bežné.  

A si nemyslím, že je to tak správne. A preto chcem dať 

návrh uznesenia, o ktorého, vás ctení kolegovia, po dporu 

prosím, a síce: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby zaviazal 

vedenie bévees spracova ť a predloži ť na schválenie 

investi čný, výrobný, obchodný a finan čný plán najneskôr 

vždy do 15. 12. roka, ktorý predchádza roku, o ktor om 

uvedené plány pojednávajú.  

Ja si myslím, že takýmto uznesením, ktoré pán primá tor 

môže predloži ť na valnej hromade, a môže ho prija ť a môže 

zaviaza ť takýmto uznesením, a predstavenstvo spolo čnosti, 

aby takto fungovalo, zabezpe číme to, že koniec koncov aj 

starosta, po, starostovia, poslanci, my, ktorí zast upujeme 

ľudí, vieme naplánova ť. Vieme, napríklad, starosta Jambor 

vie, že má problém vo vodojeme, s vodojemom, tuším 

v Devínskej Novej Vsi, m ňa ako podpredsedu dozornej rady 

oslovil, že či mu s tým neviem po pomôc ť. Nuž, ťažko sa 

pomáha s nie čím, ke ď ja v polke roka dostanem investi čný 

investi čný plán. 

Možno je to niekoho zámer. Možno to robí niekto 

naschvál, aby potom všetko musel robi ť rýchlo, rýchlo, 

rýchlo. Ale mne sa toto jednoducho nepozdáva. 
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Preto, vážení kolegovia, som predložil toto uznesen ie, 

o podporu ktorého vás prosím. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja chcem upozorni ť na to, že sme na úvod hovorili, že 

bolo by dobré, aby tieto pochybnosti okolo toho čo sa deje 

v béveeske v tej rakúskej časti, nám vysvetlil generálny 

riadite ľ.  

Aj problémy okolo investi čného plánu, či jako sa to 

volá. 

Bude vystupova ť po tomto pán riadite ľ? 

Áno, je je no, prihlásený a potom by sme boli radi,  

lebo máme aj my medzi sebou, ke ďže materiál nebol vôbec 

predložený, žiaden písomný, ani len ten uznesenie n eni 

písomne prdložené, takže by sme poprosili, ja ako p oslanec, 

aby sme mali nejakú poradu, aby sme nám to bolo vys vetlené, 

možno v kluboch,že čo vlastne sa navrhuje, a čo nám bolo 

zodpovedané a čo nám nebolo zodpovedané. 
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Čiže, nehlasova ť hne ď okamžite o obidvoch návrhoch aj 

pána Borgu ľu, aj pána Jen číka, lebo ja o nich presne 

neviem, ja ich nemám predložené a neviem konkrétne,  ja si 

nepamätám presne čo v nich je. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To bola faktická poznámka. 

Budete vystupova ť ešte v riadnom diskusnom?  

Asi nie. Dobre. tak som to pochopil. 

Pán riadite ľ, v tomto prípade, môžme, ak súhlasíte 

s jeho vystúpením.  

O tom musíme hlasova ť. 

Mnohokrát ste ho vyzývali k tomu, takže asi súhlasí me, 

aby vystúpil pán riadite ľ. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím o k ľud v rokovacej sále. 

Máte slovo, pán riadite ľ. 
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Ing. Zsolt   L u k á č ,   EMBA,  predseda predstavenstva 

a riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Ďakujem pekne. 

Vážené predsedníctvo, vážení páni poslanci, panie 

poslankyne, 

dovo ľte, aby som vám v nieko ľkých bodoch, v tých ktoré 

tuná boli požiadavky, ponúkol informácie  z vedenia  

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti z poh ľadu našich 

rokovaní a nášho poh ľadu a videnia poh ľadu týchto vecí. 

Tak po prvé, odkanalizovanie ra rakúskych obcí. 

Toto odkanalizovanie sa deje už posledných dvadsa ťpäť, 

dvadsa ťosem rokov, pri čom odkanalizujeme pä ť rakúskych 

obcí, pri čom dve nosné obce, obec Kittsee a Berg je našim 

obchodným partnerom a treba poveda ť, že od roku 2011 sa 

vyjednáva  o príprave nového návrhu, vzájomnej zmlu vy medzi 

týmito obcami a Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou, 

pri čom tá zmluva pôvodne bola založená na cene za jeden  

meter kubický odkanalizovania dvadsa ťdva centov.  

Ako tu to už bolo uvedené, áno, z poh ľadu slovenského 

občana to bolo vnímané nefér a práve to bol ten dôvod pre čo 

sa vyjednávalo z rakúskymi obcami o zvýšení ceny, p ri čom 

náš limit, to čo sme my stanovili, bola cena, ktorá bola aj 

nám stanovená Úradom pre reguláciu sie ťových odvetví, 

pri čom ke ď náš klient na Slovensku, ob čan Bratislavy, 

občan, ktorejko ľvek okolitej dediny platí 0 celá 93 centov, 

tak takisto tento limit by mal by ť platný aj pre 

ktoréhoko ľvek ob čana a nášho klienta, ktorého my 
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zabezpe čujeme aj mimo teritória územia Slovenskej 

republiky.  

V tomto smere sme viedli en rokovaní, pri čom aktuálny 

stav je zo v čerajšieho d ňa, kedy naša, naša vyjednávacia 

skupina sa stretla so zástupcami starostov obce Kit tsee, 

pri čom ten návrh v pôvodnom návrhu od nás, kedy sme 

stanovili cenu 0 celá 93 eura a desa ť rokov prevádzkových 

s tým ďalším možným výh ľadom na ďalších desa ť rokov, ten, 

toto obdobie je z oh ľadom stabilizácie vôbec tohto vz ťahu, 

to bol náš návrh, tak ten protinávrh, s ktorým súhl asila 

strana rakúska, bola cena stanovená akceptovaná s t ým, že 

do najbližšieho obdobia oni by rátali pä ť plus pä ť rokov. 

Čo aj nám sa za sú časných podmienok zdá v celku prijate ľné. 

Tu  treba jednozna čne poveda ť, že aj rakúska strana má 

záujem zabezpe či ť tento druh podnikania ako je zabezpe čenie 

čistenia odpadových vôd.  

Tu čo je, pod ľa mňa, jedno z najdôležitejších a toto 

jednozna čne konštatujem, že na Slovensku, konkrétne 

v Petržalke, na ČOV Petržalka my zabezpe čujeme moderné 

čistenie odpadových vôd, pri čom recipient je Dunaj a môžem 

jednozna čne vyhlási ť, že tie požiadavky, ktoré sú na 

splnenie všetkých noriem, sú splnené aj s tým, že s me 

schopní odkanalizova ť aj túto časť Rakúska.  

Čiže, z enviromentálneho h ľadiska tu nie je žiadno 

žiadne riziko, alebo žiaden spor.  

Ten spor nastáva, možno, niekto tu spomenul, že 

v rámci komunikácie cezhrani čných obcí sa tomu rakúskemu 
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občanovi zdalo, že je príliš vysoká cena, avšak treba 

poveda ť, my zabezpe čujeme jednu časť, avšak my neú čtujeme 

priamo tomu ob čanovi Kittsee alebo ostatných obcí, toto 

zabezpe čujú obce.  

A naozaj my ú čtujeme za jeden kubík takisto jako 

účtujeme na Slovensku, avšak v ďalšom poradí obce ú čtujú 

svojim obcia, ob čanom podstatne viac. To po č podstatne viac 

to naozaj súvisí s tým, že tá obec zabezpe čuje ešte ďalšie 

služby pre toho svojho klienta, avšak tá celková ce na sa 

tomu kone čnému klientovi môže zda ť podstatne vysoká. 

Avšak treba poveda ť, to nie je naša cena, naša cena je 

stabilná pre ob čana zo Slovenska, aj ob čana z Rakúska. 

Toľko k tejto téme. 

Ja predpokladám, ak tá dohoda, ktorá bola ústne 

v rámci rokovacích skupín urobená v čera, že v priebehu 

budúceho, prípadne nasledujúceho týžd ňa budeme schopní 

s obcou Kittsee aj podpísa ť túto zmluvu v týchto 

intenciách.  

A myslím si, že aj tá vô ľa, či už mestského 

zastupite ľstva, alebo toho zámeru, aby sme vyrovnali tie 

ceny a nedoplácali na niektoré iné obce a znevýhodn ili tak 

nášho klienta, tak bude zabezpe čená. 

Na druhú tém. Môžem, môžem prejs ť na druhú? 

Na ďalšiu tému, druhá téma v súvislosti so stanovami, 

tu neprináleží manažmentu spolo čnosti ni č iné, len súhlasi ť 
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s tým, že kompetencia a rozhodnutie je na strane 

akcionárov.  

To znamená, akcionár ak sa dohodne, treba zdôrazni ť, 

že Bratislava je jeden z akcionárov. Je najvä čší, je 

rozhodujúci, avšak je potrebné, aby akcionári sa do hodli 

a rozhodli na valnom zhromaždení. Pokia ľ takto rozhodnú, 

neprináleží manažmentu toto komentova ť, len to rešpektova ť. 

Ak môžem, k tým stanovám len to ľko.  

Na tretiu tému.  

Tuná by som chcel oceni ť, možno, aktivitu, možno až 

tlak členov dozornej rady. A zvláš ť by som vypichol aj pána 

poslanca Borgu ľu, ktorý tuná dokonca až návrh uznesenia 

spomínal, kde naozaj z toho poh ľadu stabilizácie 

a z poh ľadu serióznosti a aj konštatovania stavu aký je, 

predstavenstvo Bratislavskej spolo čnos, vodárenskej 

spolo čnosti, zabezpe čilo nezávislý audit.  

Tak ako bolo na predchádzajúcej dozornej rade 

konštatované a odporú čané, áno, toto je jeden z možností, 

ako skontrolova ť finan čné vz ťahy, ako skontrolova ť to, či 

navrhované plánované riešenia sú, alebo nie sú reál ne. 

Z tohto dôvodu predstavenstvo zabezpe čilo a požiadalo 

nezávislú audítorskú spolo čnos ť o spoluprácu, aby sme 

vyvrátili akéko ľvek podozrenia, že či už v rámci rozpravy 

manažmentu a tu jednozna čne treba poveda ť, že žiaden 

manažment nemusí by ť taký, že každý so všetkým súhlasí. 

Môže by ť rozpor, môže by ť vnútorná názorová nejednonos ť, 

avšak pri kone čnom riese riešení, by mal vzniknú ť taký 

stav, že sa realizuje na základe uznesení, ktoré sú  platné,  
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legitímne a sú reálne z h ľadiska prijate ľnosti aj pre 

všetkých, alebo z poh ľadu všetkých členov predstavenstva. 

To, čo som kvitoval z h ľadiska návrhu pána poslanca 

Borgu ľu je, aby sme naozaj zadefinovali skorší termín a j e 

to náš jednozna čný záujem, skorší termín všetkých 

plánovacích dokumentov a to z toho h ľadiska, že ke ď som 

minulý rok prvýkrát viedol túto spolo čnos ť, tak som práve 

ja sám bol zdesený, že v predchádzajúcich rokoch a musím 

konštatova ť, že nie v januári alebo na za čiatku roka, ale 

skoro vždy s výnimkou jedného jediného prípadu, kto rý bol 

asi pred štyrmi rokmi, kedy plánovacie dokumenty bo li 

prijaté vo februári, v tých ďalších rokoch  vždy boli 

prijaté až v apríli, máji. Tak, ako to bolo aj minu lý rok, 

čo aj m ňa prekvapilo.  

V sú časnosti jeden z možností a jeden z dôvodov, aj 

z dôvodov pre čo z poh ľadu finan čného bolo potrebné aj 

z poh ľadu obozretnosti rieši ť a naozaj, naozaj ve ľmi 

dôsledne analyzova ť stav našich financií, bol aj neš ťastné 

rozhodnutie a dokonca dve rozhodnutia Úradu pre reg uláciu 

sie ťových odvetví, kde v priebehu minulého roku do konc a 

septembra prišlo uznesenie a rozhodnutie úradu o st anovení 

dvojzložkovej ceny kde túto dvojzložkovú cenu sme m useli 

pripravi ť, všetky naše systémy nastavi ť a od 1. januára 

takto aj fakturova ť a takto aj zabezpe či ť chod našej 

organizácie z poh ľadu dvoch zložiek fakturovanej ceny.  

V priebehu rôznych tlakov, v priebehu januára, 

februára prišlo druhé rozhodnutie Úradu pre sie ťové 

odvetvia, a to je, ktoré prišlo až koncom februára,  že od 
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1. marca sa nastolí situácia zhodná z predchádzajúc im 

rokom.  

Priznám sa, právne je to ve ľmi ťažko strávite ľný 

dokument, kedy v marci musím rešpektova ť nejaký stav od 1. 

januára. Napriek tomu všetkému sme prešli spätne na  systém 

fakturovania ako v predchádzajúcom roku, avšak spä ť 

k financiám, pre čo toto hovorím, tak ob čan bol zneistený, 

podnikate ľ bol zneistený, nie preto, že by nechcel zaplati ť 

za službu, ktorú Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

zabezpe čila, to znamená, že vám išli aj v januári, 

vo februári kohútiky a že ste dokázali splachova ť WC, ale 

nevedel ako, ako má naloži ť, či je to naozaj, alebo či sa 

to zmení, nezmení a volili vy čkávaciu taktiku. A tá taktika 

bola taká, že no však ke ď sa to vyjasní, potom to zaplatím, 

doplatím.  

Avšak výpadok dva, tri mesiace aj pre takúto firmu je 

zna čný finan čný problém a tento problém sme museli takisto 

rieši ť. A ke ď sme ho chceli vyrieši ť a ke ď sme chceli 

plánova ť, tak aj tuto nám vzniklo ur čité opozdenie a posun 

času práve pri reálnosti plánovania na tento rok. 

Ak sa prijme uznesenie, aby sa plánovacie dokumenty  

prijímali skôr, ja sám som jednozna čne zástancom, aby sa 

takto urobilo. 

Ostatné veci čo sa týka finan čného charakteru, čo sa 

týka jednotlivých aktivít v rámci manažmentu Bratis lavskej 

spo vodárenskej spolo čnosti, riešia sa v sú časnoti na 

predstavenstve. 
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Dozorná rada, ja som sám vyzval pána predsedu dozor nej 

rady mailom, aby k tejto téme znova zvolal mimoriad nu 

dozornú radu, aby sme tieto dokumenty mohli preroko vať. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskusný príspevok vyvolal nieko ľko faktických 

poznámok. 

Najskôr vystúpi pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte len pár faktov doplnil k tým rakúsky m 

obciam.  

Tam treba ešte doplni ť jednu vec. 

Zaznelo dneska na rokovaní u ve ľvyslanca, že neby ť 

takýchto zd ĺhavých rokovaní, tak oni boli ochotní aj zosta ť 

a teda možno sme mohli ma ť klienta ďalších dvadsa ť rokov. 

A dôležité je poznamena ť, že ide o milión kubíkov.  

Že ke ď je to milión krát 53 centov, je to 530 000 

ro čne.  

Posledná informácia bola, že mali 72 centov, myslím , 

alebo 70 centov mali na stole a boli ochotní o tom rokova ť, 
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to je nejaké tri roky dozadu, ale jednoducho, nepri šlo 

k dohode a ni č sa neudialo. 

Čiže, tu ve ľ ve ľká škoda, lebo teraz dobre. Ke ď sa 

dohodne na pä ť rokov je to skvelé, ale, ale mohli sme ma ť 

klienta aspo ň dvadsa ť rokov. 

K stanovám. 

Zabudol som poveda ť jednu vec. akcionári bévees, aj 

malé obce podporujú (gong) túto zmen 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

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

Ďakujem. 

Ja by som na pána riadite ľa mala jednu otázku 

a vyplýva to vlastne aj z Radovho vyjadrenia.  

Tak ako ste povedali, že vlastne pä ť obcí odvádzalo 

odpadové vody do Petržalky a zmluva je uzatvorená s  Bergom 

a s Kittsee, tak tie moje informácie, ktoré som mal a od 

starostu sú pravdivé, že vlastne oni, oni si budujú  

napojenie na čisti čku, ktorá je v Rakúsku? A bude, budú 

odvádza ť, napríklad obec Pama už do Petržalky odpadové 

vody? 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Odpovieme na záver. Dobre? Pozna čte si.  

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja teda nechcem od vás, aby ste kometovali rozhodnu tia 

akcionárov, ktoré sa týka stanov, ale, ale možno by  bolo 

dobré, keby ste nám mohli vysvetli ť, tie dôvody, pre ktoré 

tá zmena, tak ako to odhlasovalo a odporu čilo 

zastupite ľstvo nie je možná, alebo teda nie je v súlade 

s obchodným zákonníkom, aby sme sa vedeli k tomu ne jako aj 

vyjadri ť. 

A potom sa chcem spýta ť, že teda iba mojou 

nepozornos ťou to je, alebo sa tým, touto informáciou 

zastupite ľstvo doteraz nezaoberalo, alebo teda či sme boli 

informovaní a len teda mne to uniklo, čo pripúš ťam, že sa 

môže sta ť. Že sa nezrealizovalo to, čo žiadalo 

zastupite ľstvo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora 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 možno doplním to čo chce vedie ť pán On pán Dostál. 

My sme ako dozorná rada dostali a myslím, že to 

dostalo aj zastupite ľstvo, dôvod pre čo sme, pre čo bola 

nakoniec val valné zhromaždenie zrušené. Tam mala b yť 

prijatá táto zmena, ktorá, ktorá navrhla ktoré navr hlo 

zastupite ľstvo.  

A čo je paradoxné, jak pán primátor vždycky 

nepodpisuje uznesenia, že sú v rozpore so zákonom, tak 

teraz podpísal uznesenie, ktoré bolo v rozpore s ob chodným 

zákonníkom a potom sme to museli s hanbou odvola ť.  

Ale nechám potom, samozrejme, priestor pána riadite ľa 

nech to, nech to vysvetlí.  

My sme potom na dozornej rade žiadali, aby sa dohod ol 

s pánom primátorom na nejakom presnom znení. A ke ďže k tomu 

nedošlo, tak to dávame my ako dozorná rada do 

zastupite ľstva. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej faktickou vystúpi pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 
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Ja len takú poznámku, že mes, hlavné mesto má dve 

tretiny akcií Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

Áno, tuto mi to kolega práve vysvetlil.  

Chcem zareagova ť na pána riadite ľa. 

Povedali ste, že znova zvoláme mimoriadnu dozornú 

radu.  

No, m ňa to dos ť znepokojuje. Vy si neviete doma 

spravi ť poriadok a my sa budeme každý týžde ň stretáva ť? To 

je ako po prvé. 

A po druhé. Ste povedali, že moja informácia nie je  

správna, že po niektoré roky boli prijímaní, prijím aný 

finan čný, obchodný a investi čný plán za čiatkom roka. no, 

treba si to pozrie ť doma. V roku 2015 to bolo v januári 

2015. mám od bývalého predsedu dozornej rady. Takže , treba 

si to skontrolova ť.  

Čiže, tak to bolo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pán Borgu ľa. 

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

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžte reagova ť na jednotlivé pripomienky. 

Ing. Zsolt   L u k á č ,   EMBA,  predseda predstavenstva 

a riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Môžem?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jasné, môžete pán (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Ing. Zsolt   L u k á č ,   EMBA,  predseda predstavenstva 

a riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

K tej prvej poznámke pána predsedu, alebo pána 

poslanca Jen číka. Zd ĺhavé rokovania.  

Tie zd ĺhavé rokovania boli práve na základe toho, 

práve boli na základe toho, že rakúske obce nestúpi li, 

nechceli od roku 2011 nechceli pristúpi ť na zmenu ceny.  

Posledné dva alebo tri roky už boli návrhy, kedy do šlo 

a bol záujem o ur čitý kompromis, tak ako bolo spomínané 

z 22 centov na 50 až 70 centov,  čo pokia ľ by to bolo 

možné, tak ur čite z h ľadiska perspektívy je možno pre 

obchodnú spolo čnos ť zaujímavé dohodnú ť sa, avšak, ešte raz 

zdôrazním, my sme regulovaným subjektom, kde máme s tanovenú 
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cenu a my zvláš ť klientom nedávame takýmto spôsobom z ľavu, 

alebo inú cenu.  

Tá regulácia je zákonná a my ju musíme rešpektova ť.  

Takže, toto bol dôvod, pre čo dlhodobo nedošlo 

k dohode.  

A môj názor, jediný dôvod pre čo k tej dohode 

v sú časnosti prichádza je to, že do pol roka kon čí pôvodný 

návrh zmluvy, nie návrh, pôvodná zmluva, ktorá je p latná 

a z tohto dôvodu ke ďže nemajú vybudovanú, nemajú 

zabezpe čenú žiadnu alternatívu, tak je nevyhnutnos ť, aby sa 

na nejakej alternatíve s Bratislavskou vodárenskou 

spolo čnos ťou dohodli. 

A tá cena, jednak bola odporú čaná aj v rámci tohto 

zastupite ľstva, aby bola rovnaká, ale zárove ň aj našim 

regulátorom. 

K tej druhej, druhej časti, či si budujú? 

Áno, rakúske obce práve s oh ľadom na to, že za 

posledný rok zaregistrovali, že môže nasta ť práve tento 

problém a možno z finan čného a možno patriotického, že by 

si mali zabezpe či ť túto službu vo vlastnej réžii, vo 

vlastnej kompetencii, tak za čali rokova ť. A tiež sa divím, 

že až, až teraz na poslednú chví ľu, lebo investícia 

a realizácia či už kanaliza čného prepojenia, rádovo dvadsa ť 

kilometrov, alebo vybudovania nejakej čistiarne odpadových 

vôd, netrvá jeden rok, je to predsa len ur čité obdobie 

a z tohto h ľadiska oni potrebujú istý čas. A tento čas oni 

vlastne môžu získa ť tým, že zabezpe čia a podpíšu ďalšiu 
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zmluvu, ktorá už bude na základe dohodnutých 

a akceptovaných parametrov z oboch, z oboch strán.  

Čiže, toto je, toto je sú časný stav.  

Teraz otázka pre čo sa nezrealizovala zmena stanov? 

Ja si myslím, že pani poslanky ňa Pätoprstá na to 

zodpovedala. Moja odpove ď je taká istá, lebo bola nezá, ten 

návrh bol nezákonný, dokonca pripúš ťal nižšie kvórum ako 

uvádza zákon. Čiže, bol zmäto čný.  

My ke ď sme dostali tento návrh na predstavenstvo, my 

sme aj zvolali valné zhromaždenie, avšak okamžite s me 

písali naspä ť právnu analýzu smerom na mesto, aby zvážilo 

a prehodnotilo tento, tento návrh. 

Potom pani poslanky ňa Tvrdá. 

To, doma si robíme poriadok, a chceme aby aj poriad ok 

bol. Tá požiadavka mimoriadneho valného zhromaž, pa rdon, 

mimoriadnej dozornej rady bola len na to, že dozorn á rada 

je kompetentná, aby schva ľovalo tieto plánovacie dokumenty.  

To znamená, máme záujem na tom, aby tie plánovacie 

dokumenty, ktoré sú schválené predstavenstvom, ktor é budú 

skontrolované nezávislým audítorom, aby sa naozaj čím skôr 

dostali do rúk dozornej rady, mohla k tomu rokova ť a mohla 

ich prija ť a schváli ť.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ešte pán, jedno kole čko si dáme, pán 

poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  

Pán riadite ľ,  

ja sa chcem opýta ť, ja ako poslanec mestského 

zastupite ľstva, kde sa dozviem o plánovaných opravách alebo 

rekonštrukciách vodovodnej a kanaliza čnej siete v mestskej 

časti, ktorú zastupujem?  

Pýtam sa na to preto, pretože ste aj vy hovorili, a j 

kolega poslanec Jen čík hovoril teda o tom, že tie plány sa 

schva ľujú teda neskôr, obchodný a finan čný plán, aj  teda 

plán rekonštrukcií, kde sa to dozviem a akú mám mož nos ť 

ovplyvni ť to, kde bude Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

takúto opravu, alebo rekonštrukciu realizova ť? 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja sa chcem spýta ť či tá analýza, právna analýza, pre 

ktoré nie je možné realizova ť zmeny tak, ako ich schválilo 

zastupite ľstvo, je niekde dostupná, alebo teda som sa 

informoval, že má ju k dispozícii dozorná rada, má ju 

k dispozícii pán primátor, ale teda ostatní poslanc i 

zastupite ľstva s ňou oboznámení nie sú.  

A teda, ak sa to neudialo pred dvoma týžd ňami, čo 

predpokladám, že sa udialo podstatne dávnejšie, ak,  ak pán 

primátor odvtedy nebol schopný predloži ť návrh na zmenu 

uznesenia tak, aby sa dosiahol ten ú čel, ktorý sledujeme 

a zárove ň, aby to bolo v súlade s obchodným zákonníkom, no 

tak to asi budú musie ť urobi ť poslanci a predloži ť ten 

návrh, návrh poslanci, pokia ľ  pán primátor si to 

neosvojil. 

Takže, ja by som len poprosil, že či je možné sa 

dosta ť nejako k tej, k tej analýze? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do tohto vstúpim.  

Ja mám takú vedomos ť, ak ste skon čili vašim diskusným 

príspevkom, že z tých dôvodov, ktoré som povedal a jak tu 

bolo aj zavádzané, mesto má 59 celé 29 percent. To nejsú 

dve tretiny. Aj ke ď po čítate osem percent akcií, ktoré 

nachádzajú v tom trezore, tak to stále nie je 66 ce lé 6, 

pretože iní a, tie, tých osem percent sa tak isto d elí na 
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pomer akcionárov iných. Takže, mesto nemá  dvojtret inovú 

väčšinu.  

Z tohto dôvodu, z tohto dôvodu mám za to, že ke ď sa 

bavíme o bode číslo jedna, to sú prijaté uznesenia, vždycky 

v nejakom rokova, na za čiatku rokovania niektorých zo 

zastupite ľstiev minule, sme toto uznesenie zrušili. Ale 

v tom mám takú matnú vedomos ť, že takýmto spôsobom to 

bežalo, že to uznesenie, ktoré dozorná rada vtedy d ala, že 

sme ho následne na o mesiac, alebo o dva mesiace zr ušili 

z tohto dôvodu.  

Ale, necháme to preveri ť. Ur čite tie otázky asi 

interpeláciou by ste sa najlepšie dopátrali k tomu danému 

času, (gong) kedy to bolo.  

Pokra čuje pani Tvrdá. 

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

Pán generálny riadite ľ, ur čite viete, že ja som z tých 

členov dozornej rady, ktorá sa snažím chodi ť na každé 

zasadnutie, to znamená, že mne nerobí problém mimor iadne, 

mimoriadna dozorná rada, ale ke ď mám riadne rokovanie 4. 

4., nemám predložený dokument, prídem na mimoriadnu  25. 4. 

a tiež ju nemám, tak ako, ko ľko ešte akože sa budeme 

stretáva ť a tak, že si diskutova ť o ni čom?  

Teším sa, že ste povedali, že to bude čím skôr. Mne 

slovo čím skôr nesta čí. Ja potrebujem vedie ť, bude to 5. 

5., bude to 10. 5., a pýtam sa stále, pre čo v máji? 
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To je celé. 

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

No ja som chcel presne na to isté reagova ť, lebo to 

vyzerá z vašich úst, pán riadite ľ, že všetko je v poriadku, 

len 4. 4. sme sedeli, 4. 4. sme sa dohodli, že do t ýžd ňa 

bude mimoriadna dozorná rada, nebola, lebo nebolo p re čo, 

medzitým dvakrát zasadlo predstavenstvo, to je v po riadku 

a na základe toho, že nemali sme stanovisko, som od sunul 

rokovanie dozornej rady, mimoriadnej dozornej rady o ďalšie 

dva týždne. A prešli tri týždne dokopy a nedostali sme 

relevantnú informáciu, alebo pozmenený materiál, al ebo 

nie čo iné.  

To, že som ju zvolal, to bolo len preto, že sme sa tak 

dohodli. Ja som to musel zvola ť. A čaka ť na to, že kedy 

budeme mať audítora, kedy to bude, to môže by ť ďalšie dva 

mesiace.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte pani Tvrdá. 

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

Neviem sa prihlási ť faktickou, tak som sa prihlásila 

takto.  

Pán generálny, my sme tento týžde ň mali mimoriadnu 

dozornú radu a na túto ani nebol predložený daný do kument, 

o ktorom sa bavíme. Ani nebol predložený. Preto som  sa 

pýtala, pre čo sme sa stretli?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Som celkom pozorne po čúval v tejto záležitosti a príde 

mi celkom logický argument, že tieto procesy sa do zna čnej 

miery prijímanie finan čného a investi čného plánu asi 

odsunulo aj z toho dôvodu, ktorý mediálne ve ľmi silne 

rezonoval a to je sie ťové odvetvie ÚRSO ako prijímalo ceny 

na zvýšenie alebo zníženie a stanovovalo cenu pre v ody.  

To bol za čiatok decembra.  

A o trhaní faktúr a nepodpiso a neplatení faktúr 

obyvate ľov to bežalo ešte ďalšie dva mesiace a z toho 

vyplýva, že tie o tieto dva mesiace nastáva pred ĺženie 

z toho h ľadiska, z toho h ľadiska. 
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Pretože ako môžete plánova ť investície v jednotlivých 

mesiacoch v celom roku, ke ď neviete ako budete ma ť 

zaplatené? Či budete ma ť zoh ľadnené zvýšenie alebo nie. 

Toľko asi len z toho môjho poh ľadu. 

Pán generálny riadite ľ asi bude detailnejšie 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je finan čný, investi čný takisto zoh ľadnia. 

Dobre. 

Chceme odpoveda ť ešte? 

Ing. Zsolt   L u k á č ,   EMBA,  predseda predstavenstva 

a generálny riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, 

a. s.: 

Môžem? K tej prvej, prvej časti. O plánovaných 

opravách ako sa dá dozvedie ť?  

Jednak z h ľadiska našich útvarov, či už investi čný 

alebo výrobný útvar, máme otvorený, predpokladám, ž e mnohí 

z vás, ktorí sú starostovia, tak chodia do priestor ov, 

informujú sa a dávajú návrhy, návrhy ako to vidia, vnímajú 

v rámci jednotlivých mestských častí, prípadne ďalších 

obcí, miest. Toto je jedna z možností.  

Ďalšie je, samozrejme, v rukách našich, znova, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) týchto dvoch útvarov, 
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hlavne výrobného, ktorý identifikuje, kde sú nevyhn utné 

opravy, kde je nevyhnutné urobi ť nejaké zásadné opatrenie, 

aby sme minimalizovali havárie. 

Tuná pani poslanky ňa Pätoprstá spomenula ve ľmi 

správne, že bohužia ľ a to neplatí len pre spolo čnos ť 

Bratislavská vodárenská, ale aj pre ďalšie vodárenské 

spolo čnosti, ktoré majú rádovo nieko ľko sto miliónov 

investi čný dlh, to znamená, že mnoho tých našich systémov, 

ktoré sú zakopané pod zemou, sú už po lehote udržat eľnosti 

a ešte mnohé fungujú. A pokia ľ fungujú, tak ich nemusíme 

vymeni ť, nemusíme ich opravova ť, avšak sa stáva, bohužia ľ, 

treba prizna ť a toto sa stáva hlavne v zime, ke ď tú 

kanalizáciu, alebo ke ď ten vodovod roztrhne a my musíme 

okamžite rieši ť havarijnú situáciu.  

Ale to je úplne bežné a normálne.  

Keď by sme mali dve možnosti. Máme ve ľký objem 

prostriedkov a celý tento dlh by sme pokryli a vyme nili tie 

systémy, tak ur čite ozdravíme infraštruktúru ako takú. Toto 

nemáme.  

Ale aby sme si vytvorili, sme regulovaným subjektom . 

To znamená, my musíme postupne nabieha ť, postupne sa snaži ť 

o to, aby tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii,  aby sme 

práve na tie najkritickejšie miesta dokázali ich po kry ť.  

Znova spomeniem pani poslanky ňu Pätoprstú práve aj aj 

z jej pomocou, alebo odporu čeniami, sme zadefinovali aj 

v rámci našich stránok a rozbiehame zverej ňovanie nie len 

z mluvných záväzkov, ktoré považujem za normálne a verejne 
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prístupné, avšak aj k plánovacím dokumentom, dáme t omuto 

priestor a myslím si, že to je tiež pre ob čana, alebo pre 

kohoko ľvek, ur čitým vizuálom kde sa môže informova ť, kde sa 

môže pozrie ť a na základe potom toho, toho materiálu, alebo 

tej informácie môže da ť nejaké svoje ďalšie návrhy. 

Je možné, že príde niekto múdry, ktorý nám dá taký 

návrh, na ktorý naši odborníci nemysleli a potom ho  môžeme 

zrealizova ť. 

Pán poslanec Dostál. Je k dispozícii. Čiže my vám dáme 

to právne analýzu. Tak jak sme ju dali na mesto, ta k jak 

sme ju dali našim členom dozornej rady predstavenstvo. 

Čiže, nie je to tajný dokument, čiže budete ho ma ť 

k dispozícii. 

Nechcem sa zbyto čne opakova ť, že pre čo v máji? 

Naozaj, sme v priebehu prvých dvoch mesiacov, ale e šte 

aj v priebehu tretieho mesiaca, mali neskuto čne ve ľa práce, 

aby sme prechádzali najprv z jednej ceny na druhú a  potom 

sa vrátili spätne na tú.  

Čiže, toto bola priorita. Toto bola priorita, nie to , 

že nám viazli a formálne sme neboli schopní predlož i ť 

a navrhnú ť plánovacie dokumenty. V tomto smere finan čný 

riadite ľ, ktorý toto mal v gescii a v príprave, ktorý to má  

v gescii vždy od konca, to znamená od septembra, ok tóbra 

predchádzajúceho roka, tak tieto mesiace sme sa mus eli 

koncentrova ť, sústredi ť práve na tú zmenu ceny.  

Z h ľadiska našich aktivít je nie jednoduchá, aby sme 

to dokázali aj všeobecne vysvetli ť komuko ľvek, ale aby 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 414 

neprišlo k akejko ľvek pochybnosti, to je dôvod pre čo my 

preberáme celkový stav a hlavne plánovacie dokument y  

a návrh s nezávislými audítormi a s tými audítormi,  ktorí 

nám dajú k tomu výslednú správu. 

Teraz ste sa pýtali, že nie že urýchlene alebo kedy , 

ale v najbližšom čase, tak jak som vás informoval, pani 

poslanky ňa, na dozornej rade, teraz do piatku, zajtra je 

termín kde my preberieme z h ľadiska vnútornej štruktúry 

jednotlivé pripomienky, návrhy, kde v utorok budeme  mať 

gremiálnu poradu, ktorá by to mala zadefinova ť a presne 

odporú čať predstavenstvu na ďalšie pokra čovanie schválenie, 

prípadne úpravu, čo môže by ť hoci utorok, alebo v stredu 

a následne, nech sa pá či, dozorná rada, máte k dispozícii. 

Ešte tá otázka, že pre čo neboli k dispozícii písomne 

materiály? 

Na poslednej mimoriadne mimoriadnu dozornú radu sme  

dostali informáciu minulý týžde ň vo štvrtok,akonáhle som 

dostal informáciu, som okamžite zvolal predstavenst vo, 

ktoré bolo teraz v pondelok, aby sme mohli navrhnú ť aspo ň 

písomne niektoré ústne materiály, ktoré sme predlož ili na 

utorok.  

Čiže, tu naozaj bol taký čas, že my sme okamžite 

konali.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán predseda dozornej rady.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Musím zareagova ť ešte, lebo to vyzerá, že že vlastne 

len tak sme si zvolali mimoriadnu. 

Mimoriadna mala by ť do týžd ňa, boli ste, pán riadite ľ, 

pri tom ke ď sme sa tak dohodli, že do týžd ňa vysvetlíte, že 

či pán finan čný riadite ľ zavádza, alebo si stojíte za 

svojim rozhodnutím, alebo ako to bude.  

Dva týždne sa ni č nedialo, tak ja už sa nebudem vás 

chodi ť pýta ť, že robíte s tým nie čo, nerobíte, tak som 

zvolal tú dozornú radu, ktorú sme sa dohodli. Že te raz sa 

netvárme, že mali ste málo času. Tri týždne ste ni č 

neurobili.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Do diskusie nie je už nikto prihlásený, nebudeme 

pokra čova ť a re ťazi ť to ďalej.  

Návrhovú komisiu poprosím.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Vyhlásim teda, ko ľko potrebujeme? Pä ť minút nám bude 

sta či ť?  

Dobre.  

Buďme realisti, o osemnástej hodine sa stretneme 

a budeme pokra čova ť v hlasovaní.  

Pätnás ť minút. Nie? Pä ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sta čí nám pä ť minút. Dobre. Takže neodchádzajte zo 

sály, pä ť minút poprosím.  

 

(prestávka od 17.44 do 18.02 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

...avizovanej prestávky a mali by sme pokra čova ť 

v rokovaní.  
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Slovo má návrhová komi, v takomto bode.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(gong) 

Poprosím vážené poslankyne a poslancov, aby sa vrát ili 

do rokovacej sály.  

Slovo má návrhová komisia.  

A bolo by dobré, aby sme pokra čovali v rokovaní 

mestského zastupite ľstva. 

(gong) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Čas vymedzený pre prestávku, ktorý ste si vyžiadali,  

už uplynul, budeme teda pokra čova ť v rokovaní a slovo má 

návrhová komisia.  

Prosím k ľud v rokovacej sále. Zaujmite miesta.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tejto ústnej informácii sme dostali návrh uznesen ia 

od pána Jen číka a od pána Borgu ľu. 

Pán Jen čík podáva návrh na uznesenie v nasledovnom 

znení:  

Ak dovolíte, tak vám to pre čítam, aby ste vedeli o čom 

budete hlasova ť.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti  

A, berie na vedomie informáciu predsedu dozornej ra dy 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s., o aktuálnom 

dianí v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s.,  

v časti Bé, žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby  ako zástupca majoritného akcionára  

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, zaviazal 

predstavenstvo spolo čnosti rokova ť s rakúskymi obcami tak, 

že výsledný poplatok za odovzdávanie odpadových vôd  bude 

totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodáren skej 

spolo čnosti na území Bratislavského kraja a zmluva bola 

uzatvorená najneskôr do 23. 06. 2017, 

po ďalší bod, informoval Mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy  o podpísaní zmluvy me dzi 

Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou a rakúskymi obcami. 

Tu je termín 29. 6. 2017, 
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a po tretie, na najbližšie zasadnutie Mestského zas ti 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil návrh 

zmeny stanov Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti v bode 

11.20, týkajúci sa uznášaniaschopnosti valného zhro maždenia 

Bratislavskej voná vodárenskej spolo čnosti tak, aby za 

žiadnych okolností nebolo valné, nebolo valné  zhro maždenie 

uznášaniaschopné, ak nie sú prítomní akcionári majú ci akcie 

s menovitou hodnotou predstavujúcou viaž ne viac ne ž 

polovicu základného imania Bratislavskej vodárenske j 

spolo čnosti.  

Toľko návrh uznesenia od pána Jen číka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Jen čík, ale sme.  

Len na upresnenie toho vášho návrhu. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem spýta ť, lebo ja som dal dve uznesenia. 

Čiže, budeme hlasova ť dvakrát, hej?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V kompetencii návrhovej komisie.  
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Lebo, aby sa nestalo, že teraz niekomu prekáža jede n, 

jeden návrh uznesenia a kvôli tomu nepodporí obidva , tak to 

by som bol ve ľmi nerád. Preto som dal dve uznesenia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujeme o  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dali sme to do jedného uznesenia, ale môžme po 

jednotlivých bodoch samostatne hlasova ť.  

Treba to navrhnú ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A ke ď je to navrhnuté, tak môžeme hlasova ť 

o jednotlivých bodoch.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Jen čík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja vás poprosím, môžete tak, ako som to predniesol?  

Jedno uznesenie tam bolo bod jedna, dva. 

A druhé uznesenie, samostatné, k zmene stanov. 

Poprosím vás, sú to dve uznesenia, samostatne.  

Na dvoch papieroch, tak tak by som chcel, aby sa 

hlasovalo. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumieme tomu. 

Takže ešte raz. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia ešte raz pre číta návrh uznesenia, 

o ktorom ideme hlasova ť. 

Tak ako pán poslanec požaduje. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti A berie na vedomie  informáciu predsedu 

dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spolo čnostio 

aktuálnom dianí v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti,  
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v časti Bé, žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, ako  ako zástupca majoritného akcionára  

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, zaviazal 

predstavenstvo spolo čnosti rokova ť s rakúskymi obcami tak, 

že výsledný poplatok za odvádzanie odpadových vôd b ude 

totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodáren skej 

spolo čnosti na území Bratislavského kraja a zmluva bude 

uzatvorená najneskôr do 23. 06. 2017, 

aby informoval Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 

SR Bratislavy  o podpísaní zmluvy medzi Bratislavsk ou 

vodárenskou spolo čnos ťou a rakúskymi obcami.  

Termín  9. 6. 2017. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťtri poslancov. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší bod pána Jen číka do návrhu uznesenia: 

na najbližšie zasadnutie Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy predložil návrh zmeny stanov 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti v bode 11.20, 

týkajúci sa uznášaniaschopnosti valného zhromaždeni a 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti tak, aby za žiadnych, 

aby za žiadnych okolností nebolo valné  zhromaždeni e 

uznášaniaschopné, ak nie sú prítomní akcionári majú ci akcie 

s menovitou hodnotou predstavujúcu viac než polovic u 

základného imania Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. 

s.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ťtri prítomných. 

Za sa vyjadrilo tridsa ťtri poslancov. 

 

Návrhová komisia má slovo. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

A ďalší návrh podal pán poslanec Borgu ľa. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby zaviazal vedenie Bratislavskej o bchodnej 

spolo čnosti, a.s., spracova ť a predloži ť na schválenie 

dozornej rade investi čný, výrobný, obchodný a finan čný plán 

najneskôr vždy do 15. 12. v roku, ktorý predchádza roku, o 

ktorom uvedené plány pojednávajú.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Len pre upresnenie, je tam asi Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti. Hej?  

Dobre. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ť jedna prítomných. 

Tridsa ť sa vyjadrilo za. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nemáme viacej návrhov.  

A to bola ústna informácia. 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže ďakujem. 

Tým pádom sme skon čili bod tridsa ťdva, ktorý bol 

fixovaný.  

 

Máme procedurálny návrh od pána poslanca Kaliského.  

Nech sa pá či. 

Pán Kaliský, procedurálny návrh, zapnite ho. 

Dobre. 
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže prerušujeme jedno zastupite ľstvo za druhým 

a v čera sme dokonca prerušili prerušené zastupite ľstvo, 

chcel by som navrhnú ť v procedurálnom návrhu predradi ť hne ď 

teraz  bod Rôzne. 

Aby sa o tom hne ď hlasovalo.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca Kaliského.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťosem poslancov. 

 

Pani pani poslanky ňa Čahojová má ďalší procedurálny 

návrh. 

Už to bude ako trhací kalendár úplne.  
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som navrhla vzh ľadom na tieto nekone čné 

rokovania, možnože  to urýchli celý tento proces, a by sme 

v každom prípade skon čili do devätnástej hodiny.  

Čiže, ak do devätnástej hodiny nedorokujeme, tak bud e 

aj toto zasadanie pokra čova ť niekedy inokedy.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dáme hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťdva. 

Dvadsa ťdva poslancov sa vyjadrilo za. 

 

To znamená, dneska o devätnástej kon číme.  
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BOD 30 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A otváram bod rokovania v zmysle pozmeneného progra mu 

na základe návrhu poslanca Kaliského. Nachádzame sa  toho 

času v bode Rôzne. 

Otváram bod rokovania v bode Rôzne. 

Hláste sa do diskusie.  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja tu mám pripravené dva návrhy uznesení. Jedno je,   

ak by som nestihol, tak poprosím o pred ĺženie.  

Jedno je v súvislosti s tendrom na verejné osvetlen ie, 

pretože sa ve ľmi ťažko dostávame k informáciám o tom, čo je 

vlastne pripravené, čo je obsahom, čo ideme obstaráva ť, tak 

tu máme naprie č klubom pripravené uznesenie, ktoré podáva 

Bra ňo Kaliský, Martin Borgu ľa, Ján Budaj, Jozef Uhler, 

Rasťo Žitný, Martin Kuruc. 

Je to bod Rôzne, obstaranie prevádzky verejného 

osvetlenia na území Bratislavy. A uznesenie znie: 
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Mestské zastupite ľstvo žiada  primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy,  aby zriadil komisiu z radov poslanc ov 

mestského zastupite ľstva, zamestnancov magistrátu 

a odborníkov, ktorá zaf zadefinuje k ľúčové parametre, 

koncepciu a stratégiu prevádzky, funkcií a ďalšieho rozvoja 

verejného osvetlenia na území hlavného mesta Bratis lavy, 

za Bé, mestské zastupite ľstvo žiada primátora aby nezahájil 

verejné obstarávanie na prevádzkovate ľa verejného 

osvetlenia do prerokovania verej vecného obsahu tou to 

komisiou, 

za Cé, členia  komisie za jednotlivé poslanecké kluby 

sú: 

• Otvorený klub - Branislav Kaliský 

• Most-Híd - Jano Bôcik 

• Bratislava Inak - So ňa Svore ňová 

• Klub pre Bratislavu - Martin Borgu ľa 

• Klub nezaradených poslancov - Jozef Uhler 

• Bratislavský klub - Ignác Kolek 

• a bez klubovej príslušnosti - Jano Mrva  

čiže, odovzdám písomne.  

Druhé uznesenie je, uznesenie, ktoré by mohlo pomôc ť 

znovu rozbehnú ť nejaký rozvoj Bratislavy a vlastne jeho, 

jeho vývoj, lebo momentálne sme zamrznutý už nejaký  piaty 

rok.  

Je to v súvislosti so Zmenami a doplnkami 04. čaká sa 

vlastne na metodiku a nedá sa obstaráva ť žiadne iné územie, 
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čiže nevieme zmeni ť ani Bazovú na územie, kde sa dá robi ť 

náhradná výstavba reštitu čných bytov.  

Čiže, toto uznesenie znie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o prípravu 

materiálu, ktorý bude slúži ť ako podklad pre splnenie 

budúceho uznesenia o upravení návrhu riešenia na dv e 

samostatné časti Zmena doplnkov 04 do najbližšieho za 

mestského zasadania mestského zastupite ľstva. A budúce 

uznesenie je prílohu tohto uznesenia. 

A to znie. Návrh uznesenia budúceho: 

Navrhujeme rozdelenie materiálu Zmeny a doplnky číslo 

4 Územného plánu hlavného mesta  Bratislavy v etape  

spracovania upravené o návrh riešenia na dve samost atné 

časti nasledovne: 

prvá časť záväzná textová časť Zmeny a doplnky číslo 4 

Územného plánu hlavného mesta Bratislavy, 

druhá časť, grafická časť Zmeny a doplnky číslo 4 

Územného plánu hlavného mesta Bratislavy s navrhova nými 

lokalitnými zmenami. 

Materiály je potrebné ďalej pripravova ť tak, aby bolo 

možné z uvedených častí samostatne schváli ť.  

Zdôvodnenie: 

Za prvé. 

Vzhľadom na fakt, že záväzná textová časť Zmeny 

a doplnky číslo 04 Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy je už v sú časnosti kladne prerokovaná 

a neexistuje dôvod na ďalšie predlžovanie predloženia tohto 

materiálu na schválenie mestskému zastupite ľstvu. 
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Za druhé. 

Grafická časť Zmeny a doplnky číslo 4 Územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy s navrhovanými lokalit ami, 

zmenami má spustený proces dorokovaní, avšak vzh ľadom na 

zložitos ť problematiky niektorých navrhovaných zmien, nie 

je predpoklad, že sa tento proces uzavrie v blízkom  čase.  

Za tretie. 

Z uvedeného vyplýva, že je pre hlavné mesto SR 

Bratislavu a jej ďalší rozvoj jednozna čne ú čelné, 

ekonomicky a enviromentálne výhodné schválenie prve j časti 

Zmien a doplnkov, ktorá  v územnoplánovacej praxi 

a rozhodovacom procese podstatne skvalitní výkon or gánov 

štátnej správy a samosprávy. 

Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje 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. 

Chcem reagova ť na druhý návrh uznesenia pána Kaliského 

čo sa týka Zmien a doplnkov 04. 
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Po prvé, nás akoby zaväzuje, že máme hlasova ť teraz 

o nie čom, čo bude schválené na budúci mesiac ako uznesenie. 

Čiže, schva ľujeme nie čo dopredu a nevieme, či to bude 

schválené. Čiže, to je prvá vec. 

Druhá vec je, druhá poznámka: 

Nie je možné hlasova ť samostatne o grafickej časti 

a o textovej časti, pretože grafická a textová časť tvoria 

spolu jeden celok. Neexistuje samostatná grafická časť. To 

ako čo, územný plán v grafickej časti? Alebo územný plán 

v textovej časti a k tomu nie je grafika? Jedno bez druhého 

nie je možné.  

Preto prosím, nehlasujte za tento druhý návrh, aspo ň 

ja za ňho nebudem hlasova ť, lebo je nezákonný. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Do diskusie sa prihlásil faktickou spracovate ľ. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja už som to dneska spomenul pri tom bode poobede. 

Iste, rozdelenie je možné, musíme sa riadi ť potom ale 

nejakým usmernením nadriadeného orgánu, ale ako tu aj bolo 

spomenuté tu pa ňou poslanky ňou Šimon či čovou, je pravda, že. 
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Ja by som to takto povedal.  

To rozdelenie ak nastane, ak to tu schválite, musím  

usmer, musím sa necha ť da ť usmerni ť orgánom, bu ď 

ministerstvom, alebo okresným úradom, ktoré mi povi e či je 

to možné, alebo nie. 

Takáto, takáto precedens sa už stal, takže už bol, ale 

jedna vec, ten precedens sa stal pri zóne, nie pri obci. 

Tam, pri obci môže nasta ť to ľko vecí, ktoré by mohli 

vzniknú ť s týmto rozdelením, že nebude tento rok ur čite 

možno ni č na schválenie. To je ako, z môjho uhlu poh ľadu 

najvä čší predpoklad.  

Uvedomme si, (gong) popro 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím, pred ĺži ť. 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č e r n í k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ak to dôjde k rozdeleniu, ja už som to spomínal, 

päťdesiat dotknutých orgánov je tam zhruba. Máme tam 

hromadu právnických a fyzických osôb. Všetci sa vyj adrovali 

k jednému materiálu. Ten materiál ke ď rozdelíte, kde ho 

budem v tých vetách seka ť?  

Druhá vec je.  
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Ak ho aj nejakou formou rozdelím, niekto môže poved ať, 

že on sa vyjadroval k celému materiálu a na základe  toho 

bude požadova ť ku každému rozdelenému nové prerokovanie. 

Nové prerokovanie z histórie si zoberte, sa zase vr átime 

dva, tri roky dozadu, kde nám nastane zase problém možno 

v SEA, ktorý je rok a pol aj s verejným obstarávaní m. 

Čiže, ja vás len upozor ňujem na tie riziká, že ani 

z kryštálovej gule nedokážem vy číta ť, čo nastane, ak to 

rozdelíte. Je to ve ľmi náro čné, proste, toto dotiahnu ť 

nejak do konca, v takomto, by som povedal, finiši, ktorý už 

je v podstate nie ďaleko od konca.  

Takže, z h ľadiska ekonomiky bolo už tiež vynaložené 

veľa času, ve ľa prostriedkov, takže toto tiež treba zváži ť. 

Myslím si, že bolo to aj pri tom uznesení, ktoré dá val 

voľakedy dávnejšie pán poslanec Borgu ľa. Ale. 

A ešte bola tam poznámka, dorokované nula štvorky n ie 

sú, teraz len prebieha proces. Čiže, čiže boli kladne, to 

neviem o tom. By som musel o tom nie čo vedie ť. 

Čiže, naozaj, nikto nevie predpoklada ť, čo sa stane, 

ak to rozdelí sa. Ja naozaj neviem. Ja, ja hovorím,  že to 

môže by ť ďalšie dva, tri roky, kým sa niekde dostaneme, ak 

sa vôbec niekde dostaneme.  

To je všetko.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. 

Diskutuje a prepásla svoju príležitos ť. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja mám procedurálny návrh.  

Chcela by som preradi ť bod 14A hne ď za bod Rôzne. 

Dôvodom je, že komunita, ktorá prevádzkuje cyklodie ľňu 

a požiadala o poskytnutie priestoru, im vyprší zmlu va 

koncom mesiaca a dostali by sa do právneho vákua.  

Takže, tento bod by som bola rada, keby sme ešte 

stihli dneska schváli ť. 

Čiže je to bod Poskytnutie priestoru pre komunitnú 

die ľ cyklodie ľňu a pridružené aktivity Centra mobility 

v Bratislave, za bod Rôzne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nechcem vám nejak bra ť nádeje, ale v predchádzajúcom, 

predchádzajúcom procedurálnom návrhu sme schválili,  že 
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rokujeme do devätnástej a ke ď sa pozerám na po čet 

prihlásených, vrátane  uznesení, dneska k tomu nepr íde.  

To len ako keby že zasahujeme a predlžujeme čas 

o týchto bodoch. 

Procedurálny bod zaznel. Po ďme teda o ňom hlasova ť. 

Po bode Rôzne 14A. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťosem. 

Dvadsa ťdva sa vyjadrilo za.  

 

Takže sme si odsúhlasili.  

Dobre. 

Teraz každopádne zaznali tu nejaké návrhy od pána 

Kaliského v bode Rôzne, predpokladám, v prípade, že  by si 

to nerozmyslel a neakceptoval pripomienky pani 

Šimonči čovej, ako aj spracovate ľa a nestiahol svoj návrh 

týkajúci sa rozdelenia, rozdelenia zmien, doplnkov územného 

plánu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nie? dobre. 

Toľko vyjadrenie.  

Poprosím návrhovú komisiu, budeme hlasova ť o návrhoch, 

ktoré predložil v bode Rôzne, Rôzne, pán poslanec K aliský. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Návrhová komisia najskôr. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Kaliský dal sem dva návrhy, ktorým nerozumieme,  

ale pre čítam to. 

Prvý návrh:  

Zmena a doplnky územného plánu 04. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora o prípravu 

materiálu, ktorý bude slúži ť ako podklad pre splnenie 

budúceho uznesenia o upravení návrhu riešenia na dv e 

samostatné časti do najbližšieho zasadnutia mestského 

zastupite ľstva Budúce uznesenie tvorí prílohu jeden.  

A to máme tu: 

Návrh uznesenia budúceho ako tu je uvedené: 

Navrhujeme rozdelenie materiálu Zmeny a doplnky číslo 

4 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v eta pe 

spracovania Upraveného návrhu riešenia na dve samos tatné 

časti nasledovne: 
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1. časť, Záväzná textová časť Zmeny a doplnky číslo 4 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

môžem poprosi ť o k ľud?, 

2. časť, Grafická časť Zmeny a doplnky číslo 4 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s navrh ovanými 

lokalitnými zmenami. 

Materiály je potrebné ďalej pripravova ť tak, aby bolo 

možné každú z uvedených častí samostatne schváli ť; 

A tu je aj zdôvodnenie v troch bodoch, 

Mám to pre číta ť to zdôvodnenie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Zdôvodnenie netreba, to nie je predmetom uznesenia.  

Uznesenie sme pochopili.  

Niektorí, pripomína mi to zmluvu o budúcej zmluve, ale 

je to dos ť neštandardné, poviem si.  

Veľmi by som dokonca povedal. 

Prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Sedemnásť z tridsiatichdvoch prítomných sa vyjadrilo 

za. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh podali pán Kaliský, Borgu ľa, Budaj, Uhler, 

Žitný, Martin Kuruc,  

Bod Obstaranie prevádzky verejného osvetlenia na úz emí 

Bratislavy. 

Mestské zastupite ľstvo  žiada primátora hlavného 

mesta, aby zriadil komisiu z radov poslancov mestsk ého 

zastupite ľstva, zamestnancov magistrátu a odborníkov, ktorá 

zadefinuje k ľúčové parametre, koncepcii, v koncepocii alebo 

koncepcie a strate a stratégiu prevádzky, funkcií 

a ďalšieho rozvoja terajšieho osvetlenia, a na území 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Mestské zastupite ľstvo  žiada primátora hlavného mesta, 

V časti Bé, Mestské zastupite ľstvo  žiada primátora, aby 

nezahájil verejné obstarávanie na prevádzkovanie na  

prevádzkovate ľa verejného osvetlenia do prerokovania 

vecného, vecného obsahu touto komisiou.  
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V časti Cé, členovia  komisie za jednotlivé poslanecké 

kluby: 

Otvorený klub Kaliský, 

Most-Híd Bôcik, 

Bratislava Inak Svore ňová, 

Klub pre Bratislavu Borgu ľa, 

KNP Jozef Uhler, 

Bratislavský klub Kolek, 

Bez, bez, jakej prístupnosti?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Joj bože, bez príslušnosti Ján Mrva. 

(poznámka:  je po čuť „hieroglyfy“) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťdva. 

Dvaja, tridsa ť poslancov sa vyjadrili za, vyjadrilo 

za. 
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To je všetko čo sa týka príspevku pána Kaliského 

k bodu Rôzne. 

 

Druhý v poradí pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som dal verejný s ľub ke ď sme hlasovali o zákaze 

herní v Bratislave a zákaze herní v Bratislave, že 

predložím návrh, na základe kto, alebo návrh uznese nia, na 

základe ktorého budeme dostáva ť každé zastupite ľstvo 

informa čný materiál, v ktorom sa presne do čítame, ko ľko 

herní, automatov a kasín zmizlo z tohto mesta, aleb o bolo 

zavretých na základe prijatého všeobecného záväznéh o 

nariadenia. 

Jednoducho, aby sme mali štatistiku ako to teda ubú da 

a či to ubúda. Aby sme proste vedeli. 

A preto dávam návrh uznesenia, na predkladanie 

informácie o aktuálnom po čte herní a kasín a o po čte 

uzavretých, zrušených herní a kasín  na území hlavn ého 

mesta Bratislavy. 

Návrh uznesenia znie: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada  primátora hlavného mesta Bratislavy, aby na každom 

zasadnutí Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 
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Bratislavy predkladal Mestskému zastupite ľstvu hlavného 

mesta Bratislavy informáciu: 

za a) o aktuálnom po čte herní a kasín na území 

hlavného mesta 

za bé) o po čte herní a kasín, ktoré boli uzavreté 

v zátvorke zrušené, v priamej prí činnej súvislosti 

s nadobudnutím ú činnosti všeobecného záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

2/2017 z 30. 3. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Poznámka pod čiarou. 

Žiados ť o predkladanie informácie sa nevz ťahuje na 

herne a kasína uzavreté, v zátvorke zrušené, len na  základe 

zákona číslo 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých doplnení niektorých zákonov v z není 

neskorších predpisov.  

Je to, to je takto znie návrh uznesenia. Ja vám ho 

rozdám v písomnej podobe a ide o to, aby sme na zák lade 

presne toho vézetenka vedeli, ko ľko herní zmizlo.  

To je celé. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou poznámkou sa prihlásil najskôr pán poslan ec 

Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som nad tým uvažoval, lebo pán poslanec ma oslov il, 

ale mne sa zdá tá mesa čná frekvencia úplne zbyto čná. To je. 

Navyše nerozumiem celkom, ako by sme sa k tým údajo m 

mohli dostáva ť. Niektoré tie bu sa budú stráca ť tie herne 

podľa pôsobenia zákona národnej rady, iné majú licencie  

ministerstva financií, ďalšie majú licencie mestských 

častí.  

Čiže, pán kolega, možno by bolo namieste si s týmto 

návrhom prís ť na konci roka, ke ď urobíme nejaký odpo čet.  

Jasné, že štatistiku si mestské časti iste vedú a budú 

vies ť. Mestské časti môžu ur čova ť aj otváracie hodiny 

a mnohé iné ďalšie okolnosti. 

Takže,  

za prvé, zrejme by to skôr platilo pre ne  

a za druhé, povedzme, prí ďme s tým koncom roku. (gong) 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 444 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej faktickou bude pokra čova ť pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán kolega Borgu ľa, 

ja si tiež viem predstavi ť podpori ť tento materiál, 

ale však si predstav, že v čera sme nedokon čili, dneska 

nedokon číme a každý mesiac to tu bude na stole. Ve ď to je 

akože.  

Ja, ja si myslím, že by úplne sta čilo pred tým ke ď 

budeme robi ť rozpo čet na ďalší rok, to znamená, že 

v októbri daného kalendárneho roku, aby sme vedeli 

zadefinova ť, ko ľko budeme ma ť v roku nasledujúcom z toho 

peňazí. 

Čiže, viem si to predstavi ť obsahovo, ale raz za rok 

mi to tu úplne sta čí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou vystúpi pani starostka Čahojová. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 445 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chápem váš záujem, pán Borgu ľa, aj vašich kolegov 

o túto tému, ale musím poveda ť, že táto informácia sa dá 

veľmi jednoducho dvestojedenástkou získa ť jednorázovo.  

A poopravím trošku pána Budaja. Mestské časti 

nevydávajú licencie, licencie vydáva len hlavné mes to, 

alebo ministerstvo financií, myslím, takže o aktuál nom 

počte kasín, ktoré má evidované hlavné mesto dozviete sa 

jednoduchou dvestojedenástkou, aj termíny do kedy v ypršia 

licencie.  

Neviem ak akými informáciami by sme sa chceli 

potešova ť, obvese ľova ť pri každom rokovaní tohoto 

zastupite ľstva. 

Ja si myslím, že je potešite ľné, že sme prijali 

vézetenko a pokia ľ nebudeme musie ť o tom ďalej hovori ť, by 

sme mali by ť radi. Pretože ak sa otvorí téma, tak otvoríme 

Pandorinu skrinku a vrátime sa tam, (gong) kde by s me sa 

vráti ť nech  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Pätoprstá faktickou poznámkou.  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem poprosi ť pána Borgu ľu či by to nedal každého 

pol roka, pretože myslím, že tá frekvencia zmien ne bude až 

taká intenzívna. 

Na druhej strane, nemôžem zabudnú ť, že sme PKO predali 

v bode Informácia o bode PKO, ktoré sme mali na kaž dom 

zastupite ľstve. 

A tretí môj argument je, povedzme si na rovinu, blí žia 

sa vo ľby, ak to tu budeme ma ť na každom zastupite ľstve, tak 

budeme mať prerušenie minimálne ďalšie zastupite ľstvá. 

Takže, ja sa to podporím jedine ke ď to bude raz za pol 

roka.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Dostál faktickou. 

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

Ja na rozdiel od kolegov nemám až taký ve ľký problém.  

Poprosím, aby ste boli ticho. 

Na rozdiel od kolegov nemám až taký ve ľký problém 

s tou frekvenciou, ale asi nemám až takú ve ľkú dôveru 

v schopnosti pána primátora ako pán poslanec Borgu ľa, 
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pretože o to čo žiada v bode A, tak to si viem predstavi ť, 

že o aktuálnom po čte herní a kasín na území Bratislavy, ale 

to čo žiada v bode Bé, neviem, že či je až taký schopný, 

aby vedel zisti ť, ktoré boli zrušené, uzavreté v priamej 

prí činnej súvislosti s nadobudnutím ú činnosti všeobecne 

záväzného nariadenia, lebo predpokladám, že ke ď sa tie 

kasína a herne budú ruši ť, tak sa nebudú ruši ť spôsobom, že 

ich prevádzkovate ľ napíše magistrátu list, v ktorom oznámi, 

že bolo to v priamej prí činnej súvislosti. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za pripomienky. 

Na základe pripomienky pani Pätoprstej mením nie na  

každom zastupite ľstve, ale raz za polrok. To sa mi zdá 

v pohode. 

A toto nemá by ť informa čný materiál v zmysle riadneho 

programu, toto má by ť materiál, ktorý je priložený 

v informatívnych materiáloch. 

A čo sa týka pani Čahojovej, neviem, pozrite, môžem to 

dvestojednástkymi pýta ť, ale raz sme tu poslancami, chcem 
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byť na tepe d ňa, chcem ma ť aktuálnu informáciu, mne sa toto 

zdá vhodné, je to ve ľká téma, dôležitá téma. Ľudia chcú 

počuť ko ľko herní zmizlo, tak nech sa to vedia do číta ť 

v informatívnych materiáloch. Dvestojedenástka je j e 

súkromná korešpondencia vo svojej podstate. Toto bu de 

verejný materiál tým pádom. A každého pol roka uvid íme 

koľko herní zmizlo. Preto ten, preto ten návrh takýto.   

A dával som ten verejný prís ľub a práve z vašej strany 

od pána Hr čku som po čul, že áno, toto, takéto nie čo 

podporíme.  

Budem prekvapený ke ď to nepodporíte.  

Čiže, zmením polro čnú intenzitu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Mesačnú na polro čnú. (gong) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ako. Myslím si, že ak nám platia, tak nejakým 

spôsobom evidencia od koho dostávame platbu existuj e.  

Návrhová komisia. 

Návrhovú komisiu poprosím.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Borgu ľa dal návrh uznesenia,  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada  primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby raz za 

polrok zasadnutí  Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy predkladal Mestskému zastupite ľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy informáciu: 

po a) o aktuálnom po čte herní a kasín na území 

hlavného mesta SR Bratislavy, a 

po bé) o po čte herní a kasín, ktoré boli uzavreté 

v zátvorke zrušené, v priamej prí činnej súvislosti 

s nadobudnutím ú činnosti všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

2/2017 z 30. 3. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Poznámku má pod čiarou. 

Žiados ť o predkladanie informácie sa nevz ťahuje na 

herne a kasína uzavreté, v zátvorke zrušené, len na  základe 

zákona číslo 171/2005 Zbierka zákonov o hazardných hrách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko rších 

predpisov. Poznámka uzavretá. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Mali ste čas. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tridsa ť jedna prítomných. 

Dvadsa ť sa vyjadrilo za. 

 

V bode Rôzne ďalej nasleduje pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán námestník. 

V prvom rade, neviem, aj ke ď sme si teda síce 

odhlasovali, že budeme rokova ť iba do devätnástej, ale ja 

mám za to, že v zmysle rokovacieho poriadku aj v bo de Rôzne 

sa hlasuje o všetkých návrhoch až po ukon čení bodu, takže 

nechápem, pre čo hlasujeme takýmto spôsobom.  

Myslím si, že nedodržiavame rokovací poriadok.  

A ke ďže v bode Rôzne môžem vystúpi ť v zásade 

s akýmko ľvek príspevkom a už sa k bodu Interpelácie dnes 

evidentne nedostaneme, takže ja mám pripravenú inte rpeláciu 

na pána primátora aj ke ď tu nie je, ale teda budú to 

spracováva ť pracovníci a žiadam ho, aby preveril možnos ť 

umiestnenia zákazovej zna čky na Kamzíku,kde pod ľa 
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požiadaviek Ob čianskeho združenia Naše Karpaty, je to 

občianske združenie, ktoré sa dlhodobo už snaží umiest ni ť 

zákazovú zna čku na Kamzíku od kruhového objazdu po ľavej 

strane. Bolo to riešenú už aj na rôznych úrovniach,  či na 

úrovni Mestských lesov, alebo na úrovni mestskej po lície, 

zatia ľ sa toto nikde nepohlo. Tá zna čka tam nie je. Neviem 

pre čo.  

Čiže, požiadal by som pána primátora, aby sa tomuto 

venoval a preveril túto možnos ť a ak to je možné, aby tam 

tá zákazová zna čka bola osadená. Ak nie, tak by som chcel 

vedie ť dôvody.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Sme v bode Rôzne. 

Ďalej vystúpi pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážený pán viceprimátor, vážení kolegovia, 

možno to bude také trošku netradi čné, ale cez vše cez 

to všetko by som chcel nie čo spomenú ť.  
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Zažil som také, že bol som v Belgicku v Antvertách 

a zrazu to na m ňa prišlo. Potreboval som, ako u nás 

hovoríme, na  malú a ako hovoria v Belgicku number one.  

A proste, nevedel som nájs ť verejné toalety. A zrazu 

mi tam bolo povedané, že tam je zabezpe čené mestom taká 

vec, že ktoréko ľvek toalety v ktoromko ľvek kr čme, reštaurá, 

slúžia všetkým ľuďom. 

Proste, v prípade, že dostanú súhlas od mesta, že m ôžu 

prevádzkova ť  akúko ľvek prevádzku, ktorá má verejné 

toalety, tie toalety sú verejné.  

Pokia ľ viem, v Bratislave máme jediné verejné toalety, 

možno je ich viac, to sú tu ne ďaleko magistrátu a všetky 

tie verejné toalety, ktoré boli v minulosti za soci alizme, 

jak sa hovorí, že pred Tescom, to bolo vždy zvä čša pod 

zemou a tak, boli zrušené, často sú tam dneska kaviarne, 

proste  je toho nedostatok.  

Ja by som chcel iba takú iniciatívu od mesta. Ke ď 

niekto nový požiada o nie čo, o nejaký súhlas a to záväzné 

stanovisko, aby tam mal tú podmienku, že tie toalet y musia 

byť verejné.  

Môže si za to vybera ť, povedzme dvadsa ť, tridsa ť 

centov, aby mu tam nechodili bezdomovci, ale aby tu risti 

a takí tu čurali často v parkoch v rohoch a do igelitových 

sáčkov, čo som ja videl, tak to troška, troška by sme sa 

mali za to hanbi ť ako Bratislava. A to je prvá vizitka, ke ď 

každý roh smrdí mo čom a nemusel by. Sta čí, keby sme len 

využili tie naše možnosti čo máme. 
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Ďakujem. 

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som chcel poveda ť, že ako majite ľ takéhoto 

gastronomického zariadenia som v konflikte záujmov a preto 

nemôžem hlasova ť. 

Ale ke ďže pán kolega nepodal návrh uznesenia, tak je 

to vlastne pasé. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Hanulík,  
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aj vo Viedni je to tak, že mesto Viede ň je dohodnuté 

s viacerými prevádzkami kaviarní a cukrární a takýc hto 

podobných zariadení, kde sú  toalety a mesto Viede ň má 

vypracovanú takzvanú mapu pre peších a to nie len, že môžu 

používa ť tí peší tie jednotlivé kaviarne a toalety v nich 

bez toho, aby si tam museli kúpi ť kávu, ale sú aj nejaké 

také, že prechodné dvory, ktoré sú súkromné.  

Takže, ve ľmi vítam tento váš návrh a bola by som rada, 

keby sme sa niekedy k tomu dopracovali, aby toto me sto sa 

začalo stara ť o peších a o takých, ktorí nepotrebujú si 

sadnú ť iba na kávu, ale sa prechádza ť a majú pri tom 

potrebu sa zastavi ť niekde v nejakej, na nejakej toalete.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pán poslanec Hanulík. 

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

Áno. Ja by som chcel na to zareagova ť tak, že to čo 

kolegy ňa povedala, tak to má by ť. Proste, ten turista má 

vedie ť, že všade je to možné. Nie, že obíde desa ť, to u nás 

nie, asi u susedov asi. Tam je tá pointa toho, aby to bola 

v tom reklame, že Máme radi Bratislavu, že chcete s a 

vy čura ť? 300 WC. Prí ďte do Bratislavy. Je to, sme 

k dispozícii. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jasné. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Dobre. Tento príspevok bol bez návrhu uznesenia. 

Ďalej vystúpi pán poslanec Kolek. 

Ešte možno správa z organiza čného smerom k tomu, čo tu 

zaznelo, ten postup, samozrejme, je  možný aj takýt o. 

Nemusí sa hlasova ť na konci, vzh ľadom k tomu, že sme 

kotvili ukon čenie rokovania o devätnástej hodiny, došlo by 

k tomu, že by sme si tu vypo čuli dvadsiatich poslancov 

a potom by sme si povedali, že koniec. A nehlasoval i by 

sme. Preto je ten postup takýto.  

Pán poslanec Kolek mal slovo, zobral som mu nejaké 

minúty, takže (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, pokia ľ stihnem, tak by som mal dve veci. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Jedna je, jedna je k priebežnej, alebo každomesa čnej 

informácii o hospodárení magistrátu, respektívne me sta. 
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Ja svojho času som žiadal spracovate ľa, aby táto 

informácia bola vždy k poslednému d ňu mesiaca. K poslednému 

dňu. Odpove ď mi bola daná, že vzh ľadom na to, že o tri 

týždne, alebo štyri týždne maximálne by nebolo možn é tento 

materiál spracova ť, napriek tomu, že sa dodáva až 

s materiálom kompletným, čiže nejde tento materiál, tento 

materiál nejde cez komisie, tak som to akceptoval, lebo 

podpísal to primátor nakoniec, takže nebude nerobil  som 

nátlak.  

S po čudovaním som ale zistil, že napriek tomu, že 

v marci to bolo prvýkrát tento rok ke ď prišla mesa čná 

informácia, bol materiál spracovaný k 24. 2., 

zastupite ľstvo sme mali teda na konci marca. Aprílová 

informácia o hospodárení mesta bola spracovaná k 20 . 3., 

hej?  

Čiže tu naraz vidím nejaký taký akože, nechcem 

poveda ť, že úmysel, hej, že sa tento termín posunul niekde  

dopredu.  

Na dátum som sa pozrel preto, lebo som zistil, že m áme 

nejaký malý prebytok financií vzh ľadom na hospodárenie, 

hej? Oproti tým štandardným, čo boli vo februári, plus, 

mínus desa ť miliónov, to kleslo na dva celé devä ť, hej? 

A jediný dôvod som našiel v tom, že, a teraz dobre 

počúvajte, že do tohto príjmu nebola zahrnutá da ň z príjmov 

fyzických osôb. Bol to dôvod, aby sa dal dátum dvad siateho? 

Aby sa tam neobjavilo plus, mínus nejakých štrnás ť 

miliónov, ktoré prišli možno, 22., 23.? Čiže namiesto 

dvoch, dva celé devä ť milióna prebytok, by tam bolo možno 

dvadsa ť miliónov. Neviem.  
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Možno, pán riadite ľ finan čného bude vedie ť poveda ť. 

Čiže, poprosím o túto jednu informáciu, či by bolo 

naozaj možné vždy tento mesa čný výkaz robi ť tak, aby do 

príjmov bola zahrnutá položka da ň z príjmov fyzických osôb.  

Lebo tá tvorí plus, mínus každý mesiac, plus, mínus  

teda hovorím, rovnakú sumu a podstatnú sumu. Hej? 

Lebo nárast medzi príjmami z minulého obdobia, čiže za 

ten mesiac, tvorí len jedenás ť miliónov, hej, ale chýba, 

a teraz neviem, štrnás ť, pätnás ť, sedemnás ť.  

Viem, že výber dane z fyzických osôb za marec bol 

signalizovaný na plus, mínus o štyri percentá vyšši e ako 

bola prognóza. Neviem. 

Ale pán riadite ľ mi to asi povie. Tak by som prosil 

o odpove ď, že ko ľko prišlo a v akom dátume chodí, chodia 

tieto príspevky zo štátneho rozpo čtu. To je jedna vec. 

A druhá. 

Ale viete čo, nechám to na písomnú. Ja si to v rámci 

dvestojedenástky vyžiadam. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dvestojedenástkou teda dostane odpove ď. 
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Okej. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Tie príjmy chodia závisí od štátu niekedy po 20-tom , 

neviem presne teraz termín. 

Tak či tak, zoh ľadnenie tohto hospodárenia len 

zoh ľadňuje príjmy, ktoré sme dostali a výdavky, to znamená  

cash flowový poh ľad. Neznamená to vôbec o tom hospodárení, 

že ako si stojíme reálne, že ko ľko bude ten prebytok. 

Lebo niektoré príjmy sa generujú skôr, niektoré 

neskôr, niektoré výdavky nastávajú naopak, neskôr, skôr. 

Takže vlastne toto nám sved čí iba o tom o aktuálnej našej 

cashovej pozícii. To znamená, ko ľko máme financií 

k dispozícii na ú čte.  

Toto je jediný preh ľad.  

Dávame dávame to vtedy, ke ď máme čo najviac vecí 

zaú čtovaných, preto vlastne ú čtovníctvo prebieha v priebehu 

celého mesiaca, tak ako vlastne prichádzajú faktúry , aké sú 

doby splatnosti, to znamená, snažíme sa vlastne z t oho 

pohľadu ú čtova ť  a dáva ť vlastne takýto stav, aký, aký 

vlastne, kedy, kedy je to, je to k dispozícii možné  a kedy 

vlastne aj nám tie interné procesy umož ňujú. 

Ďakujem. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Pán riadite ľ, toto ja chápem, že teda to je okamžitý 

finan čný stav.  

Moja otázka bola, či viete poveda ť ko ľko prišlo zo 

štátneho rozpo čtu da ň z príjmov fyzických osôb a druhá vec, 

či naozaj by sa to nedalo urobi ť, to zaú čtovanie, vžey 

k poslednému d ňu mesiaca, aby to viacmenej vždy robilo 

verný obraz financií na výstupe za celý ucelený mes iac. Nie 

teda takýmto spôsobom náhodilým.  

Ďakujem. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

K tomu marcu. To čo ste tvrdil, že je viac, reálne je 

to menej. A dokonca o nejaké, medzi.  

My ke ď sme robili odhad to čo vlastne by malo prís ť, 

tak prišlo menej ako vlastne sme o čakávali. Za marec. Ne 

nepamätám si teraz presne, bolo to nejakých devä ť miliónov, 

bol odhad.  

Len, lebo, to to chodia príjmy nie len pre mes, pre  

hlavné mesto Bratislava, ale nám chodia príjmy pre mestské 
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časti, ktoré automaticky potom ďalší de ň posielame mestským 

častiam tých tridsa ťdva percent.  

Takže vlastne, ja teraz sa len pozerám z poh ľadu 

hlavného mesta, kde vlastne nám, oproti našej progn óze 

prišlo menej ako vlastne sme, sme o čakávali.  

Na tú vašu druhú otázku, pozrieme sa na to, uvidíme  

v rámci, v rámci tých  procesných, že či to je možné, alebo 

nie.  

Takže, dám vedie ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Budem sa snaži ť by ť stru čný. 

Bra ňo Kaliský ma prekvapil, som si pôvodne chcel 

chysta ť uznesenia do bodu Rôzne. Tak len na črtnem teraz, čo 

asi pripravím nabudúce. 

Teda, ja to len preletím, ke ďže interpelácie sa dneska 

už nestihnú, tak bu dám to písomne a jedna sa týka toho, že 

ešte stále nemáme aktualizovanú koncepciu tepelnej 

energetiky, o tom som hovoril v čera. 
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Mala by ť v dvetisíc trinástom, už ďalšia v dvetisíc 

osemnástom, desa ť rokov sa neaktualizuje. Je to inak 

porušenie zákona, samo o sebe.  

A druhá interpelácia sa týka toho, že nám pán primá tor 

v decembri minulého roka s ľuboval, že v januári nám 

predstaví zoznam záchytných parkovísk k oh ľadne parkovacej 

politiky, aj toho, kde sa budú nachádza ť a máme apríl, máme 

apríl a teda bol by som rád, keby bol aj rozposlaný  

poslancom, lebo, je je to, je v omeškaní s týmto. 

Pani Čahojová mi hovorí, že niekde je zverejnený, tak 

by bolo dobré, keby ho, keby ho pánom poslancom pre dstavil. 

No a ešte pár takých informácií, ktoré asi rozpracu jem 

viacej potom na tom najbližšom zastupite ľstve v bode Rôzne.  

Pán primátor nám minule s ľúbil, že prípa v prípade 

verejného osvetlenia by nám poskytol zoznam, zoznam  výmeny 

toho verejného osvetlenia, pod ľa jednotlivých mestských 

častí, ktoré sú plánované na rok 2017, aby sme mali preh ľad 

čo sa stihne tento rok z toho, z tých stotisíc, mysl ím, čo 

sú na verejné osvetlenie vymeni ť, najmä tie skorodované 

a podobne. 

Tak ako minulý rok to spravil v prípade Petržalky 

a Dúbravky, neviem či už také nie čo  je vypracovné a kedy 

to bude poslancom zaslané. To by som sa chcel opýta ť tuná 

vedenia mesta.  
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Ďalšia vec. niekedy máme na v bode rokovania vlastne  

výsledky kontroly NKÚ a prerokovanie tých výsledkov  

kontroly. 

Tam by som navrhoval, aby ak to nebude dávané priam o 

k tomu materiálu, aby teda aspo ň poslancom boli 

rozposielané tie tie originálne protokoly, napríkla d toho 

NKÚ. Aby sme si to vedeli porovna ť. Lebo potom je tam len 

to, akým spôsobom sa tie opatrenia plnia a nedá sa to, 

jednoducho, spárova ť úplne do dôsledkov.  

Takto máme tu, máme tu kontrolu na najbližšom 

zastupite ľstve, ktorú dneska nestihneme, tak bolo by dobré, 

keby mohla by ť rozposlaná poslancom.  

Pokia ľ ide o peti čný zákon, minule som to vysvet, 

minule som tu o tom diskutoval. Overoval som si aký m 

spôsobom mesto robí, alebo vedenie mesta robí prero kovanie 

petície so zástupcom peti čného výboru. Dozvedel som sa, že 

sa to robí tak, že sa len zašle list s informáciou,  že 

petícia bola úspešná a to ľko sa vyzberalo a tak ďalej.  

Ale nemyslím si, že to bolo zmyslom zákona. Zmyslom  

zákona,  

ak by som náhodou potom prekro čil čas, tak poprosím 

o pred ĺženie. 

Zmyslom zákona bolo, aby sa ten, komu je tá petícia  

ur čená, stretol s tým zástupcom peti čného výboru, aby si 

prerokovali tú petíciu. Tak je to aj v tom peti čnom zákone. 
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Ja by som teda aj požiadal o nejaké vyjadrenie vede nia 

mesta, či svoju doterajšiu prax mieni zmeni ť v tomto smere, 

lebo inak by som potom navrhol na tom najbližšom 

zastupite ľstve nejaké uznesenie, aby sa to tak robilo. 

Veľa sa diskutuje o tých zmluvách, ktoré uzatvára 

mesto, že sú tam rôzne podmienky pokia ľ ide o autorské 

práva, o obchodné tajomstvo a podobne.  

Mali sme tu audity, máme tu rôzne projektantské 

výstupy, ktoré sa týkajú GIBu a podobne.  

Tam, sa priznám, čudujem, pre čo to potom mesto až tak 

vychádza v ústrety tým dodávate ľom. ja si myslím, že tam 

bez problémov by sa dala, by sa dali tie zmluvy 

naformulova ť tak, aby to mesto nebolo obmedzované zo strany 

tých dodávate ľov takým spôsobom ako doteraz.  

Tam som sa vedenia mesta chcel spýta ť či do budúcna, 

aspo ň do budúcna neuvažujú nad tým (gong), že by takýmto  

spôsobom tie zmluvy boli naformulované.  

Teda, že povedzme, pri autorskom práve, tomu autoro vi 

zostane len to, že bude uvedený ako autor, prípadne  nejaká 

nevýhradná licencia a podobne, lebo tak ako sa to r obí 

teraz, že si to rôznym spôsobom podmie ňujú a potom sa 

k tomu nevieme dosta ť, to je, to si myslím, že až zo strany 

tých dodávate ľov ur či, excesným spôsobom formulované 

a neviem pre čo mesto na to tak ľahko pristupuje.  

Jednu korekciu by som ešte, ke ďže vidím pána Kasandra 

tuná, a pokia ľ ide o rozpo čet.  
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Mesto prezentovalo, že na terasu Blagoeova dáva 

stotisíc. Ono, v celkovom sú čte áno. ale tak ako som sa aj 

s pánom primátorom rozprával a povedal, že to nebud e 

problém, tak bude treba, neviem či na to bude treba aj 

zmenu rozpo čtu, by sme si mali potom asi spolu vysvetli ť, 

bude treba tú sumu rozdeli ť, tak jak to bolo plánované. Že 

šes ťdesiattisíc je na opravu  tej tej časti terasy, ktorá 

je vo vlastníctve mesta a štyridsa ťtisíc pôjde ako dotácia 

k tým žiadate ľom, ktorí si budú opravova ť tú zvyšnú časť 

tej terasy na verejnoprospešné prvky tej terasy. 

Vlastne, v tom je ten nový prístup a mal by ť nový 

prístup mesta vo vz ťahu k opravám terás, že si nebude mesto 

opravova ť len výlu čne tie svoje časti, ale že vyjde 

v ústrety aj tým ľuďom, aby ich motivovalo, aby si tie 

terasy opravovali, ktoré majú aj oni vo svojom vlas tníctve, 

hlavne, ak sú tam ur čité verejnoprospešné prvky tej terasy.  

Čiže, tam by mala by ť tá suma rozdelená na šes ťdesiat, 

štyridsa ť. Nechcem ís ť do podrobností. Ale asi sa 

v najbližšej dobe u vás objednám, aby sme to nejako  

dotiahli, tak ako to bolo pôvodne myslené.  

No a ešte na záver.  

Ja som pri tom hlasovaní, ktoré sa týkalo výstavby 

náhradných nájomných bytov v Dúbravke, si práve iši el pre 

výsledky hlasovania v Petržalke a tak som, žia ľ, nestihol 

zahlasova ť za ten materiál, za čo by som sa Dúbrav čanom 

chcel ospravedlni ť, lebo ak by som to stihol, ke ďže som sa 

vtedy presúval, tak by som zahlasoval Zdenke zato 

Zaťovi čovej (gong) a našim kolegom za  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mám procedurálny návrh na to, aby sme rokovali do 

19.30 kým nás tu ešte je dvadsa ťtri. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O tomto návrhu budeme hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

 

Mestské zastupite ľstvo nie je uznášaniaschopné. 

Dáme si pauzu. 

(poznámka:  po čuť „dobehli štyria poslanci“ „ešte 

raz“) 

Môžme zopakova ť, dobre. 

Poprosím, aby zaujali miesta v rokovacej sále.  
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Znova budeme opakova ť teda hlasovanie k tomuto bodu, 

procedurálnemu návrhu pána poslanca Mrvu. 19.30. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ť sa vyjadrilo za. 

 

Pokra čujeme, pán poslanec Mrva povedal svoj 

procedurálny návrh, tým pádom stráca poradie a idem e ďalej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Však a v tom si predstavil procedurálny návrh.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sme tu teda (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno, tak.  

Ďakujem pekne. 

Taký čierny humor tuná máme, čiernobiely humor, však. 

Ja nebudem dlhý.  
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Mám pripravené uznesenie.  

Hovorili sme dneska o tom vizuálnom smogu, ktorý ná m 

všetkým vadí. V Bratislave je neregulovaný, nevieme  s tým 

ni č robi ť.  

Ja som ako starosta pred jedenástimi rokmi, ke ď som 

začínal, pol roka nevydával povolenia, však pani Konra d, 

vtedy ste u nás robili architektku a chceli sme ten  ob, ten 

les reklám, ktorý tam máme pri Vajnoroch, nejako re gulova ť, 

redukova ť, lebo sa nám to nepá či. lebo to hyzdí verejný 

priestor.  No ale nedá sa to, ke ď tam dôjde súhlas 

vlastníka, ke ď tam dôjde súhlas užívate ľa, ke ď policajt 

dopravný a policajt krajský odsúhlasia, že to tam m á by ť, 

tak to, že tam poslanci, architekti a starosta to t am 

nechcú, tak to nesta čí.  

No, ale medzi časom, to som hovoril už viackrát, sme 

zistili a dneska sme si to aj preverili, že skuto čne 

v Nitre je v územnom pláne regulácia reklamy. Naprí klad sa 

tam dá, že pri nákupných ce, strediskách a centrách  môžeme 

mať reklamy, ale pri sídliskách a cestách, ktoré nie s ú 

nákupné, reklamy nemôžu by ť. A prešlo to. 

Si predstavte, ani prokurátor to nezrušil. Teda chc el 

zruši ť, ale zastupite ľstvo Nitry to nezrušilo a nebolo to 

na súde. 

Čiže, reklama sa dá územným plánom regulova ť. Dá sa 

a dneska sme si aj s pánom Silvestrom Čiernikom hovorili, 

že by to išlo. On hovorí, že nie, ale zase ja si my slím, že 

sú tu názory, že by to išlo, keby to išlo per parte s, 

a teda ja by som navrhol pánovi primátorovi, aby ce z svoje 
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oddelenie územného plánovania pripravil ú činnú reguláciu 

umiest ňovania reklamy pod ľa stavebného zákona tak ako to je 

v Nitre.  

Dal by som mu na to, aby to pripravil dva mesiace d o 

konca júna, kedy máme ďalšie zastupite ľstvo. 

A teraz predložím ten návrh a dám ho návrhovej 

komisii.  

Mestské zastupite ľstvo žiada pána primátora, aby ako 

orgán územného plánovania hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy - oddelenie obstarávania územn ého 

plánovacej dokumentácie - navrhol v územnom pláne s pôsob 

účinnej regulácie umiest ňovania reklamných stavieb pod ľa 

stavebného zákona podobne ako je tomu v Nitre.  

Termín: 28. jún 2017. 

Podávam to v mene poslanca, poslankyne Štasselová, 

Čahojová a poslanca Mrva.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Slovo má pán riadite ľ sekcie.  

Ing. arch. Mgr. art. Silvester   Č i e r n i k , riadite ľ 

sekcie územného plánovania: 

Ja len chcem poopravi ť.  
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Ja som povedal, že sa to dá, nie že sa to nedá. A ž e 

aj na tom robíme.  

Čiže, sa mi zdá toto uznesenie navyše robotu, ktorú 

budeme zase musie ť vyhodnocova ť a spracováva ť, ke ď už som 

raz povedal, že pracujeme na tom, aby sme tieto reg ulácie 

a reklamy do toho zapracovali.  

Tak, akože, urobte ďalších dvesto uznesení a budem sa 

týmto zaobera ť a potom uvidím kto bude robi ť tie ďalšie 

veci. 

Ako, už naozaj, ke ď raz poviem, že to robíme, aj som 

to povedal tu, a že to zapracovávame, jak sme to 

zapracovali do Územného plánu zóny Dunajská, tak po vedzte, 

načo ďalšie takéto uznesenia, ktoré nám len vyrábajú čiste 

byrokraciu. Ni č viac. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyne. 

Pani hlavná architektka Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Ja tiež zopakujem, že ten materiál máme, je priprav ený 

a ve ľmi radi ho predstavíme v komisii pre rozvoj, životn é 
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prostredie, kde pozveme, možno, ďalšie, ďalšie komisie, aby 

ste vedeli, čo je pripravené.  

A ide o to, preklopi ť tie veci do územného plánu. 

Jediná možnos ť je, ako hovoríte, urobi ť z toho, 

vézetenko nemôžme z toho materiálu, ja by som si 

predstavovala, že vám ho predložíme, vy ho prijmete  a potom 

sa pre preklopí do územného plánu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale kde ho mám predloži ť? Ja by som ho. Ale do komisií 

a ukáza ť vám ho.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Dobre.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len, ke ď hovoríme o tom reklamnom smogu, myslím, že 

už tomu budú dva roky ke ď som sa s pánom primátorom 

rozprával o tom, že, lebo on hovoril, že je vypraco vaná tá 

pasportizácia jednotlivých bilboardov a po jednotli vých 
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mestských častiach, a teda som ho požiadal, aby nám to 

poskytol, konkrétne ja som hovoril za Petržalku. A teda, 

myslím, že už dva roky od toho času bude a ja stále tú 

pasportizáciu nemám.  

Tak som sa chcel spýta ť, že v akom je to stave? A že 

či sa toho dožijem ešte v tomto volebnom období?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Mrva dal návrh na uznesenie v znení, teda aj 

s pani Štasselovou a Čahojovou dohromady. 

Mestské zastupite ľstvo žiada pána primátora, aby ako 

orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratisl avy, 

oddelenie obstará, obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie, navrhol v územnom pláne spôsob ú činnej 

regulácie umiest ňovania reklamných stavieb pod ľa stavebného 

zákona podobne ako je tomu v Nitre. Termín: 28. 6. 2017. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko návrh uznesenia.  

Prosím, prezentujte sa, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťtri. 

Trinás ť sa vyjadrilo za. 

 

Ďalej v diskusii pokra čuje pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Už, už ste všetci oboznámení, lebo sme vám to dali 

mailom do na vedomie, že sme s Mrvom, s Janom Mrvom  podali 

podnet aj s pani Aufrichtovou, podnet mestskému 

kontrolórovi hlavného mesta na čerpanie auditu, teda 

finan čných prostriedkov zo zmluvy o audite fungovania 

parkovacej politiky a na základe toho, ak ste si to  

pre čítali, nás teraz  navrhujem uznesenie, ktoré znie: 

Mestské zastupite ľstvo žiada  
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za prvé, hlavného kontrolóra hlavného mesta Bratisl avy 

preveri ť súlad objednávok s vymedz s vymedzeným predmetom 

rámcovej dohody o poskytovaní autorských služieb číslo FIN 

4/025 so spolo čnos ťou DELOITTE a informova ť o výsledku 

mestské zastupite ľstvo. Termín  25. 5. 2017. 

A po druhé, žiada primátora o zastavenie čerpania rámcovej 

dohody o poskytovaní auditorských služieb číslo FIN 4/025 

do doby prešetrenia a podania informácie na základe  podnetu 

poslancom Mrva, Štasselová, zo d ňa 7. 4. 2017 s výnimkou 

účtovných auditov a konzultácií týkajúcich sa ú čtovníctva 

a daní tak, ako bolo uvedené vo verejnom obstaráva 

obstarávaní.  

Keďže dokumenty obstarané a teraz zdôvodnenie: 

Keďže dokumenty obstarané na základe rámcovej dohody, ktoré 

síce v názve nesú ozna čenie audit, nesp ĺňajú svojim obsahom 

predmet auditu, sú to jednozna čne koncep čné materiály 

a znenie objednávok to aj potvrdzuje.  

Spracovate ľ, aj objednávate ľ si pri zadávaní 

objednávok museli by ť tejto skuto čnosti vedomí, a preto sa 

domnievame, že za daných okolností je jednozna čne zrejmé, 

pre čo museli by ť aj tieto materiály chránené pred 

nahliadnutím a citovaním. Ich existencia je totiž d ôkazom 

porušenia zákona o verejnom obstarávaní.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Dámy a páni, 

Informova ť môžem na májovom zastupite ľstve, ako o to 

bolo požiadané, ale správu o vykonaní kontroly na z áklade 

uznesenia, ktoré bolo na ostatnom zastupite ľstve uložené, 

ktoré aj z procesného h ľadiska znamená nejaké konkrétne 

úkony, ktoré sa musia za čať a skon či ť, vrátane prerokovania 

prípadných námietok, tak vás musím informova ť, že zajtra 

dostanem objednávky z našej u čtárne. Takže, takto 

jednoducho pripravili. Je možné, že správa písomná bude až 

na júnovom zastupite ľstve. 

Ale informova ť, samozrejme, vás môžem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou naspä ť reaguje, nie to nebolo jeho.  

Faktickou ešte pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Šup. Môžem. 

To potom riešim čo (zasmiatie) 

Dobre. Spolo čnos ť Audit sa na svojej webovej stráne 

ako auditorská firma definuje, že sa zaoberá finan čným 

výkazníctvom pod ľa medzinárodných štandardov finan čného 

výkazníctva a tam sa citujú všetky možné veci a my ju 

berieme, v povedomí nás je všetkých, že to robia ú čtovný 

a finan čný audit.  

Až tu, v mestskom zastupite ľstve sme sa dozvedeli pri 

podpisovaní poze auditov parkovania a osvetlenia, ž e je to 

spolo čnos ť, ktorá má odborníkov aj na osvetlenie, aj na 

parkovanie.  

A skúmaním rámcovej zmluvy so spolo čnos ťou Deloitte 

sme zistili, že rámcová zmluva hovorí o tom, že má robi ť 

finan čné, ú čtovné a da ňové poradenstvo, tak ako sa to bežne 

robí k závere čným ú čtom a nie audity, vyrábania auditov, 

odborných auditov na parkovaciu (gong) politiku a n a 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Návrhová komisia, máme návrh uznesenia?  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh doru čila pani poslanky ňa Štasselová aj 

s pánom Mrvom. Je to podnet mestskému kontrolórovi:  

Mestské zastupite ľstvo žiada hlavného kontrolóra 

preveri ť súlad objednávok s vymedzeným predmetom rámcovej 

dohody o poskytovaní audítorskej audítorských služi eb číslo 

FIN 4/025 so spolo čnos ťou DELOITTE a informova ť o výsledku 

s termínom  25. 5. 2017. 

A ďalej žiada primátora o zastavenie čerpania rámcovej 

dohody o poskytovaní audu audítorských služieb číslo  

FIN 4/025 do doby prešetrenia a podania informácie na 

základe podnetu poslancov emkáveá či emcé, neviem čo to je?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

NKÚ asi, nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Či?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Em ká vé á.  

No? Tak to mal by ť Mrva, Štasselová, zo d ňa 7. 4. 2017 

s výnimkou ú čtovných auditov a konzultácií týkajúcich sa 
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účtovníctva a daní tak, ako bolo uvedené vo verejnom 

obstarávaní.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko návrh uznesenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťpäť. 

Devätnás ť poslancov sa vyjadrilo za. 

 

No. 

To bol posledný prihlásený do bodu Rôzne, ktorý sme  

predradili.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale ešte máme devätnás ť minút rokovania dnešného 

mestského zastupite ľstva, takže ideme pokra čova ť. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie, nie. 

Procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Kolek. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Skúste zapnú ť pána poslanca Koleka, aby zaznelo toto 

aj do záznamu. 

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

Že dávam procedurálny návrh na odhlasovanie ukon čenia 

dnešného zasadnutia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Musím poveda ť, že je to strašná vizitka. Najprv 

o devätnástej koniec, potom devätnás ť tridsa ť, potom 

ukon čenie devätnás ť jedenás ť. To nepochopia obyvatelia.  

Hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. 
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Že ukon číme teraz. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Takže pokra čujeme do devätnás ť tridsa ť. 

 

 

BOD 14A POSKYTNUTIE PRIESTORU PRE KOMUNITNÚ 

CYKLODIELŇU A PRIDRUŽENÉ AKTIVITY 

CENTRA MOBILITY V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toho času sme pod ľa rokovacieho poriadku mali nastúpi ť 

na bod desa ť, ktorý však s ťahujeme z rokovania dnešného 

zastupite ľstva, dopracujeme materiál. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vidíte to? Idem to poh ľadať hne. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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No, nech sa pá či. Takže sme v bode 14A. ke ďže sme po 

bode Rôzne, tak jak ste nás správne upozornili. Je to 

poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodiel ňu a 

pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Jedná sa o materiál, ktorý prešiel komisiou územnéh o 

plánu, životného prostredia. 

Najprv pre čítam text, aby som ho stihla, prípadne ak 

môžem o pred ĺženie pre číta ť. 

Návrh uznesenia sa volá: 

Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodiel ňu a 

pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave. 

Návrh uznesenia znie: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

podporuje doterajšie akti 

za A, podporuje doterajšie aktivity Cyklo kuchyne a  Centra 

mobility v Bratislave, ktoré prevádzkuje komunitnú 

cyklodiel ňu, vzdelávacie centrum a tematickú knižnicu,  

a za Bé, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby vydal 

súhlasné stanovisko s umiestnením a realizáciou kom unitnej 

cyklodielne v správe Ob čianskeho združenia Cyklokoalícia, 

Karadži čova 6, Bratislava, na časti pozemku registra ,,C'' 
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katastra nehnute ľnosti parcele č. 5194/1 v katastrálnom 

území Petržalka, v rozsahu pod ľa grafickej prílohy 

s podmienkami práce, s podmienkami: 

práce zabezpe či ť a realizova ť tak, aby nebola ohrozená 

bezpe čnos ť  chodcov a dopravy k pozemku vo vlastníctve 

hlavného mesta Bratislava, v správe Mestskej časti 

Bratislava – Petržalka, je potrebné uzatvori ť zmluva,  

v prípade ke ď bude treba upravova ť vz ťah k pozemku pred 

vydaním stavebného povolenia. 

Za Cé, primátora, teda mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora, aby vydal súhlasné stanovisko s platnos ťou 5 

rokov odod odo d ňa vydania. Termín plnenia máj 2017. 

Zárove ň vás chcem pre číta ť pre čo vlastne dávame túto 

dôvodovú, teda toto uznesenie. 

Cyklokus, cyklokuchyni bolo vydané toto povolenie 3 0. 

apríla 2016 a 30. apríla sa ukon čí. Komunita by potrebovala 

plynulo pokra čova ť v tejto aktivite. Mieni tu aj 

investova ť, urobi ť tu slne čné kolektory, zelenú záhradu 

a to znamená, že na tom, na toto obdobie, ktoré bud e 

pokra čova ť, by potrebovala aj nejakú rezervu časovú. 

Budú spo spolupracova ť so školou úžitkového 

výtvarníctva na vyma ľovaní jednotlivých kontajnerov. Chcú 

tam urobi ť ďalšie aktivity.  

V sú časnosti sa táto cyklodie ľňa nachádza priamo na 

Kloko čovej ulici na Tyršovom nábreží na cyklotrase 
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európskeho významu Eurovelo 6. A v tesnej blízkosti  je aj 

Eurovelo 13. 

Tá cyklo cyklo či cyklo číta čka na Viedenskej ceste 

zaznamenala okolo dvestotisíc prejazdov cyklistov, 

priemerný po čet bol asi šes ťsto alebo sedemsto cyklistov 

denne.  

Centrum mobility je zamerané na rozvoj a podporu 

cyklodopravy a s tým sú spojené aj viaceré aktivity .  

V tejto časti je vlastne komunitná cyklodie ľňa, 

vzdelávacie centrum a tematická knižnica a aktivity  Centra 

mobility sú v sú časnosti v súlade s prioritari s prioritami 

mesta, dopravnou politikou ako aj komplexnou doprav nou 

víziou Bratislavy.  

Zárove ň cu cyklokuchy ňa je tiež sú časťou programu 

Access Urban’s change, ktorého cie ľom je udržate ľný 

participatívny rozvoj mestského prostredia pomocou 

organizovania kultúrnych aktivít a medzisektorovej 

spolupráce. 

Cyklokoa cyklokuchy ňa sa s ťahovala už štyrikrát a toto 

miesto považuje za jedno z najlepších a naozaj aj v erejnos ť 

nie len bratislavská, ale aj zahrani čná, podporuje tieto 

aktivity.  

Spomínala som, že tam chcú urobi ť skvalitnenie toho 

životného prostredia a celkového prostredia, zvýši ť jej 

kultúrnu úrove ň, zárove ň tam plánujú okrem toho čo tam aj 

robia komunitnú diel ňu pod záštitou cyklokuchyne, 
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svojpomocnú cyklodiel ňu, neformálne vzdelávacie centrum. 

Workshopy, vzdelávanie, pardon, zdielania komunitné  

vzdelávanie, výmena skúseností s inými komunitami, 

workshopy, skladanie bicyklových hudobných systémov , 

inkubátor nových mechanikov, program Zaslúž si svoj  

bicykel, to je to, čo som spomínala, tá medzinárodná 

aktivita, výrobu atypických bicyklov, bicyklové múz eum, 

premietanie filmov, výstavy a tak ďalej. Je toho, je toho 

veľa. Máte to, máte to v prílohe. 

A ve ľmi by som vás poprosila o o podporu tohto 

materiálu.  

Samozrejme, závisí od pána primátora, nie je to naš a 

kompetencia. Môžme primátora iba požiada ť, aby to urobil, 

lebo je to v jeho kompetencii.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Po limite.  

To znamená, dvaja sa prihlásili k tejto téme, ale p o 

limite.  

To znamená.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To bolo úvodné slovo, aha.  
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Tak otváram diskusiu k tejto veci. 

K tomuto bodu otváram diskusiu.  

Do ktorej sa hlási pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán námestník.  

Ja tento materiál ur čite podporím, ale chcem využi ť 

túto chví ľu a da ť procedurálny návrh spolu s pánom 

poslancom doktorom Mikulcom, ke ďže ská čeme dnes už hore-

dole v rámci programu a za chví ľu budeme kon či ť, budem rád, 

keď spravíme ešte dobrý skutok pre Novomeš ťanov a chcem 

ešte zaradi ť po bode 14A, aby sme prerokovali bod číslo 23. 

Je to návrh na zverenie pozemkov v Bratislave v naš ej 

mestskej časti, v lokalite Ľudové námestie do správy našej 

mestskej časti. 

My potrebujeme tieto pozemky a to z toho titulu, že  

chceme tam revitalizova ť celé to námestí čko aj s parkom. 

Máme vyčlenené už finan čné prostriedky v rámci rozpo čtu 

a čakáme iba na toto zverenie. 

Takže, by som vás poprosil, keby sme toto ešte mohl i 

prerokova ť.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mikulec sa asi pridá k tomu.  

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

Ja sa pridávam.  

Ďakujem za slovo. 

Ja poprosím aj poslancov, ktorí sú mimo hlasovacej 

siene, aby už prišli a pomohli Novému Mestu a ob čanom, aby 

sa dožili toho pekného parku, ktorý tam máme naplán ovaný.  

Tak ich poprosím, aby prišli a urobili nie čo pre 

obyvate ľov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Procedurálny návrh. Ideme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  po čuť „rýchlo“) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  po čuť „no, ešte, ešte, ešte, dobre“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pripomínam však, aby ste si to všimli, že po čet 

prítomných je dvadsa ťšes ť. A na zverenie  nám sta čí? 

Nepotrebujeme osobitný zrete ľ? Okej. Takže sta čí oby čajná. 

Dobre. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A ke ď zaradíte ešte nejaký dobrý bod, tak ur čite áno. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

Uznesenie pani Kimerlingovej. Pani Pätoprstej, po ďme 

dokon či ť. Bod 14A. 

Diskusia skon čila.  

Návrhová komisia, poprosím.  
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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 aj 

písomne predložené, aj pre čítané pani predkladate ľkou 

Pätoprstou. 

Návrh uznesenia: Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

marie materiálu  podporuje a žiada primátora, tak ako je 

písomne uvedené. S termínom v máji 2017. 

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 dvadsa ťsedem. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťšes ť poslancov. 
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BOD 23 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. 

Č. 22840/1, PARC. Č. 22840/4 A PARC. 

Č. 22840/5, V LOKALITE ĽUDOVÉHO 

NÁMESTIA, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod rokovania 23 tým pádom v zmysle posledn ého 

hlasovania procedurálneho návrhu, Návrh na zverenie  

pozemkov v Bratislave kataster Nové Mesto. 

Tak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To sme hlasovali o procedurálnom návrhu. Že to 

zara ďujeme.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Bez úvodného slova. 

Predpokladám, že páni poslanci, ke ďže sú obidvaja 

z Nového Mesta, sa prihlásia do diskusie a odprezen tujú nám 

ciele Nového Mesta v tomto parku.  

Á do diskusie sa prihlásil pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán námestník. 

Ja len zopakujem to čo som už povedal pri tom 

procedurálnom návrhu. 

Ide o návrh na zverenie pozemkov  u nás v mestskej 

časti Nové Mesto. Tieto pozemky potrebujeme kvôli to mu, 

lebo dlhoro čne tam pripravujeme revitalizáciu celého tohoto 

územia, máme vy členené na to prostriedky v rozpo čte, 

a čakáme iba na zverenie. 

Prosíme spolu s doktorom Mikulcom vás ostatných 

poslancov o podporu. 

A taktiež chcem poveda ť, že tu bol zástupca 

občianskeho združenia Priatelia Ľudového námestia pán 

doktor La čok, ktorý nevedel kedy toto prerokujeme, tak 

odišiel, ale on vás taktiež chcel požiada ť o podporu.  

Takže ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou sa prihlásila 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: 

Samozrejme, že podporujem toto zverenie, ale peniaz e 

ste mali nachystané aj pri Cyklistickom štadióne. Á no. 

A a čas letí. 

Takže čakám, kedy aj Cyklistický štadión bude, dobre?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ďalej pokra čuje, nasleduje, pán poslanec 

Kolek. 

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

Sa vzdávam. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vzdáva sa. Mandátu. 

Ďalej nasleduje aj pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len chcem poprosi ť všetkých kolegov, aby nám teda 

pomohli a odhlasovali nie čo, čo je prospešné pre 
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obyvate ľov, lebo sú tu niekedy body, ktorým sa venujeme aj 

dve hodiny a nakoniec výsledok neni žiadny. Toto je  fakt 

vec, ktorá myslím si, že dos ť skrášli mestskú časť a pomôže 

tým obyvate ľom, aby tam mali peknú zele ň a pekný park. 

Takže, ďakujem a poprosím aj s Tomášom Kor čekom 

kolegov, aby nám odhlasovali tento materiál. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou ešte vystúpi pán poslanec Kolek. 

Nie? vzdáva sa? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, takže to. 

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

Vzdávam sa opä ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

A zasa je tam pán poslanec Kolek. Ale už po limite.  
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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 zverenie pozemkov aj s podmienkami 

v bodoch jedna až štyri, tak ako je písomne. 

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 dvadsa ťosem. 

Dvadsa ťosem za. 

 

To znamená, bod číslo 23 zverenie máme schválené.  
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, KARLOVA VES, 

DÚBRAVKA, NOVÉ MESTO A RAČA, NA 

VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo desa ť s ťahujeme z rokovania dnešného 

zastupite ľstva. Bod programu bude nabudúce o tom 

informovali sme. 

A pokra čujeme v zmysle schváleného rokovacieho 

programu, v zmysle schva ľovacieho programu bodom číslo 

jedenás ť Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúce sa nájmu častí pozemkov  v katastri 

Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Ra ča na 

vybudovanie kontajnerových stanovíš ť. 

Asi každý vie o čo ide.  

Teda bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán Kor ček sa hlási. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán námestník, za slovo. 
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Neviem, či sme tu dvadsiatisiedmi?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sme? Áno?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz sme odhlásili 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

A ke ďže, ke ďže som si všimol, že naozaj, teraz ve ľmi 

svižne pokra čujeme, tak ja dávam procedurálny návrh, aby 

sme dorokovali všetky tie body a kone čne aspo ň jedno 

zastupite ľstvo skon číme tak ako treba. 

Ja si myslím, že takýmto tempom to do štyridsiatich  

minút, alebo do hodinky zvládneme. 

Lebo naozaj sme už na smiech všetkým obyvate ľom 

Bratislavy  čo tu robíme.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujme teraz. 
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Uzat 

Pán Jen čík, faktickou.  

Ale najprv budeme procedurálny. To je jasné. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja ho chcem len podpori ť, tento džentlmen mi hovorí zo 

srdca.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Správne. 

Takže, hlasujeme o procedurálnom návrh návrhu pána 

poslanca Kor čeka.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

No. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťpäť. 

Šestnás ť je za. 
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To znamená, moment. 

Teraz ideme hlasova ť o v zmys, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii, o kontajnerových stojiskách. 

Tuná potrebujeme dvadsa ťsedem poslancov. Minimálne.  

Návrhová komisia, aby pre čítala návrh uznesenia k bodu 

číslo jedenás ť. 

Teraz sme hlasovali iba o procedúre. Procedurálnom 

návrhu pána Kor čeka. 

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 ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa schva ľuje nájom časti pozemkov a tak 

ďalej, tak ako je tu napísané v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

No. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  potlesk) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťsedem. 

Dvadsa ťsedem za. 

 

 

BOD 12 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: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Keďže bolo sch, ke ďže sme schválili procedurálny návrh 

pána Kor čeka, pokra čujeme v rokovaní bodom číslo 12. Je to 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v  rámci 

Opera čného programu Integrovaná Infraštruktúra obdobie ro ku 
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2014 až 2020 a Integrovaný Regionálny Opera čný Program 

rokov 2014 a rokov 2020. 

Predkladáme predu, vzh ľadom k tomu, že chceme 

v krátkom čase skon či ť, bez úvodného slova. O čakávam 

otázky, ktoré prídu v diskusii. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlási. 

Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

Pán Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Som sa prihlásil, lebo som videl pána Helda, že tu je, 

takže, lebo som myslel, že tu neni odborný pracovní k. 

Doprava. 

Chcel by som sa spýta ť, že tie naše dopravné veci, 

súvisiace, vajnorské dopravné veci súvisiace s celo mestskou 

dopravou, ako sú pred ĺženie elektri čky k Vajnorským jazerám 

a odstavné parkovisko pri Vajnorských jazerách súvi siace 

s parkovacou politikou, že či sa budú da ť, ak sa urobí 

projektová dokumentácia tento rok, lebo splupracuje m 

s GIBom našim, ktorý na tom robí, za zaradi ť ešte do tohto 

rozpo, do tohto obdobia če čerpania eurofondov, lebo by to 

bol jeden dobrý skutok, reálne pred ĺži ť elektri čku 

a vybudova ť odstavné parkovisko.  
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Myslím, že by to potom aj m ňa v problematike 

parkovacej politiky obmek čilo, ale aj iných poslancov, lebo 

bolo by vidno reálne kroky mesta súvisiace s tým, ž e sa 

zvä čšuje po čet parkovacích miest a buduje sa nie čo, 

a a zlepšuje sa vlastne doprava v meste. 

To isté sa mohlo udia ť aj pred ĺžením elektri čky do 

Lamača, teda no, áno, do Lama ča a do Devínskej Novej Vsi 

a mohli sa čerpa ť prostriedky nie len na elektri čku do 

Petržalky.  

To si myslím, že je budúcnos ť a na to sa mali čerpa ť 

prostriedky Európskej únie, nie len na rekonštrukci e 

existujúcich elektri čkových trás.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tam zaznela otázka, predpokladám. Na spracovante ľa. 

Áno. 

Momentálne nie.  

Poprosím o odpove ď na otázku.  
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Pracovník magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, tak ďakujeme za otázku, ale prezistíme 

informáciu a budem vás informova ť.  

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pripravíme informáciu, budeme vás informova ť. Taká 

znela odpove ď. 

Poprosím 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 berie na vedomie 

informáciu a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jeden poslanec. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Prosím prezen. Á, máme dvadsa ťtrojku 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťdva poslancov. 

Dobre. 

 

 

BOD 13 ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM MAJETKU 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram bod číslo trinás ť, je to Zmluva o zabezpe čení 

činností súvisiaca s vlastníctvom majetku. 

Krátke úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Dňa 31. 1. 2014 bola uzatvorená zmluva o nájme 

z hlavným mestom a dopravným podnikom.  
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Predmetom zmluvy sú pozemky, budovy a stavby, stavb y, 

stavebné objekty a hnute ľný majetok vo vlastníctve hlavného 

mesta prenajatý nájomcovi za ú čelom zabezpe čenia mestskej 

hromadnej dopravy v hlavnom meste.  

Následne boli v zmluve vytvorené dodatky, ktoré 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) zmluvu z dôvodu 

zabezpe čenia činností súvisiacich s vlastníctvom majetku.  

Jedná sa o bezodplatný typ zmlúv, ke ďže uvedené 

projekty sú považované za projekty negenerujúce prí jmy.  

Z uvede  zmeny, z uvedenej zmeny typu zmlúv nevyplý va 

hlavnému mestu žiadne finan čné záväzky vo či prenajímate ľovi 

dopravnému podniku, neprislúcha žiadna odplata za 

zabezpe čenie činnosti.  

Uvedený typ zmlúv bod schválený aj pri projekte Nos ný 

dopravný systém MHD I. 

Stanoviská súhlasné, finan čná komisia  berie na 

vedomie daný materiál, mestská rada  odporú ča schváli ť, 

návrh uznesenia odporú ča schváli ť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto nehlási, prosím návrhovú komis iu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje Zmluvy 

o zabezpe čení činností súvisiacich s vlastníctvom 

elektri čkovej, trolejbusovej a tak ďalej pod ľa predlohy. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Prosím aj pánov poslancov a poslankyne z predsália,  

z mezanínu, aby sa dostavili ešte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsa ťtri. 

Za sa vyjadrilo dvadsa ťtri poslancov. 
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BOD 14 INFORMÁCIA O STAVE PLNENIA AK ČNÉHO 

PLÁNU CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY 

PRE ROK 2017 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bodu číslo trinás ť, je to 

Informácia o zabezpe čení činností súvisiacich 

s vlastníctvom majet. 

To sme teraz dali? Pardon. 

Štrnás ť, Informácia o stave ak č, stave plnenia Ak čného 

plánu cyklistickej a pešej dopravy za rok 2017. 

Krátke úvodné slovo poprosím. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Na základe uznesenia číslo 1740/2014 žiada primátora 

hlavného mesta jedenkrát ro čne predklada ť mestskému 

zastupite ľstvu správu o plnení dokumentu rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na aktualizá ciu. 

Materiál obsahuje informáciu o rozpo čtovaných 

finan čných prostriedkov na realizáciu cyklotrás pre rok 

2017.  

Výstup z mestskej rady, odporú ča zobra ť na vedomie, 

návrh uznesenia, odporú ča zobra ť na vedomie.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do ktorej sa zatia ľ nikto nehlási. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu a tak ďalej.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán Vetrák, budeme potrebova ť, aby ste hlasovali. 

Nestihol. 

 

Budeme opakova ť hlasovanie.  

On sa snažil ve ľmi.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Poprosím aj ostatných poslancov, aby sa dostavili d o 

rokovacej sály, opakujeme hlasovanie. 

Prosím, prezentujte sa.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdva. 

 

Tým, tým pádom si dáme pätnás ťminútovú prestávku, 

potom si to zopakujeme a uvidíme. 

 

Rokovací poriadok je rokovací poriadok. 

Prepá čte, pätnás ť minút prestávka.  

 

(prestávka z dôvodu neuznášaniaschopnosti od 19.37 do 

19.53 h) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, bude me 

podkra čova ť v rokovaní mestského zastupite ľstva hlasovaním 

o uznášaniaschopnosti.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Menovite chcem vyzdvihnú ť poslancov, ktorí sa 

nachádzajú v rokovacej sále a sú dochví ľni: 

pani námestní čka Plšeková  

a Farkašovská, 

pán poslanec Mikulec, 

Kaliský, 

pán poslanec Bulla, 

pani starostka Feren čáková, 

pán poslanec Jen čík  

a Kor ček, 

pani poslanky ňa Svore ňová, 

pán poslanec Žitný,  

ďalej stredná rovina, alebo úto čná rovina nula, tam 

nemáme nikoho, 

a na pravom krídle nám sedí iba pán poslanec Vetrák   

a pani poslanky ňa Šimon či čová, 
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v návrhovej komisii ďalej tu máme, máme pani 

poslanky ňu Jégh, 

pani poslanky ňu Kimerlingovú, 

a pani poslanky ňu Pätoprstú. 

A zo sprchy dobehol pán poslanec Buocik.  

 

Dobre. 

Máme tu dve faktické. 

Pani Farkašovská bola na úvod, tú by som nevynechal .  

Takže, na úvod tu máme ešte dve faktické.  

Poprosím teda pána Kor čeka. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán námestník. 

Ja by som tebe chcel po ďakova ť za štýl vedenia tohto 

rokovania dnešného, myslím si, že to bolo naozaj ve cné 

a boli sme rýchlejší ako obvykle. 

Ja už som poslanec viaceré volebné obdobia, myslím 

rekord bol môjho kolegu Milana Cíleka, ktorý ke ď viedol 

zastupite ľstvo, mal zhruba štyridsa ť až štyridsa ťpäť minút, 

ale samozrejme, ja si myslím, že tie ďalšie zastupite ľstvá 

keď ich budeš vies ť ty, tak budeš sa k tomuto rekordu 

približova ť. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja by som sa chcel pripoji ť ku kolegovi Kor čekovi 

a chcel by som po ďakova ť všetkým poslancom, ktorí tu 

zostali až do týchto neskorých hodín a nech si to ľudia 

pozrú potom, že kto ich zastupuje a kto tu, kto sa tu 

nachádza.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za názor. 

Prichádza ešte pani poslanky ňa Štasselová medzi nás.  

Takže, skúsme si spravi ť potvrdenie 

uznášaniaschopnosti. Takže po ďme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Je nás osemnás ť. 

Tým pádom sme neuznášaniaschopní a z toho vyplýva, že 

v zmysle rokovacieho poriadku prerušujeme toto zasa dnutie 

mestské a do štrnástich dní vám pán primátor oznámi , kedy 

budeme pokra čova ť.  

Ďakujem poslancom za ú časť.  

 

(19.56 h prerušenie rokovania mestského 

zastupite ľstva konaného d ňa 27. apríla 2017) 

= = 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 24. MÁJA 2017 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie 12.09 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(pokra čuje sa v rokovaní, po ukon čení dokon čievajúcej 

časti mestského zastupite ľstva z 30. 3. 2017 s pokra čovaním 

26. 4. a 24. 5. 2017) 

... rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť. 

(poznámka:  čaká sa na poslacov) 

...aby sa vrátili do rokovacej sály, aby mestské 

zastupite ľstvo mohlo pokra čova ť. 

...poslankyne, aby sa vrátili do rokovacej sály, le bo 

začíname bodom, kde sa hne ď hlasuje.  

Otváram pokra čujúce zasadnutie mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 27. 4., na ktorom vítam poslancov 

mestského zastupite ľstva a starostov mestských častí 

a ostatných prítomných. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 512 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnili sa z celého d ňa pani poslanky ňa Černá 

a pán poslanec Buocik. Neskôr prídu na rokovanie pá n 

poslanec Kor ček a pán poslanec Borgu ľa. 

Za overovate ľov zápisnice boli zvolení 27. apríla 

poslanci Greksa a Hanulík, ktorí pracovali a aj bud ú 

pracova ť na dnešnom zasadnutí.  

Do návrhovej komisie boli zvolené pani poslankyne 

Jégh, Pätoprstá a Kimerlingová, ktorá pracova, ktor é 

pracovali a aj budú pracova ť dnes. 

Program tohto zastupujúce, pokra čujúceho zasadnutia 

bol schválený 27. apríla 2017, čiže dnešné pokra čujúce 

zasadnutie za čína hlasovaním, hlasovaním o uznesení, 

vyplývajúce z materiálu číslo štrnás ť.  

A ja poprosím ešte všetkých, aby si posadali na 

miesto, aby sme mohli za čať hlasovaním o bode 14. 
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BOD 14 INFORMÁCIA O STAVE PLNENIA AK ČNÉHO 

PLÁNU CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY 

PRE ROK 2017 - HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, prosím, hlasujeme o uznesení bodu štrnás ť. 

Návrh uznesenia bol pre čítaný, už iba hlasujeme. 

Pred.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Bod štrnás ť.  

Niektorým nefungujú karty. Moment, moment, moment. 

Prerušujem hlasovanie.  

Musíte vytiahnu ť, tí čo ste tu neboli, vytiahnu ť 

a založi ť znovu, lebo sme prestavovali software.  

Majú všetci nanovo zatla kartu?  

Dobre. Tak opakujeme hlasovanie. Prosím, spustite 

hlasovacie zariadenie.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťjedna za. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 514 

Uznesenie je prijaté. 

 

Hovoril som, že treba vytiahnu ť kartu a znovu ju 

zastr či ť, aby sa, aby sa resetoval ten systém.  

Takže, kto to neurobil, prosím, ešte to spravte.  

Máme schválený bod štrnás ť.  

 

 

BOD 15 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 bodu pätnás ť a to je pravidelná 

Informácia  o aktuálnom stave zabezpe čenia náhradných 

nájomných bytov. 

Tento bod je to pravidelný mesa čný materiál.  

A poprosím pána riadite ľa ešte o pár slov. 
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Uvedenú informáciu predkladáme na mesa čnej báze. Dnes 

dostanete materiál, ktorý bude najaktuálnejší na za jtrajšie 

zasadnutie mestského zastupite ľstva. V podstate materiál 

rekapituluje kroky mesta, ktoré sa urobili.  

Ja kratu čko zhrniem už aj teraz pár vecí, ke ď je 

potrebné, čo sa udialo za to obdobie.  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) informáciu, 

samozrejme, v súvislosti s výstavbou lokalita Pri k ríži. 

V tejto veci došlo k procesu, že 9. mája mesto obdr žalo 

uznesenie okresného súdu zdržaniu sa akejko ľvek stavebnej 

činnosti a výrubu drevín v danej lokalite. V tejto v eci 

mesto podalo, podalo odvolanie. 

Materiály dostanete k dispozícii, ktorý bude zaslan ý 

dnes, aj argumenty v súvislosti s rôznymi informáci ami, 

alebo nepresnými informáciami, alebo dezinformáciam i, ktoré 

sa, ktoré sa objavujú v tejto veci. 

Zárove ň chcem informova ť, že mesto, mesto sa snaží 

získa ť postoj zástupcov spolo čnosti SRPB k ďalšej činnosti. 

Musíme konštatova ť, že bohužia ľ, zatia ľ neúspešne.  

Prebiehajú rokovania aktívne v súvislosti s prebrat ím 

majetku spolo čnosti SRPB. Prvé rokovanie bolo 20. marca 

a dru ďalšie bolo 22. 22. mája. Zástupcovia SRPB boli na 

oboch stretnutiach požiadaní, aby podnikli kroky, k toré by 

nemali negatívny finan čný dopad na hlavné mesto v prípade 
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prevzatia majetku spolo čnosti, zatia ľ mesto neobdržalo v 

uvedenej veci výstup. 

Objavujú sa informácie v súvislosti ešte s tou dávn ou 

lokalitou, ktorá bola vybratá, vytypovaná, takzvaná  

lokalita Matador v Petržalke. Ja som dnes požiadal svojich 

kolegov, aby priložili do materiálu, ktorý vám, hov orím, 

dneska bude doru čený na zajtrajšie zastupite ľstvo, jeden, 

dva, tri, štyri, štvorstranovú analýzu v súvislosti  s tým 

ako to s Matadorom bolo, ako to s Matadorom, proste , bolo 

riešené, čo bolo riešené, ako bolo riešené,  kde to vlastne 

všetko, všetko zatia ľ ako skon čila.  

My nemáme relevantnú komunikáciu s tým investorom 

a nemáme ani relevantnú komunikáciu v tejto veci so  

spolo čnos ťou SRPB. Mesto jasne deklarovalo záujem 

pokra čova ť v danej, v danej, v danom, v danom procese, 

avšak, musia by ť splnené náležitosti, ktoré tu sme 

potrebovali doda ť, doplni ť a tie doplnené neboli. 

Ale, hovorím, podrobnú informáciu nájdete v materiá li, 

teraz som ho akurát schva ľoval. To sú ďalšie veci. 

Zajtra bude predložená opätovne, opätovne materiál,  

predložený materiál v súvislosti s tou metodikou pr i 

výpo čte vyplácania kompenzácií pre reštituentov, kde 

samozrejme, radi budeme odpoveda ť na otázky vaše, aby sme 

si to vyjasnili, pretože mesto pod ľa zákona musí túto 

povinnos ť splni ť, aby sme, samozrejme, mali bázu na to, že 

začne vypláca ť tie finan čné rozdiely.  
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A bola položená otázka, pre čo mesto v tejto veci 

nekonalo skôr a tak ďalej? Mesto do konca roka 2016 

papierovo vo či zastupite ľstvu kona ť nemohlo, pretože 

vlastne stále plynul ten stav, kedy platil, platila  tá, 

platilo to prechodné obdobie. Okamžite, vlastne v j anuári, 

mesto v tejto veci za čalo kona ť. My sme už mali právne 

analýzy, akým spôsobom nastavi ť tú metodiku.  

Bolo viacero rokovaní aj s ministerstvom, viace 

viacero rokovaní aj s našimi právnikmi, externými, 

internými, a bol predložený tento materiál, ktorý b ol daný 

do komisií v polovici februára. 

Čiže, od polovice februára, v marci schválený nebol,  

nestihol sa, v apríli schválený nebol, lebo bohužia ľ, 

neprešiel, a teda predkladáme ho opä ť, lebo, lebo 

považujeme to za, za našu povinnos ť. A to je ďalšia vec. 

Informujem vás s tým, že naoz na ďalej beží kompletná 

informa čná báza pre pre tých nájomníkov v tých bytoch 

týchto reštituentov, máme vo frontoffice zriadeného , 

zriadené miesto, človeka, ktorý odpovedá na otázky. Je 

urobená podstránka v rámci webu Bratislavy, kde sú 

informácie.  

Dokonca riešime od tých najpál čivejších prípadov, 

pretože sa, ešte raz, nejedná sa o ľudí, ktorí by mali 

akéko ľvek nejaké, nejaké iné problémy, ale je tam istý 

nejaký iný, ktorý hlavne dôchodcov, istý sociálny a spekt, 

preto sme oslovili, oslovili Právo na bývanie, orga nizáciu, 

aby vytypovali ľudí, ktorí sú naozaj, proste, v tej 

problémovej, problémovej skupine, ktorí môžu ma ť problémy 
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s tým, s tým bývaním v týchto bytoch a nestíhajú sp láca ť 

veci, alebo majú naozaj problém s kúrením, s elektr inou. Už 

nám pozitívne zareagovala, zareagovala jedna ob čianka, 

ktorú sa snažíme umiestni ť do Petržalka, petržalkého Domova 

seniorov, aby, aby naozaj mohla pani k ľudne uži ť starobu. 

Zárove ň sú, boli dávané otázky v súvislosti 

s uznesením oh ľadne rokovania o kúpe, nadobudnutí formou 

kúpy, tu chcem opakova ť ešte raz, primárne zákon je 

postavený na obstaranie bytov formou výstavby. Tak s tým aj 

zákon ráta. Ministerstvo deklarovalo to, že je tu m ožnos ť, 

samozrejme, realizova ť aj formou kúpy, avšak musí by ť 

splnené viace, musí by ť splnené viacero náležitostí, (gong) 

pretože hovorím, ako som vravel, zákon s tým nepo čítal. 

Na základe uvedeného sme spustili, spustili priesku m 

realitného trhu, ako, v akom sa hýbu momentálne 

nehnute ľnosti, či sú vôbec nehnute ľnosti k dispozícii. 

Musíme konštatova ť, že byty ktoré by mali vyhovova ť presne 

definovaným štandardom v zmysle zákona (gong) 261/2 011 sa 

v Bratislave nenachádzajú a možno sa nachádzajú nao zaj len 

rádovo, že v jednotkách.  

Z toho dôvodu sme za čali vlastne rieši ť, ako ich vieme 

obstara ť, ako som už povedal, touto formou, alebo 

nadobudnutím. Tam je potrebné odpoveda ť, samozrejme, na 

viacero otázok, ktoré sú ve ľmi diskutované, jednak interne 

tuná na magistráte a aj s ministerstvom akým spôsob om ich 

môžme nadobúda ť, akým spôsobom ich budeme následne využíva ť 

a akým spôsobom vieme, vieme, vieme ich odovzda ť týmto 

nájomníkom, ktorí na to nárok majú, pretože  dochád za 

proste k tomu, že tá obstarávacia cena bude vyššia ako 
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cena, ktorú ur čuje zákon o nadobudnutí týchto bytov, 

respektíve dotácia štátu. A tam nastáva ve ľmi ve ľa otázok, 

ktoré musíme rieši ť ve ľmi citlivo a riešime to aktívne aj 

v komunikácii s ľuďmi z Práva na bývanie.  

Čiže, to je asi informácia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Prihlásili sa dvaja ob čania, pán Jahel.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Nech sa pá či. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa ve ľmi teším, že to zrazu za čína ma ť aj reálne 

obrysy.  

Ja som sa len chcela spýta ť, máte už nejakú predstavu 

harmonogramu časového o umiestnení trebárs, napríklad, 

niektorých ľudí. To sa teším teda, že viem, že ten Domov 

pre seniorov v Petržalke je ve ľmi kvalitný a sú tam ve ľmi 

milí ľudia. Ne nemyslím len obyvatelia, ale aj personál. 
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Práve tí ľudia ma najviac trápili, tí starí ľudia, 

ktorí tam žili v tých katastrofálnych podmienkach.  

Vidíte nejaké perspektívy práve ko ľko ich asi je a tie 

termíny. 

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. 

Napriek tomu, že vítam, že mesto koná, ve ď zákon ho 

k tomu, k tomu aj núti, ale stále zostávam toho náz oru, že 

kľúčovým momentom je zmena zákona, tak aby ob čania si mohli 

získa ť byty pod ľa vlastnej vôle na trhu, ktorý je bytov 

plný.  

Chcem znovu poprosi ť pána primátora a požiada ť ho, aby 

konal v tomto zmysle, aby rokoval s vládou, s ktoro u má 

dobré vz ťahy, aby navrhoval riešenie, ktoré bude rýchle.  

Toto riešenie je na dlhé roky, možno sú spokojní aj  tí 

občania, najmä sú spokojní majitelia domov dostávajú 

rozdiel v nájomnom, kone čne majú superbiznis aj za také 

byty, ktoré, do ktorých roky neinvestovali.  

No ale nespokojní musíme by ť my, ktorí strážime 

peniaze ob čanov a ob čania, ktorí tieto peniaze by mohli 

použi ť aj na iné veci.  
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Apelujem ešte raz na to, aby ste boli, pán primátor , 

neustále aktívni smerom k rýchlym riešeniam, ktoré zastavia 

odtekanie pe ňazí do rozdielu medzi trhovým nájomným 

a doterajším nájomným, aby ste iniciovali zmeny zák onov, 

o ktorých ste nám hovorili pred nejakou dobou, že s te ich, 

že ste našli pochopenie a aj riešenie. Prosím tiež 

o informáciu ako sa vyvíja toto pochopenie a riešen ie.  

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. 

No, každý, každé zastupite ľstvá máme informáciu 

o aktuálnom stave. Zase sa stále to číme v tom istom kruhu. 

Žiadne nejaké nové konkrétne riešenia nedostávame n a stôl, 

tak sa chcem aspo ň spýta ť, lebo  som našiel v rozpo čte 

nejakú budovu na Búdkovej ulici, či teda s touto uvažujeme 

o prebudovaní na náhradné byty, alebo vlastne o čo sa tam 

jedná. Tu v materiáloch nikde nejak diskutovaná neb ola.  

A teda stále sa hovorí o tom, že nie čo by sme, možno 

by sme. Však nie sú nejaké konkrétne zápisy stretnu tí, 

riešení, čohoko ľvek? Proste čo by sme, čo by sme mohli 

dosta ť? Nie čo, nie čo reálne? Nie len tieto všelijaké omá čky 

okolo, okolo tejto problematiky?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Bude to zajtra v materiáli. 

Pán poslanec Hanulík, faktickou. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tu sa bavíme stále aké by sme našli riešenie. Ja so m 

v dozornej s kolegom Ká čerom, aj s kolegom Kolekom som 

v dozornej rade KPS. Je to podnik, ktorý spravuje K SP, 

pardon, spravuje sedemdesiatštyritisíc metrov štvor cových  

plochy, kde sú dneska sklady, a proste, ten podnik dokáže 

to, že z nájomného ko, ktoré vyberie z tohto obdobi a, 

dokáže uživi ť sám seba.  

Čiže, tá efektivita je tam nie moc vysoká a myslím s i, 

že táto oblas ť keby sa vybudovali nájomné byty, po prvé, by 

to skrášlilo to okolie a bolo to, myslím, pre každé ho, kto 

je v okolí, ve ľkým prínosom.  

A samozrejme, by sme vyriešili aj tento problém, že  

tie nájomné byty prinášajú ur čitú nepohodu do prostredí kde 

ide. 

Ďakujem. 
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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: 

Ešte opýta ť na tú Búdkovú, lebo pokia ľ viem, táto, 

tento dom bol riešený už v roku 2014 ešte za primát ora 

Ftá čnika ako potenciálny.  

Takže, pre čo to dodnes nebolo o ňom uvažované? Dodnes 

nás materiál o tom neinformoval. Dodnes nikto ni č k tomu 

nepovedal. Čo sa to šetrilo pre nejaké iné ú čely? Alebo, 

nerozumiem tomu.  

A pre čo až zajtra? Však viete všetko  o tom, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) od (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) dvetisícštrnásteho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Do diskusie sa prihlásil pán Jahelka.  

Hlasujte, prosím, či môže pán Jahelka vystúpi ť?  

(Hlasovanie.) 

Pán Jahelka, nech sa pá či, máte tri minúty. 
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Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Prajem vám krásny, pekný, dobrý de ň dámy a páni, 

samozrejme, aj vedenie Bratislavy, 

chcel by som ve ľmi rýchlo do tých troch minút sa 

zmesti ť, ke ď o tom by som rozprával, možno, aj tri hodiny. 

Podstata je celá v tom, že od za čiatku jak vznikli 

celý problém reštitu čných bytov sa nepostupovalo na úrovni 

magistrátu z h ľadiska odborného ucelene a (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) pravdivo. 

Podstata je celá v tom teda, že niektoré mestské časti 

sa zmocnili problému riadne, niektoré mestské časti horšie.  

Podstata celá je v tom, že chýba vysoko odborne 

spracovaný projekt riešenia.  

To, čo teraz pre čítal pán riadite ľ magistrátu, to je 

hypotéza, svojim spôsobom, lebo reálne to neni 

uskuto čnite ľné.  

Ja som starý by ťák, to hovorím úprimne. Ja vás ve ľmi 

prosím, pomôžme tým ľuďom, tým, najmä tým starším, ktorí 

bývajú v tých barákoch, kde tí takzvaní zlí reštitu enti im 

robia také prieko problémy.  

Ale zásadná otázka je takáto, že treba si k tomu 

sadnú ť, tých poslancov, je ich tu viacej, ktorí ke ď so m ňou 

hovoria, sú naozaj fundovane pripravení. Ja vás ve ľmi 

prosím, pán starosta, urobte jednu vysoko odbornú p racovnú 

komisiu za ú časti, samozrejme, magistrátu, lebo naozaj, zas 
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tu poviete len trošku hypotézy, lebo od roku 1991 s a stále 

len diskutuje, sa ni č nerobí.  

A ešte chcel by som, párkrát už padla taká poznámka , 

že bývalý primátor Ftá čnik neriešil. Pán docent Ftá čnik bol 

párkrát za nemenovanou architektkou na ministerstve  

dopravy, ale predovšetkým u pána Baxu, ktorý robil ten 

zákon, ten zlý, čo (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

stavebný zákon je to. 

Takže vás chcem poprosi ť, bez odborného spracovania 

nepôjdete ďalej.  

Zásadná otázka je takáto.  

A už posledná, to som aj pánu primátorovi napísal 

v závere mojej žiadosti. Že v Bratislave sú objekty , ktoré 

sú prázdne. Cho ď. A zrovna som zistil, že chodím pravide ľne 

po Prievozskej ulici aj Gagarinova 1 je budova, kto rá 

patrila štátnemu podniku Klenoty. Tá budova zvonku,  je to 

velikánska budova, zvonku vyzerá taká zašubraná, ta ká 

škaredá, špinavá. Ja si myslím, čo keby sme zis ťovali, 

naozaj, kto je vlastníkom toho baráku, lebo pod ľa 

pozemkovej knihy, možno že je to rezort vnútra. Je to 

možné.  

Ale otázka je takáto, že by sa to použilo na nové 

byty, alebo sa to zbúralo a postavil sa, lebo nemát e kde 

stava ť. 

Takže, zásadná otázka, skúste aj z tejto strany sa 

pozrie ť na praktické spôsob riešenia.  
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Ja vás ve ľmi prosím, vo či tým starším. Lebo ob čas páni 

poslanci chodíte do televízie tej Bratislavskej a h ovoríte 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) takú vetu, že už sa čaká, 

že sa zomrie. Tak viete, to je pre tých starších ľudí, nie 

je to dobrý pocit.  

Ešte raz sa ospravedl ňujem, že som si dovolil vyslovi ť 

takýto názor, skúsenos ť a prax mi hovorí, že dá sa to aj 

iná č robi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme pekne. 

Ďalší sa prihlásil pán Patlevi č. 

Prosím, hlasujte či môže vystúpi ť pán Patlevi č. 

Pán Patlevi č tu nie je, čiže, kon čím diskusiu 

a poprosím pána riadite ľa ešte o reakcie. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čiže, postupne odpoviem na každú otázo čku. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá, my to riešime už trištvrte 

roka, ako vytypovanie tých ľudí dôchodcov. Naozaj, tam 

musíme by ť ve ľmi dôslední, aby sme naozaj udržali ten, ten, 
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ten status toho, že kto naozaj potrebuje, alebo kom u naozaj 

vieme pomôc ť.  

Podľa mojich informácií, ktoré ja mám, bolo 

vytypovaných devä ť, devä ť ľudí tohto charakteru a zatia ľ 

ten reálny záujem prejavila jedna pani, ktorá, ktor á je 

momentálne riešená. Toto je už konkrétna vec, o kto rej vás 

informujem. 

Iná č, bolo to  v tých materiáloch aj predtým 

spomínané, vlastne už (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

v novembri, v decembri, v januári.  

A práve to sa rieši. Pani nás dokonca požiadala, či ju 

nevieme aj my pres ťahova ť. Ke ďže na to nemáme finan čné 

prostriedky a h ľadáme cestu akým spôsobom to vieme urobi ť, 

čiže vyjdeme v ústrety tak, aby sme, aby sme  uveden ú pani, 

pani, pani vedeli pres ťahova ť.  

Čiže, zaoberáme sa tým. Komunikujeme s pánom 

Patlevi čom, Právo na bývanie, aby naozaj typovali ľudí, ale 

aby sa nám to nejakým spôsobom nezvrhlo do toho, že  mesto 

bude rieši ť túto situáciu týmto spôsobom v našich 

zariadeniach. Čiže, musíme by ť ve ľmi opatrní.  

Chcem uisti ť pána poslanca Budaja, že naozaj mesto 

tieto veci tlmo čí, štát jasne odpovedá, že neplánuje 

uvedenú vec rieši ť tým, že budú, budú priamo vypláca ť. 

Táto,  táto vec bola, bola naozaj zamietnutá a bola  

zamietnutá a je to vecou legislatívnej iniciatívy, 

samozrejme, primátor hlavného mesta ju nemá, majú j u 

poslanci národnej rady.  
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Uskuto čnilo sa aj rokovanie, to ste mali v materiáli, 

ktorí bol daný v apríli, ktoré, ktoré boli iniciova né zo 

strany štátneho tajomníka Ďur čeka, na ktorom sa zú častnili 

dvaja zástupcovia vás, poslaneckého zboru, pani nám estní čka 

Farkašovská a pán poslanec Kaliský, kde boli diskut ované aj 

tieto veci priamo. Ja som bol prítomný, kde sa naoz aj 

pýtali pána štátneho tajomníka, na akéko ľvek otázky, ktoré 

ich zaujímali v tejto veci. myslím si, že poskytli 

informáciu, ale bolo jednozna čne aj tam povedané, že 

jednoducho, táto cesta, táto cesta nie je zo strany  štátu 

akceptovate ľná v zmysle, proste, právnych krokov. My sme to 

aj doru čili písomne, všetko majú, ale, ale ten postoj je 

taký, aký je.  

Pán poslanec Ká čer, chcem vám poveda ť, že Habánsky 

mlyn, to nie je, jak ste povedali tú budovu, ja vie m o tej 

lokalite Habánsky mlyn. To bolo dokonca schva ľované aj 

v návrhu rozpo čtu táto rekonštrukcia. Ráta sa naozaj s tým, 

že tento objekt bude rekonštruovaný a vytypované je  tak, že 

aby sa tam mohol realizova ť po zmene projektu, ktorý s, 

ktorá sa urobila dvadsa ť jedna bytových jednotiek na 

náhradné nájomné bývanie.  

Tento objekt nebol majetkovo vysporiadaný len 

stopercentne z h ľadiska mestského. To sa muselo rieši ť. To 

sa riešilo minulý rok. A schva ľovali ste ale v rozpo čte 

sumu, tuším, sedemstopä ťdesiattisíc na rekonštrukciu 

objektu. Ale teraz dostanete ďalší materiál, kedy to musíme 

tú rekonštrukciu previes ť na hlavné mesto, aby sme na 

uvedenú rekonštrukciu vedeli požiada ť o štát o dotáciu.  
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To znamená, štát rešpektuje len to, že dotáciu 

poskytne mestu a nie GIBu, lebo tá, tá položka na 

rekonštrukciu bola v rozpo čte GIBu, a Habánsky mlyn už 

naozaj viac ako rok riešime a takisto mali ste to 

v materiáloch. Urobte si preh ľad za  minulý rok, mali ste 

viackrát spomenutú lokalitu Habánsky mlyn, len muse li sme 

dorieši ť to, že mesto nebolo stopercentným vlastníkom 

uvedenej nehnute ľnosti. To bola, to bol jeden fakt.  

A druhý fakt je, že kto sleduje túto situáciu Habán sky 

mlyn je tam jeden nájomník, ktorý, s ktorým naozaj je 

problém a bol problém, myslím že to bolo vysporadúv avané 

a sme tak ďaleko, aby sme mohli spusti ť proces, proces 

rekonštrukcie na poskytnutie náhradných nájomných b ytov. 

Čo sa týka KSP, aj to sme posudzovali, tam je 

informácia taká, že je potrebné realizova ť zmenu územného 

plánu.  

A ešte na na na takú poznámo čku, kto ktorú povedal pán 

občan, ktorý vystúpil, že kúpte nehnute ľnosti a tak ďalej. 

Mesto už naozaj dva roky intenzívne h ľadá nehnute ľnosti, 

ktoré by bolo možné kúpi ť, len tá situácia na realitnom 

trhu je taká, že naozaj tie finan čné možnosti sú pre mesto 

jednoducho neprijate ľné, aby sme ich kupovali, dokonca za 

také peniaze a zárove ň naozaj tie nehnute ľnosti, či už je 

to, či už sú to budovy, či sú to stavebné projekty, alebo 

sú to priamo len parcely, tam je bitka ve ľkých developerov 

a v tomto si myslím, že mesto nemôže do toho vstupo vať tak, 

že urobí nejaký, nejaký, nejaký súboj, alebo nejakú , nejakú 

aukciu, alebo bude sa prebíja ť s nejakým bohatým 

investorom, ktorý, ktorý o túto lokalitu má záujem.   
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Čiže, sme v tomto stave aký je. Materiál dostanete, 

som pripravený odpoveda ť na otázky aj zajtra.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie informáciu a tak ďalej.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných. 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 16 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 šestnás ť a tou je opä ť Informácia 

o vykonaných krokoch oh ľadne Predstani čného námestia, kde 

je situácia je v podstate nemenná, zmluva skon čila 

uplynutím decembra roku 2016 márnym vlastne, jej 

nenaplnením, pretože investor nesplnil svoje svoje 

požiadavky. Toto mestské zastupite ľstvo nieko ľkokrát 

odmietlo pred ĺži ť tú zmluvu celkom správne.  

Mesto vykonalo investície do tohoto priestranstva, 

vy čistili sme ho a teraz čakáme na to, aby Železnice 

Slovenskej republiky, ktoré sú vlastníkom tej budov y, lebo 

sa to mylne interpretuje, že mesto môže vyrieši ť tento 

problém, nie je to pravda, je to vlastníctvom Želez níc. 

Čiže, Železnice musia teraz spravi ť to čo s ľúbili a to 

znamená, nejakú investíciu do tej budovy.  

Medzitým prišlo oznámenie z krajského súdu, že mest o 

dostalo nejaké neodo opatrenie, že sa máme drža ť tej 

pôvodnej zmluvy, ale tá zmluva, tá zmluva už skon čila, 

stratila platnos ť, čiže my teraz nevieme čoho sa máme 

drža ť, ke ďže tá zmluva už neexistuje. Ale to bude predmetom 

právneho posúdenia, o ktorom vás budeme informova ť.. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 532 

Z mojej strany všetko.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán primátor,  

chcela som sa spýta ť, či sa do budúcnosti neuvažuje, 

keď už bude právne vo ľný majetok Predstani čné námestie, či 

sa neuvažuje o nejakej spolupráci so Železnicou, ab y sa 

v spolupráci so štátom tento toto územie vyriešilo,  pretože 

aby sme každý sa hrali na svojom pieso čku, nie je ve ľmi 

rozumné. 

Takže, možnože by ste už teraz mohli za čať rokova ť 

a pripravi ť nejakú štúdiu alebo projekt, lebo pravdepodobne 

sa nebude môc ť realizova ť ten, ktorý bol pod ľa tej zmluvy 

o budúcej zmluve predpokladaný.  

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, vážení pán primátor. 

Je to, je to tá železni čná stanica, kde dos ť často 

okolo chodím a som naozaj milo prekvapený, cez to v šetko, 

že nemáme tú zmluvu a tak, ako sa upravili elektri čky, 

ktoré tam majú nástupište, sú tam elektronické tabu le, 
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ktoré informujú predsa tých ľudí, dokonca v angli čtine 

a tak ďalej.  

A naozaj, je tam aj ten poriadok, dokonca by som 

povedal, že tam prišlo k takým estetickým úpravám, že sú 

tam nové ploty.  

Jasné, že to nezasahuje do stanice, ale ovplyvnilo to 

troška aj tú železnicu, lebo aj oni za čali na tej stanici 

na základe toho potom robi ť taký nejaký poriadok.  

Čiže, to už neni dneska to doup ě bezdomovcov a toho 

neporiadku a toho strachu, že pomaly človek, ale je to na 

tie pomery ako sú, vyzerá to, že by to mohlo by ť 

perspektívna vec a tá stavba by mohla dobre vyzera ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, čiže ak bude taká možnos ť, ak sme 

nepre čerpali nejaké lehoty, tak mesto sa odvolá vo či tomu 

krajskému súdu, ktorý potvrdí, že nejak, nerozumiem  tomu, 

lebo to sú také výrazy, že stále tá zmluva platí, čiže 
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mesto neprepasie termín a odvolá sa. Ak je taká mož nos ť na 

odvolanie. Áno? 

Dobre. Díky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Samozrejme, urobíme tie právne kroky.  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem. 

Ja sa chcem opýta ť, že ke ď bude posúdené, posúdený ten 

právny stav a vyjde v prospech mesta, že či mesto má už 

nejaké plány, alebo aké plány má? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Prosím, dajte mikrofón pánovi poslancovi Hr čkovi. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýta ť, či to odôvodnenie krajského 

súdu môžeme my ako poslanci dosta ť, aj ke ď sa vo či nemu 
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odvolá teda, akým zdôvodnením krajský súd zdôvod ňoval to 

svoje rozhodnutie, ktoré dal?  

To znamená, že ten vraj, teda v tej výrokovej časti, 

že pod ľa nich zmluva ďalej trvá a neskon čila a sú teda, ako 

boli medializované nejaké informácie, ale jedna vec  je čo 

je medializované, druhá, čo je tam napísané. 

Že či by bolo možné, aj napriek tomu, že neni 

právoplatný, ho proste da ť k dispozícii poslancom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Ešte odpoviem na otázky. 

Diskusia skon čila. 

Pani poslanky ňa  Kimerlingová, spolupráca so 

Železnicou áno, len Železnica, my sa samozrejme, pr avidelne 

stretávame, ja som sa tento týžde ň stretol dokonca aj 

s riadite ľom Železníc novým, minulý týžde ň s ministrom, 

s každým o tom rozprávam.  

Oni chcú tú stanicu si zrekonštruova ť, majú na to 

nejaký plán, mali trochu problém s verejným obstará vaním, 

ale chcú do toho ís ť, lebo cítia ten tlak z našej strany, 

tak ako povedal pán poslanec Hanulík, že vidia, že my 

robíme. 
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Napriek tomu, ale Železnica ako vlastník budovy má 

zmluvu s tou spolo čnos ťou na pä ťdesiat rokov, a tá j, 

nájomnú a tá nie je vypovedaná, pretože údajne ten nájomca 

si ju plní.  

Čiže, tam je na ten veniec pozemkov okolo toho 

Predstani čného námestia, nie sú to materiálne pozemky, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), ale tam je nájomná 

zmluva.  

Ako si s tým Železnica poradí, neviem. Budú nám mus ie ť 

na to odpoveda ť.  

A to je aj trochu odpove ď aj pani poslankyni 

Štasselovej aké plány má mesto s týmto, s týmto pri estorom. 

My sme ho v prvom rade chceli da ť do poriadku, aby sme sa 

zaňho nemuseli hanbi ť, investovali sme do ňho viacej ako pol 

milióna euro a je to skuto čne tak, ako povedal pán poslanec 

Hanulík. Vyzerá to tam ďaleko lepšie. Postavíme dokonca aj 

bezbariérové vý ťahy z toho nástupiš ťa elektri čiek, aby 

ľudia mohli chodi ť aj s ko číkmi.  

Ale ďalšie plány skôr sa odvíjajú na rozvoj ko ľajovej 

dopravy v Bratislave, železni čnej, kde, si myslím, že sa 

musíme vráti ť k tomu projektu Filiálka, tam potrebuje 

Bratislava ďalšiu železni čnú stanicu. A osud tejto, ktorú 

teraz voláme ako Hlavná, tá bude ma ť nejaký osud, ale 

z h ľadiska rozvoja je ne, kapacitne je nevyhovujúca, 

pretože z dopravných kritérií je zle umiestnená. Je  

umiestnená v zatá čke, je umiestnená za tunelom, nedá sa 

rozširova ť tá ko ľaj ve ľmi, je to prejazdne nájazde, čiže, 

nie je moc dobre.  
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Vyhovovala 18. sto, pardon, 19. storo čiu, ale nie 21. 

Čiže, toto sú tie úvahy, musíme ale sa vráti ť 

k Filiálke, k spojeniu železníc Bratislava – bratis lavské 

letisko – viedenské letisko a proste tieto všetky ďalšie 

veci. 

Pán poslanec Hr čka, všet, toto je podobne ako s tými 

protestami prokurátora. My vám to dáme do zastupite ľstva, 

samozrejme, opatrené aj  nejakou argumentáciou z na šej 

strany. Ke ď máte o to záujem, prí ďte si to pre číta ť, ale 

nechceme posiela ť ešte. 

Neviem, či to je právoplatné, či to nie je 

právoplatné, ja som to iba tak vás o tom informoval . 

Nechceme to posiela ť krížom-krážom rozhodnutie krajského 

súdu. Ak si to chceš pozrie ť, tak prídi, samozrejme, sa na 

to pozrie ť, ale dostanete to potom všetko riadne opatrené 

aj argumentami mesta.  

To bola odpove ď na to. 

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 ho po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch 

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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 17 NÁVRH DODATKU Č. 3 ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu sedemnás ť Dodatok k zria ďovacej 

listiny. 

To je formálna vec. 

Bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

Končím diskusiu. 
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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 Dodatok číslo 3 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. 
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BOD 18 AKTUALIZÁCIA ZÁSAD POSKYTOVANIA 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU MNOHODETNÝM 

RODINÁM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu osemnás ť Aktualizácia zásad 

poskytovania finan čného príspevku. 

Tam opä ť ide o formálnu vec, že sme odstránili 

odvolávku na zákon o hmotnej núdzi, aby sme mohli r ozšíri ť, 

rozšíri ť po čet tých detí. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Čakal som šes ť sekúnd, ale pán poslanec Kolek, nech sa 

páči. 

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

Pardon za zdržanie, ale my sme s pani poslanky ňou 

Kimerlingovou boli, boli dohodnutí na novom uznesen í, ktoré 

nah, teda v rámci doterajšej, doterajšej skúsenosti  s tým, 

čo bolo navrhnuté, doznalo ur čité zmeny, preto ho pre čítam. 
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Čiže, v rámci, v rámci tohto uznesenia Aktualizácia 

zásad poskytovania finan čných príspevkov mnohodetným rodín. 

Alternatíva Cé. Nahradi ť celý bod dvojky novým bodom, 

čiže, v znení nasledujúcom: 

Žiadosti posudzuje pracovná skupina vymenuvaná 

primátorom hlavného mesta SR Bratislavy v zložení: dvaja 

pracovníci hlavného mesta a jeden zástupca z každéh o 

poslaneckého klubu. Pracovná skupina posúdi každú ž iados ť 

individuálne a odporu čí výšku finan čného príspevku pre 

každého žiadate ľa, o čom vyhotoví písomný záznam.  

Hlavné mesto môže poskytnú ť finan čný príspevok 

jednotlivým žiadate ľom do výšky pod ľa odporú čania pracovnej 

skupiny. O zamietnutí žiadosti, respektívne neposky tnutí 

finan čného príspevku hlavného mesta informuje žiadate ľa 

písomne.  

Táto zmena má to jadro v tom, v tom zmysle, že 

existujúci návrh uznesenia hovoril o vytvorení zmlu vného 

vz ťahu medzi magistrátom a prijímate ľom tejto podpory, aby 

sa táto administratívna práca nejakým spôsobom obiš la, 

boli, boli dotazované, dotazované príslušné inštitú cie, 

ktoré dali jednozna čný výklad.  

Čiže, táto písomná zmluva nemusí by ť uzavretá a sta čí 

na rozhodnutí primátora, ktoré je realizované na zá klade 

výstupu z komisie, ktorá sa zapodieva týmito príspe vkami. 

Ten problém, problém, naozaj, poprosím takýmto 

spôsobom zruši ť, lebo to čo, teda ja som čakal, že sa pani 

Kimerlingová prihlási. Ona ako námestní čka tri roky 
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spravovala túto agendu. Sama vie akým spôsobom bola  

zaťažená, respektíve aj celé, celý odbor v rámci magis trátu 

a týmto prijatým tým návrhom, ktorý, ktorý je v mat eriáli 

by sme ešte znásobili prácu zamestnancov riadite ľ 

magistrátu, čím teda by došlo možno ani nesplneniu 

termínov, lebo tam je prísny, je dvojmesa čný termín od 

prijatia požiadavok po vyhohnotenie a priznanie týc hto 

príspevkov.  

Tak prosím o podporu tejto zmeny.  

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: 

Táto úprava bola prekonzultovaná s pracovníkmi 

sociálneho oddelenia a naozaj odporú čam, aby takéto 

zjednodušenie činností bolo prijaté, pretože naozaj 

sociálne oddelenie má vo ve ľmi krátkom časovom úseku 

množstvo práce so spracovaním zmlúv a toto by bolo rozhodne 

výhodnejšie.  

A hovorím, je to aj odsúhlasené s právnikmi, konkré tne 

vyjadrila sa k tomu pani magistra Ozábalová.  

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: 

Viete, ja strašne nerada som, ke ď tu sme postavení 

zrazu pred nie čo, k čomu sa nevieme vyjadri ť, lebo to 

pôvodné nemám v ruke, to nové je zrazu čosi iné.  

Mali sme komisiu sociálnych vecí, tam sme to mohli 

prebra ť, dozviem sa to až tu vlastne. Keby to bolo aspo ň 

deň vopred zaslané, tak si to doma pozriem.  

Ja strašne nerada hlasujem o nie čom, o čom mám málo 

informácií a potom aj s dobrým úmyslom spravím neja kú 

chybu.  

Prosím, pre čo nás pre takéto veci staviate, kolegovia?  

A mosno, možno je to dobre. Ale ja to neviem v tejt o 

chvíli vyhodnoti ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Reakcia pa pan pán poslanec Kolek. 

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

My sme takisto boli dnes ráno postavení pred touto 

otázkou pani vedúcou oddelenia, ktorá prišla za pan i 

námestní čkou bývalou, pani Kimerlingovou, ona zavolala m ňa. 

Čiže nie je to poslanecký návrh v pravom slova zmysl e.  
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Ja som to vysvetlil, že ten rozdiel spo číva jedine 

v tom, že sa nevytvárajú  zmluvy s tými, ktorí obdr žia túto 

podporu, že sa nemusia vytvori ť normálne, normálne písomné 

zmluvy, ale sta čí to rozhodnutie tak, ako to bolo doteraz 

robené. 

Toto vysvetlenie ja by som poprosil pani vedúcu, ne ch 

to povie ona, hej, aby sme zbyto čne nerobili, nerobili 

prácu pre oddelenie v rámci magistrátu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani magistra Gbelecová, riadite ľka sekcie a dop 

a sociálnych vecí, môžete to, prosím vás, vysvetli ť, pre čo 

takto sa to postupuje?  

Mgr. Marcela   G b e l e c o v á ,  riadite ľka sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ten materiál je v podstate mal by ť predložený už 

minulý mesiac, takže bol už pripravený de fakto na 

schválenie.  

My sme poprosili, alebo rozmýš ľali sme, že ako, ako 

zmeni ť celý ten proces, pretože naozaj, je ve ľmi, ve ľmi 

zdĺhavý a ve ľmi náro čný na časovo to spocesni, to 

sprocesova ť tak, aby sme to stihli do konca roka. tento 

návrh sa nám zdal najoptimálnejší a teda sme si, sm e ho 

konzultovali s právnym oddelením.  
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Ja sa ospravedl ňujem za tieto zmätky, ale v podstate 

tam je len, ni č sa nemení na, na celom tom úmysle 

poskytovania finan čných prostriedkov. Mení sa len samotný 

proces, ktorý týmto pádom nebude taký zd ĺhavý. 

Ni č viac, ni č menej.  

Ďakujem za pochopenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej, dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie, 

respektíve výmenu jedného bodu, ale nie bod 2, ale paragraf 

7 v bode 2, ten úsek nahradi ť s novým znením čo bolo 

pre čítané, ale pre čítam to ešte raz.  

Žiadosti posudzuje pracovná skupina vymenúva 

primátorom hlav vyme vymenúvaná primátorom hlavného  mesta 

SR Bratislavy v zložení: dvaja pracovníci hlavného mesta a 

jeden zástupca z každého poslaneckého klubu.  

Pracovná skupina posúdi každú žiados ť individuálne 

a odporu čí výšku finan čného príspevku pre každého 

žiadate ľa, o čom vyhotoví písomný záznam.  
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Hlavné mesto môže poskytnú ť finan čný príspevok 

jednotlivým žiadate ľom do výšky pod ľa odporu čenia pracovnej 

skupiny. O zamietnutí žiadosti, respektíve neposkyt nutí 

finan čného príspevku hlavné mesto informuje žiadate ľa 

písomne.  

Toľko doplnenie, alebo nahradenie toho bodu 

v paragrafe 7 bod 2. 

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. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte berieme ostatné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

 

 na vedomie s touto úpravou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak ešte raz. Áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zásady 

poskytovania finan čných príspevkov s touto úpravou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ešte raz hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných. 

Dvadsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 19 MATERIÁL O VÝSLEDKU KONTROLY 

NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM 

A O PRIJATÝCH OPATRENIACH NA 

ODSTRÁNENIE KONTROLOU ZISTENÝCH 

NEDOSTATKOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžme ešte prejs ť do bodu devätnás ť? 

Je to informa čný materiál, informácia o výsledku 

kontroly Najvyšším kontrolným úradom, ktorá bola ur obená za 

rok 2015. 

Ja som sa aj s pánom predsedom stretol. Neboli tam 

žiadne materiálne závažné porušenia. Tie, ktoré bol i 

zistené, tie formálne, na to boli prijaté opatrenia  mesta. 

Vec bola dohodnutá, podpísaná. Pán predseda povedal , že sú 

spokojní, takže to ľko k tomu z našej strany. 

Otváram diskusiu.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja neviem, teraz to poviem tak úprimne, bu ď čítam tie 

materiály sám, alebo som nejakým spôsobom predur čený, aby 

som videl vo všetkom len nedostatky.  
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Pán primátor, takto predložený tento materiál sa mi  

zdá zna čne zjednodušený, poveda ť, že neboli zistené žiadne 

závažné nedostatky. Hej?  

Ja nechcem to číta ť, ale teda to je na nás 

na poslancoch, aby sme si sami urobili tento úsudok . 

Kontrola práveže vytkla pomerne ve ľa a závažných, závažných 

vecí. Ja to nebudem tu číta ť, lebo je to v materiáloch, ja 

by som len si dovolil da ť návrh na nové uznesenie: 

Berie na vedomie, a tam zostáva to, čo bolo, bolo 

napísané v uznesení, pred berie na vedomie, by som dal 

veľké A, za Bé, žiada primátora predklada ť na zasadanie 

mestského zastupi zastupite ľstva odpo čet plnenia prijatých 

opatrení. Termín priebežene. 

Niektoré z týchto opatrení už mali by ť splnené, teda 

od februára, marec, apríl, aj ke ď sa vraciame teda do 

aprílového ešte termínu, ale už aj dnes mali by ť splnené. 

A za Cé, žiada hlavného kontrolóra, vypracova ť pre 

mestské zastupite ľstvo správu o ú činnosti prijatých 

opatrení. Termín predloženia na mestské zastupite ľstvo 

september 2017. 

Vážení kolegyne,  vážené kolegyne, kolegovia,  

my tu máme obdobný materiál z roku 2009. Doteraz sa  

nám dostáva informácia, že prijaté opatrenia priebe žne sa 

plnia. Priebežne sa plnia. Podotýkam, je to osem ro kov 

priebežného plnenia. 

Ja neviem do kedy by mal podobný osud aj tento 

materiál, do akého odbobia by sa prijaté opatrenia mohli 
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priebežne plni ť,  preto by som bol rád, aby sme urobili 

hneď na za čiatku takýmto spôsobom, aspo ň si myslím, ú činným 

zamedzeniu toho, aby sa obdobný materiál predkladal  ďalších 

osem, desa ť rokov k tomuto uzneseniu, ktoré dnes prijímame.  

Naozaj tu nejde o ni č, o vy čítanie nejakých 

nedostatkov, ktoré, ktoré boli, boli zistené kontro lou, 

nakoniec je to aj naša vizitka našej práce, a preto  som aj 

požiadal, alebo teda navrhol, aby sme v uznesení za viazali 

hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril takisto k tomu to 

materiálu. 

Poprosím o podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

kontrola Najvyššieho kontrolného úradu spadá do 

systému kontrol, ktoré fungujú v tomto štáte. Je to  

nezávislá kontrola, ktorá kontroluje okrem iných št átnych 

inštitúcií aj inštitúcie komunálnej správy, verejne j 

správy.  

Ja nepovažujem za za vôbec teoreticky možné, aby so m 

nahrádzal názor Najvyššieho kontrolného úradu, lebo  jedine 
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jeho právom je akceptova ť, alebo neakceptova ť presne z toho 

dôvodu, ktorý hovorí pán Kolek, či mesto prijalo, alebo 

neprijalo vhodné opatrenia. Ja neviem či už sa vyjadril  

Najvyšší kontrolný úrad k opatreniam, ktoré mesto 

navrhuje, ale ak sa ešte nevyjadril, tak sa ur čite vyjadrí. 

A v prípade, že ich neakceptuje, tak ako ja ob čas teda tiež 

riešim veci, ktoré sú v konflikte s kontrolovaným 

subjektom, (gong) toto prá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, pán kontrolór, kolegovia,  

chcem sa spýta ť, neviem či to je v tejto správe, na 

mi, na minulé zastupite ľstvo som to mal preštudované, ale 

nevidel som to tam. 

Je teda pravdou, že ke ď NKÚ našlo nesúlad v tej 

rámcovej zmluve na ú čtovné a finan čné audity medzi tými 

vykonanými auditmi na parkovanie a osvetlenie? Či toto, 

pre čo to neni v tej správe, a či toto NKÚ odro čilo na, 

neoficiálne viem, myslím, že na ÚVO, alebo kam, či je toto 

v poriadku so sú ťažou na verejné obstarávanie finan čných 

a ú čtovných auditov, na čo bola spolo čnos ť Deloitte 

vysú ťažená, nie na odborné, profesné, koncep čné materiály 

súvisiace s parkovacou politikou a s osvetlením.  
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Čiže, toto či rieši NKÚ a či to posunulo na ÚVO? 

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. 

No, je to v tom protokole Najvyššieho kontrolného 

úradu pod bodom 2., ke ď kontrolovalo predmet zákazky 

audítorské a poradenské služby, pán poslanec Mrva. Ví ťazný 

uchádza č Deloitte audit, s. r. o. správa o zákazke nebola 

zverejnená na profile VO na webovom sídle ÚVO, čím bol 

porušený § 21 odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní  a tak 

ďalej.  

Strana dvanás ť z dvadsa ťštyroch strán, tam si to 

môžete násj ť. 

A tiež by som chcela vedie ť čo s tým ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem. 

NKÚ sme rokovali aj na finan čnej komisii, pán 

primátor, a komisia vás požiadala vás požiadala vše tkými 

hlasmi prítomných poslancov, aby ste na zasadanie m estského 

zastupite ľstva kde sa bude aj tento bod prejednáva ť, 

predložili stanoviská k odporú čaniam NKÚ, najmä aj 

k odporú čaniam, ktoré majú len odporú čací charakter.  

Takisto, aby ste urobili vyhodnotenie tých plnení, 

ktorých termín plnenia už v minulosti uplynul.  

Pripomínam to kvôli tomu, že uznesenie, ktoré navrh ol 

kolega Kolek vlastne nie len pripomína toto rozhodn utie 

finan čnej komisie, ale aj to, že bolo nesplnené.  

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. 

Ono, ke ď si človek číta jednotlivé tie veci, ktoré sú 

tam napísané a neni v exekutíve, môžu sa mu zda ť hrozi 

hroznejšie, než reálne sú. A ja musím tiež prizna ť, že 

jedna vec to číta ť a myslie ť si ako dokonale sa dá robi ť.  
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Ja hovorím, teda ja nie som žiadnym obhajcom ani 

žiadnym fanúšikom magistrátu, že by som teraz ich 

obra ňoval, alebo že by som robil to, čo tu robia niektorí 

poslanci, že cez za hocijakých okolností budú obhaj ova ť 

neobhájite ľné.  

Príklad toho konkrétneho osvetlenia, respektíve týc h 

audítorských sú ťaží ÚVO síce porušenia zákona, ktoré sa 

týkajú, ale porušení nie v zmysle vecného, ale poru šení nie 

v zmysle vecného, ale v zmysle formálneho. To zname ná, že 

niekde nebol zverejnený na profile, niekde neboli u robené 

nejaké proste zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú.  

To znamená, vy ke ď robíte sú ťaž, musíte ju vyhlási ť, 

musíte ju zverejni ť, musíte jej výsledky zverejni ť, musíte 

priebežne zverej ňova ť jej plnenia či ste nepresiahli limity 

a podobne.  

Samozrejme, je to porušenie zákona ako každé iné, a le 

je rozdiel, či je konštatované porušenie v tomto, alebo 

porušenie v tom, čo sa namieta, a to znamená, otázka znie, 

že či vôbec magistrát mohol alebo nemohol v tejto veci 

takéto služby objedna ť. Pokia ľ by konštatoval, že nemohol, 

považujem to za, za výrazné. Zatia ľ také konštatovanie 

v tej správe nebolo. A tie ostatné, hovorím, niekto ré sú, 

samozrejme, trochu závažnejšie, niektoré na prvé ke ď si 

človek pre číta, že bol porušený zákon, tak ono aj ke ď 

uhradíte faktúru omylom o jeden cent vyššiu ako ste  mali, 

tak ste porušili zákon o priebežnej finan čnej kontrole, 

lebo ste to mali skontrolova ť a nemala ís ť o cent vä čšia, 

alebo naozaj, aj reálne formálne veci znejú ako por ušenie 

zákona. Znie to ako vážne, že naozaj sa nie čo stalo, ale 
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vlastne všetko, čo neurobíte dokonale v zmysle zákona, je 

porušenie zákona.  

Čiže naozaj, tiež som sa na tieto správy pozeral iná č 

pokia ľ obdobnú správu som ne čítal sám na seba. Ke ď som si 

ju pre čítal a videl som aké veci boli, tak mám k tomu 

trochu iný poh ľad. 

Takže ja aj napriek tomu, že by som mohol by ť a mal 

byť kritikom, ke ď som čítal veci, hovorím, niektoré sú 

trochu vážnejšie, ale ako nie čo také, jak sme sa bavili, 

zatia ľ tu nepadlo.  

Čiže, ja by som chcel aj v v rámci korektnosti 

poveda ť, že to čo som čítal sú chyby, ktoré sám môžem 

poveda ť, pri svojom vedení sa ich tiež dopúš ťam a tiež sa 

za môjho vedenia stali a to som sa snažil, robil a napriek 

tomu k tomu prišlo.  

Čiže, (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za ústretové slová.  

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pár poznámok.  
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To  či je nie čo závažné, nezávažné, tak bu ď to 

konštatuje ten Najvyšší kontrolný úrad, ale potom m y môžme 

na to samozrejme, aj iný názor, ale ja som tam vide l tri 

také druhy tých nedostatkov. Jedny boli naozaj také  tie 

administratívno-formálne, potom boli nedostatky, kt oré sa 

týkali toho, že tu neboli prijaté ur čité postupy alebo 

predpisy a to je zodpovednos ť manažérov, vlastne vedúcich 

na magistráte.  

A tretia vec bola, že sa to zastupite ľstvu 

nepredkladali isté veci na schva ľovanie a to je zase 

zodpovednos ť primátora, že, že to nepredložil. 

Ja si čítam tie opatrenia. Tam to vyzerá tak, že ako 

sa idú po poprijíma ť nejaké predpisy, v poriadku, ale 

neznalos ť zákona nikoho neospravedl ňuje, čiže, je tam chyba 

v tých opatreniach, aj to, akým spôsobom a nehovorí m, že za 

to musí by ť hne ď človek vy vyhodený z magistrátu, ale akým 

spôsobom boli vyvodené ur čité aj personálne opatrenia vo či 

ľuďom, ktorí za to zodpovedali, či už manažérom, alebo 

pracovníkom. Minimálne nejaké pou čenie týchto zamestnancov, 

(gong) o tom, ako  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Chcem potvrdi ť tie slová, ktoré povedal kolega Jano 

Hrčka.  

Pri, v podstate v tej legislatívnej smršti, ktorú n a 

Slovensku máme dnes, niekedy ani nie je možné dodrž ať úplne 

všetky zákony do bodky. Podnikatelia sami hovoria, že 

osemdesiat percent z nich porušuje zákon nie preto,  že by 

chcelo, ale že nedokáže dodrža ť všetko.  

A existuje také jedno zásadné kritérium, ako 

vyhodnocova ť aj výsledky kontroly NKÚ, že či za nejaké 

porušenie zákona bola udelená pokuta, alebo či nebola 

udelená finan čná pokuta a postih. Pokia ľ nebola, tak ve ľmi 

často ide hlavne o také naozaj formálne porušenia, k toré sa 

stanú aj tomu človeku, ktorý koná v tej úplne najlepšej 

vôli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Obdobne sa pridávam k tomuto príspevku, ktorý poved al 

Janko Hr čka, lebo naozaj, v mestskej rade bola predložená 

správa aj za Čunovo, čo som bola ve ľmi prekvapená, za 

mestské časti.  
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Mali sme minulý rok NKÚ, kde nám zistili  dvadsa ťtri 

pochybení, teda zistení, ktoré boli odstránené v pr iebehu, 

skuto čne, formálne veci, kde sme vlastne dokazovali, ja 

neviem, že kdesi folklórny súbor bol zriadený a tvr dilo 

NKÚ, že nie. Nakoniec sa našli papiere, dali to do zistení.  

Čiže, skuto čne, niekedy tá správa vyzerá by ť hrozivá, 

ale pravda je niekde inde.  

A skuto čne, niekedy to pochybenie, teda hlavne to 

finan čné, je v centoch.  

Netvrdím, že teda táto správa, že je okej, samozrej me, 

každý by sme boli radi keby to bolo úplne čisté, ale každá 

kontrola vlastne nám umožní vyhnú ť sa ďalším chybám a teda 

postupova ť tak, ako by sme mali. Takže, by sme ju mali 

vlastne aj uvíta ť.  

A skôr by som teda navrhla potom da ť (gong) na 

zastupite ľstvo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka, reaguje ešte na svoje pri. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, závažné, pod ľa mňa, pochybenia sú v prípade, že už 

úrad pristúpi k nejakým pokutám alebo k nejakým san kciám, 

vtedy sa budú bavi ť asi o o vážnejších veciach.  
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Ale hovorím, inak to človek číta ke ď je na tej strane, 

ktorú nevidí a inak číta, ke ď vlastne pod jeho vedenie 

príde kontrola. A hovorím, naozaj sa môžete niekedy  snaži ť 

a hovorím, nerie, nedá sa proste naozaj posudzova ť každý 

jeden prípad, ale ke ď si pre čítate správu, vä čšina, vä čšina 

tých vecí, čo tam sú, sú veci, ktoré, musím poveda ť, že 

obdobne som videl, že sa, že sa stali aj na úrade, ktorý, 

za ktorým som, alebo ktorý, v ktorom ja vystupujem.  A viem 

ako k nim prišlo, viem ako nastali a de fakto to bo li 

obdobne formulované. 

Čiže hovorím, ke ď si to človek vyskúša na vlastnej 

koži, má trochu iný, iný poh ľad potom, aj ke ď tam je 

definované, že bolo porušené zákon. 

Bol porušený zákon, ale naozaj, robím všeli čo, myslím 

si, že som dos ť schopný, ale nedokážem to robi ť dokonale 

bez chyby a ten zákon hoci čo, čo nedodržíte úplne striktne 

ako máte, je porušenie zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne.  

Skuto čne, zlaté slová, pán poslanec, že skuto čne veci 

vyzerajú iná č ke ď sedíš tu a iná č ke ď sedíš tam. Hej? To je 

pravda.  

To bol posledný príspevok, príspevok. 

Ešte odpove ď.  
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Pán poslanec Mrva sa pýta, čo robí NKÚ s tou sú ťažou?  

Ja neviem, nemám o tom informácie. Tam sa treba opý ta ť 

asi NKÚ. My, ja o tomto informácie nemám. 

A pánovi Budajovi poviem, že samozrejme, bude odpo čet 

opatrení ako plní mesto tie opatrenia, ktoré pri, k toré 

boli uložené.  

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 pána poslanca Koleka. Navrhu je 

doplni ť do uznesenia v časti Bé: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora predklada ť na 

zasadanie mestského zastupite ľstva odpo čet plnenia 

prijatých opatrení. Tu je termín priebežne. 

A do bodu Cé, žiada hlavného kontrolóra, vypracova ť 

pre mestské zastupite ľstvo správu o ú činnosti prijatých 

opatrení. Tu je termín predloženia mestského zastup ite ľstva 

septembrové zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostáva nám časť A, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie materiál o v ýsledku 

kontroly stavu a tak ďalej ako je to uvedené písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť  prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Vyhlasujem hodinovú prestávku na obed, čiže stretneme 

sa 13, (poznámka: oprava „ööö“) 14.15 a máme potom ešte 

osem, osem bodov rokovania, takže môžme by ť rýchli. Os. 

Takže, nie, áno. platí vždycky do desiatej, takže u vidíme 

či to porušíme dneska.  

14.15 pokra čujeme.  

 

(prestávka od 13.08 do 14.27 h) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O REALIZOVANÝCH ZMENÁCH 

ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA ROK 2016 VYKONANÝCH NA 

ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, UZN. Č. 346/2015 ZO D ŇA 

10. 12. 2015 (PREDKLADANÁ NA ZÁKLADE 

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 

767/2017 ZO D ŇA 29. 03. 2017) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

Panie poslankyne a pánov poslancov, vrá ťte sa do 

rokovacej sály mestského zastupite ľstva. 

(gong) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

...pani mestského zastupite ľstva pokra čujeme bodom 

dvadsa ť. Je to Informácia o realizovaných zmenách rozpo čtu. 

Túto informáciu ste dostávali pravidelne na každé 

mestské zastupite ľstvo v informa čných materiáloch, teraz je 

z nej urobený materiál samostatný, čiže nie je to ni č 

nového.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak ako pán primátor povedal, je to informácia, kto rá 

je predkladaná pravidelne, teda pravidelne na zákla de 

prijatia rozpo čtové opatrenia. 

Špecifi čnos ť, pre čo je to samostatný materiál bolo, že 

sme na minulom zastupite ľstvo odhlasovali, že by sa to malo 

prejedna ť ako samostatný bod.  

Ten návrh som dal ja, mal som tam teda viac otázok,  

alebo nevyjasnených otázok.  

Dňa 15-teho, 15. decembra bolo prijaté rozpo čtové 

opatrenie číslo 5. Ja som si vypísal pár položiek, ktoré sa 

mi zdá, že bude problémovo zdôvodni ť pre čo v tak krátkom 

dobe, respektívne ako v tak krátkej dobe, dokonca r oka sa 

dajú použi ť.  

1.1.1 položka rozpo čtu, navýšenie transferu na bežné 

výdavky MHD o 621 518,00 eur.  

Tá suma je ve ľká. Problém bol jedine v tom, že my sme 

mali, myslím, 8. 12. zastupite ľstvo, kde bol návrh rozpo, 

zmeny rozpo čtu a táto suma neprešla, bola vyššia ako táto 

šes ťstodvadsa ťjednatisícová, napriek tomu sa primátor 

rozhodol, že dopravnému pos podniku poskytne takúto  sumu.  
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2.2.2 položka rozpo čtu, navýšenie položky, zaujímavé 

je, letné čistenie komunikácií. Podotýkam 15. 12., 

o 353 000,00.  

Poprosil by som len, aspo ň pre m ňa, alebo teda aj pre 

ostatných, vysvetli ť, ako sa dá do konca roka, čiže 

v priebehu 15-tich dní zabezpe či ť čerpanie? To znamená, 

vystavenie objednávky, realizácia, prevzatie prác a j 

úhrada.  

Položka 7.1.1 mzdy, platy, zamestnanci. Plus 

80.000,00.  

Podotýkam znova, že, že termín na výplaty je maximá lne 

desiaty, dvanásty, tak aj výplaty odišli, napriek t omu  

15. 12. bolo treba navýši ť túto položku o 80.000,00. 

Zo závere čného ú čtu uvidíme, ko ľko nám v rozpo čtovanej 

položke na mzdy zostalo po 31. 12. 

Čiže, pýtam sa znova, akým spôsobom boli použité tie to 

prostriedky?  

Položka 7.2.1 finan čné zabezpe čenie predsedníctva SR 

v Rade EÚ, plus 17 854,00.  

A moja otázka je, na aký konkrétny ú čel bolo, bola 

táto položka čerpaná po 15. 12. 2016? Boli tieto 

prostriedky teda využité?  

To boli bežné výdavky. 

V kapitálových výdavkoch, 

Pokia ľ by mi nesta čil čas, prosím o pred ĺženie, 
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v položke 2.3.1 príprava a realizácia Nosného 

dopravného systému tretia etapa o plus 240 000,000.  

7.2.1 položka osobný automobil o plus 112 771,00 eu r. 

Položka 7.3.2 elektronické služby o 198 140,00. 

Spolo čná otázka pre tieto kapitálové položky, ako je 

možné po 15. 12. realizova ť obstaranie, dodávate ľa, 

vysú ťaženie, dodanie a ešte aj úhrada. 

Pripus ťme, že od 15. 12. do konca mesiaca sa dá 

stihnú ť všeli čo, avšak je tu rozpo čtové opatrenie číslo 6, 

uzavreté 30. 12. a zmeny nastali v bežných výdavkoc h 

položka 3.2.1. kvalitné verejné osvetlenie plus (go ng) 

409 000,00, 

7.3.1. údržba informa čného systému o 114 000,00 

navýšenie.  

Zaujímavejšie možno sú ešte kapitálové výdavky  

7.3.2 nákup výpo čtovej a telekomuni č telekomunika čnej 

techniky plus 145 000,00. 

Znova, už tá istá otázka, vysvetli ť, akým spôsobom, 

keď som do rozpo čtu dostal prostriedky 30. 12. viem 

vysú ťaži ť dodávate ľa a viem realizova ť dodávku a viem to 

stihnú ť ešte aj zaplati ť? Hej? 

Čiže, v tomto duchu sa mi zdá, ale teda som považova l 

za potrebné, aby táto otázka neodznela iba v Rôznom , bode 

Rôznom, že áno, je to pravidelná informácia, ale ab y na 
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týchto konkrétnych bodoch sa nejak spôsobom prezent ovalo aj 

to, ako nakladáme s prostriedkami. 

A bod pred týmto bolo NKÚ. Jedna, jedna vý čitka vo či 

mestskému zastupite ľstvu bolo práve prijatie rozpo čtu na 

rok 2016 v časti, ke ď sme primátorovi umožnili vo ľný, vo ľné 

použitie prostriedkov v sume, v sume nedefinovanej,  ale 

obmedzené percentami 5 a 10 percent a toto NKÚ vytk lo ako 

ako pochybenie zastupite ľstva. 

Viem si predstavi ť, že to má práve túto náväznos ť na 

to, že rozpo čet sa stal naraz takou, takou handrou, 

respektíve harmonikou, ktorá sa vedela natiahnu ť 

v ľubovo ľnej ve ľ ve ľkosti a ľubovo ľnom čase.  

Dám k tomuto ešte zmenu, doplnenie uznesenia, ktoré  

teda nepre čítam, ale dám ho, dám ho písomne, aby bol 

pre čítané ako uznesenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si myslím, vážení kolegovia, hoci tu nevidím 

starostov iných mestských častí, že tento materiál je tak 
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závažný, že by sme mu mali venova ť ako keby zvýšenú 

pozornos ť. 

Ja, ak si dobre pamätám,  tak som nepodporila  

rozpo čet tak, ako teda bol navrhnutý týmito vo s tou 

voľnos ťou, ktorú umož ňoval, ale možno sa mýlim, ale dúfam 

teda, že som nepodporila, aby sa dalo takto narába ť 

s rozpo čtom.  

Ale naozaj, to sú státisíce eur, ktoré teda ke ď 

rozpo čtové opatrenie sa príjme 30. decembra kalendárneho 

roku, tak naozaj, je nemožné, nemožné, aby sa to di alo 

s kostolným poriadkom. 

Takže, ja by som možno poprosila pána kontrolóra, 

možno sa ja mýlim, nemám to ľko skúseností, že by nám teda 

možno povedal, existuje taký mechanizmus, aby sa to do toto 

dalo realizova ť?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som možno nie priamo to súvisí, ale súvisí 

všetko so všetkým. 
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Včera som tu videl, že po tej tragédii, ktorá sa stal a 

v tom Manchestri, visela Union Jack, čiže britská vlajka na 

radnici, čím mi je jasné, my ako mesto sme dali úctu, úctu 

ľuďom, ktorým sa to stalo, a asi by som navrhol takú v ec, 

že mohli by sme to aj my k tomu sa nejak pripoji ť ako 

poslanci a povedzme ako taká minúta ti ticha by ur čite 

mohla pre tú britskú vládu nie čo znamena ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Ja sa vrátim spä ť k tomu bodu.  

Tam myslím, že zas naopak, teraz musím poveda ť, že 

neviem si reálne predstavi ť, pokia ľ nemám finan čné 

prostriedky v rozpo čte, nemôžem obstaráva ť, čiže nemôžem 

vyhlási ť ani žiadnu sú ťaž. A ak nemôžem vyhlási ť sú ťaž, tak 

ur čite na tie položky, ktoré boli spomenuté, sú ur čite 

všetky v zmysle zákona, by museli by ť obstarávané cez EKS, 

kde sú minimálne tri dni, alebo proste akéko ľvek 

vyhodnocovanie, plus by musela prejs ť úhrada, muselo by by 

by, teda by ť ešte pred úhradou zrealizované dodanie a tak 

ďalej.  
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Čo sa týka 15. decembra, je to tiež také, tam boli 

zase sviatky a podobne, ale ešte tam ako, ako tak b y to 

bolo možné, ale na toho 30. decembra s týmto rozpo čtom by 

ma tiež zaujímalo stanovisko kontrolóra, že či je možné 

v zmysle zákona minú ť rozpo čtové prostriedky, alebo akým 

spôsobom môže by ť. 

Mne je jasné, že môže niekto dorovnáva ť veci, ktoré mu 

v priebehu roka vznikli, ale zas, ak mu vznikli a o b 

objednával nie čo čo nemal kryté, tak je to asi problém. 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Toto je presne diskusia, ktorá patrí na finan čnú 

komisiu, pán poslanec Kolek, kde si sa na to nepýta l 

a znovu otváraš veci na zastupite ľstve. Mohli sme si to 

vydiskutova ť na finan čnej komisii, lebo na to, samozrejme, 

sú  odpovede. Ale nech sa pá či, je to tvoje právo ignorova ť 

finan čnú komisiu.  

Čiže, poprosím pána riadite ľa sekcie, aby reagoval na 

tie, ktoré vie a na tie, ktoré nevie, samozrejme, m ôžme da ť 

odpove ď neskôr.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Ďakujem. 
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Takže, v prvom rade všetky tieto opatrenia boli 

v súlade s oprávnením pána primátora a to je to, že  mohol, 

mal splnomocnenie na podpisovanie rozpo čtových zmien. Takže 

ni č sa neudialo tak, aby to nemalo nejaký, nejaký práv ny 

základ, alebo, alebo možnos ť.  

Takže je to, z tohto poh ľadu úplne v poriadku. 

Väčšina týchto zmien, ktoré ste vymenovali, bola 

z toho dôvodu, lebo vlastne hlavné mesto si uvedomo valo na 

konci roka nejaké vo ľ vo ľné finan čné prostriedky z toho čo 

sa nerealizovalo a sú tu niektoré faktúry, ktoré v priebehu 

roka a medzi rokmi majú splatnos ť až v roku 2017. Tým pádom 

by automaticky  spadli na rok 2017, do rozpo čtu roku 2017. 

A tým, že sme mali nejaké vo ľné zdroje, tak sme si vlastne 

už zaplatili v čase splatnosti. Nejedná sa o žiadne sú ťaže, 

ktoré by boli realizované, ale o bežné výdavky, kto ré 

vlastne mohli by ť realizované a zaplatené.  

To je vä čšina vlastne z týchto čo ste, čo ste 

spomenuli. 

Ale, práve naopak, je to len efektivita vlastne toh o 

hospodára, ktorý na nakladá s tými finan čnými prostriedkami 

v čase ke ď môže a aby využil pridelené zdroje rozpo čtu 

daného roka, na čo najviac naplnení rozpo čtu, alebo vlastne 

plánov rozpo čtu tohto roka. 

Za podmienok tohto ako máme teraz, tento rok to už 

nebude možné.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 572 

Robilo sa to aj roky predtým, stále vlastne, ke ď na 

konci toho 30.12. už vieme úplne finálne čísla, respektíve 

vieme predbežné čísla o tom ako máme financie, ak, ak 

vieme, že máme nejaké faktúry, ktoré sú splatné už v ďalšom 

roku, tak sa stále to platí.  

Ako, ale, za týchto podmienok, ktoré máme už tento 

rok, tak to už nebude možné a celé vlastne tie tiet o 

rozdiely spadnú do prebytkov rozpo čtu na za daný rok.  

Takže asi to ľko vysvetlenie. 

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: 

Áno, pán Kasander, ja viem o čom síce rozprávate, 

lenže ono to asi funguje nasledujúcim spôsobom: 

Mám narozpo čtovaných, vymyslím si, tuto tých 

spomenutých 145 000,00 za nákup výpo čtovej techniky. 

Faktúra je splatná 28 dní a mohol by som ju zaplati ť až 

v roku 2017. Ale zaplatím ju ešte v roku 2016, aby mi 

neostala v rozpo čte. To je v poriadku.  

Ale my sa bavíme o tom, že vy ste ešte 31. decembra , 

30. decembra navýšili nákup výpo čtovej techniky na 

145 000,00. Ale to nemôžte zrealizova ť. Vy ste ju nemohli  

kúpi ť pred tým, než ste tam nemali prostriedky kryté 
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rozpo čtom. Ak ste to obstarávali, tak ste porušili zákon,  

pretože ste išli nad rámec rozpo čtu.  

Ako, to čo vy spomínate, operáciu, je úplne 

v poriadku, ale to neni to čo je tu spomenuté. Pretože to 

vie vy musíte ma ť kryté rozpo čtom, aby ste mohli obstara ť 

a ak ste robili rozpo čtovú zmenu, ktorá samozrejme, ako ste 

povedali, je v súlade so zákonom a primátor mal na to plné 

právo, ale až po jeho zmene ste mohli za čať robi ť kroky, že 

ste mohli za čať obstaráva ť. Mohli ste vypísa ť sú ťaž, mohli 

ste doda, prevzia ť dodávku a mohli ste uhradi ť faktúru. To 

je velikánsky rozdiel. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ja reagujem presne na to, akým spôsobom sa nejak pá n 

riadite ľ snažil zlegalizova ť tento postup. 

Podľa mňa, naozaj, tam došlo k porušeniu a teraz ide 

len o to, v akom zmysle to zastupite ľstvo príjme. Znova sa 

vrátim k ďalšej položke. 80 000,00. To nebola ani vystavená 

objednávka, to nebola ani zrealizovaná záležitos ť 

a podotýkam, ja si dám tú námahu pri závere čnom ú čte, aby 

som išiel bod po bode, v akých zostatkoch vám zosta li na 

týchto ú čtoch k 31. 12. sumy. 
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Chcete poveda ť, a prosím verejne, že ste na mzdách 

vy čerpali celú rozpo čtovanú sumu, ktorá bola v rozpo čte 

a ešte aj týchto 80 000,00, ktoré 30., respektívne 15. 12. 

bola navýšená?  

Keď toto poviete, tak sa zaväzujete, že na tam bude 

nula. A čož nie je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej, tak nech sa pá či, pán kontrolór má slovo. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

ja neviem odpoveda ť na vaše sú časné otázky, rozumiem 

presne aké otázky ste položili, viem ako sa dá na n e 

zareagova ť ke ď držím v ruke doklady.  

Rozumiem aj vysvetleniu pána Kasandera. Áno, bolo 

zvykom, že sa minulé faktúry platievali, neviem či v tomto 

prípade sú to také faktúry, ktoré sk ĺzli preto, lebo nebol 

dostatok prostriedkov z iks minulých období, týkalo  sa to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 575 

napríklad osvetlenia, vody a takýchto záležitostí. 

V prípade vysú ťaženia áut a podobne, rozumiem čo povedal 

pán Hr čka a v rámci závere čného ú čtu sa na to pozriem 

a ur čite pán Kolek si pozrie to čo povedal, lebo to sa dá 

skontrolova ť z čísel, ktoré dostane k dispozícii. Ale ja sa 

na to pozriem konkrétne na vybrané otázky, ktoré st e teraz 

rozprávali, že či a ako boli použité a ako bolo oprávnenie 

ich použitia, pri čom nikto nespochyb ňuje oprávnenie pána 

primátora, aby takéto rozpo čtové opatrenie urobil. 

Čiže, to nie je predmetom toho, čo vnímam ako vaše 

námietky, ale pýtate sa, že ke ď také opatrenie urobila 

a urobil ho v rámci svojho opatrenia, mohol ho urob i ť aj 

pol roka pred tým, aj tri mesiace pred tým a také o tázky by 

potom z vašej strany neboli vznikli, tak chápem vaš e 

otázky.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Aj ke ď pán Kolek podal návrh na doplnenie uznesenia, 

sa o tom hlasova ť nemôže, lebo nepre čítal to ako on sám 

povedal, že nepre čítam to, aby sa pre čítalo. 

Takže, bu ď by mal rozda ť tento návrh uznesenia celý 

text, alebo ho mal pre číta ť. Tak sa nestalo, takže 

hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia tak ako nám b olo 

predložené písomne: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o realizovaných zmenách rozpo čtu 

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. 

Deväť  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 21 INFORMÁCIA O DOPADOCH UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 691/2016 NA 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY A NA 

ROZPOČET HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame dvadsa ť jedna a tým je Informácia o dopadu 

uznesenia mestského zastupite ľstva číslo 691 na ekonomicky 

oprávnené náklady. 

Je to materiál, ktorý ste si vyžiadali v súvislosti  

s tým uz citovaným uznesením.  

Nech sa, je na stole, nech sa pá či, otváram k nemu 

diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu.  

 

Pani poslanky ňa, čakal som šes ť sekúnd.  

Nech sa pá či, máte slovo. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som chcela predloži ť zmenu uznesenia, vlastne 

doplnenie uznesenia, že mesto sa rozhodlo nakúpi ť, neviem, 

devä ťdesiat či ko ľko autobusov naftových, ktoré sú úplne 

v rozpore so všetkými strategickými materiálmi schv álenými 

v tomto zastupite ľstve v rozpore s dohodou primátorov, 

ktoré podpísal primátor mesta Bratislavy, ktoré sle dované 

Európskou komisiou o plnení.  

A napríklad, ten dohovor primátorov hovorí o tom, ž e 

mesto sa zaväzuje zníži ť emisie do roku 2020 o 20 prercent 

a do roku 2030 o polovicu pros prostriedkov používa júcich 

pre tieto, klasické palivá.  

Čiže, nákup autobusov z na naftu je možno budeme 

posledné mesto v Európe, v slušnej Európe, ktoré bu de teraz 

nakupova ť naftové autobusy a zne čis ťova ť tak ovzdušie.  

V územnom genereli dopravy sa hovorí, že máme znižo vať 

emisie a autobusy sa majú nakupova ť tak, aby nezne čis ťovali 

ovzdušie, odkazuje na to adapta čná stratégia schválená 

v tomto zastupite ľstve, odkazuje na to ten dohovor 

primátorov a odkazuje na to aj PHSR. 

Takže, ja by som prosila keby sa ten nákup, jak som  

počula, že už prebehla nejaká elektronická aukcia, keb y sa 

to zrušilo a zmenilo sa to nákup autobusov na paliv á také, 

ktoré znižujú emisie v tomto meste.  

Takže to, napriek tomu, že, že v možno prebehla tá 

aukcia, ešte stále ich nemáme a bolo by, bolo by do bré, 

aspo ň trošku by sme si vylepšili imidž tohto mesta, lebo  

akonáhle viem, že, že kolegovia viacerí ke ď pre čítajú 
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článok v novinách, že mesto ide nakúpi ť devä ťdesiat 

naftových autobusov, tak sa rozvírila taká ve ľká diskusia, 

že taká hanba pre Bratislavu, že až.  

Tak by som poprosila vráti ť sa z kratšej cesty, lebo 

keď ich nakúpime, tak budeme musie ť minimálne desa ť rokov 

ich používa ť a tým pádom porušujeme všetky tie strategické 

dokumenty, ktorém je mesto viazané a dokonca aj ten  Dohovor 

primátorov. A to by som, 

poprosím, o pred ĺženie, keby mi nesta čilo, 

tu by som poprosila, pán primátor, by som chcela 

vedie ť, ako budete reportova ť Európskej komisii, že ako sa 

plní ten dohovor primátorov, ke ď sám tuto súhlasíte s tým, 

aby sa neplnil, hej? Ale zárove ň ich bude musie ť plni ť. Tak 

to, to by ma zaujímalo. To je ďalšia hanba na Bratislavu.  

A vrá ťme sa radšej z kratšej cesty a a nenakupujme 

naftové autobusy, ale autobusy, ktoré nezne čis ťujú  

prostredie. Nafta, tak ako som už viackrát spomínal a tuto 

v zastupite ľstve, napríklad pri správe o zdravotnom stave 

obyvate ľstva, práveže vypúš ťa do ovzdušia tie prachové 

častice PM 10 a PM 2,5, ktoré poškodzujú zdravie oby vate ľov 

a my ich ideme teraz nakúpi ť a ideme ďalej poškodzova ť. 

Toto je ve ľmi, ale ve ľmi nerozumný krok, a preto by som 

prosila, keby sme to uznesenie, ktoré berie na vedo mie 

informáciu o dopadoch, to by bolo po A a po Bé, ruš í nákup 

autobusov na na naftu, alebo neviem ako to mám sprá vne 

poveda ť, naftových autobusov a vypíše sú ťaž na autobusy, 

ktoré, ktoré znižujú emisie v tomto meste. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pridávam sa k tomu, čo hovorí Katarína. 

To je naozaj ve ľmi zlá správa pre obyvate ľov. 

Predstavte si, že my sme teraz prijali uznesenie, k de sa 

budeme snaži ť tam, kde to technicky a bezpe čnostne bude 

realizovate ľné spája ť BUSpruhy s cyklopruhmi a teraz si 

predstavte tých cyklistov, to bude dos ť teda kruté.  

A to čo Katarína hovorila  o PM časticiach, to už 

európske štáty dávno vedia, mestá práve vytlá čajú dieselové 

motory s centier a my ideme nakúpi ť. Ja sa obávam, že to 

budú nejaké lacné, alebo lacnejšie, pretože už ich naozaj 

nikto nechce. Tak my ich budeme kupova ť. Ale toto sa dá 

ošetri ť v tých podmienkach sú ťaže.  

Čiže, tiež vás prosím, aby ste teda kupovali 

ekologické autobusy, nie neekologické.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ak si pamätáte december 2016, tak ja jediný som 

hlasoval proti nákupu autobusov, takže teraz sa tro ška 

smejem ke ď pani Šimon či čová navrhuje tu uznesenie, aby sme 

zrušili vlastne tender na nákup autobusov.  

Ja som navrhol uznesenie, ktoré hovorí o tom, že je  

potrebné preskúma ť vytypova ť alternatívne trate kde sa dajú 

dať trolejbusy s elektrickým pohonom pomocným. Myslím si, 

že ten materiál sa má pripravi ť do 31. mája, takže to je 

jedna vec.  

A druhá vec je, rád by som videl že ako vo svete, 

alebo mohla by pani poslanky ňa Šimon či čová poveda ť, fungujú 

nejaké autobusy, ktoré znižujú emisie, alebo nie čo takéto.  

Tieto autobusy, ktoré sa sú ťažia, lebo ten proces ešte 

stále je otvorený, tak sú euro šestky. To už sú tak mer 

žiadne emisie. Euro šes ť plus, dokonca.  

Takže, ako, myslím si, že skuto čne, ako teraz ruši ť 

ten tender je absolútny nezmysel, i ke ď je pravda, že tá 

čiastka, ktorá vyšla, je vyššia, ako tých dvadsa ťštyri 

miliónov euro.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ten materiál bol predložený z dôvodu, aby poslanci 

boli oboznámení ke ď sa schva ľoval úver na nakúpenie týchto 

autobusov, aby boli oboznámení s dopadom na rozpo čet mesta. 

hej?  

Vychádza ten problém je ďaleko zložitejší, samozrejme, 

sa vychádza z tej rámcovej zmluvy, kde je stanovený  

kalkula čný vzorec pre ekonomicky oprávnené náklady, jedná, 

jeden záver je, že všetky náklady, ktoré sú spojené  

s nákupom autobusov, prefinancuje mesto. Bez oh ľadu na to, 

či by sme si my mesto brali na to úver, alebo to rob í 

dopravný podnik, je to tá, ten istý dopad na rozpo čet. 

Akurát je neaktuálny tento materiál, lebo doterajši e 

výsledky za akcie hovoria, že predpokladaná suma 

dvadsa ťštyri miliónov je nízka. Výsledky hovoria približne  

o dvadsiatich siedmich miliónoch a to bude predpokl adám 

dôvod na to, aby sme sa opätovne vrátili k tomu, či 

schva ľujeme úver dvadsa ťštyri miliónov, čím garantujeme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

To bol posledný diskusný príspevok. 

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,  

no, zobudila si sa.  

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

Ja som si teraz dopisovala.  

Ja vám to dopíšem, materiál bod číslo 21. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Vedela si, že chceš, mohla si to pripravi ť už doma.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pokúsim sa to pre číta ť teda. 

Návrh na doplnenie pôvodného uznesenia: 
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V časti Bé ruší nákup autobusov na naftové palivo 

a pripraví novú sú ťaž na nákup autobusov, ktoré nezhoršujú 

ovzdušie v Bratislave. 

Toľko návrh (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o dopadoch a tak ďalej, ako je to písomne 

uvedené. 
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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 prítomných. 

Pätnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA ZVERENIE VODOHOSPODÁRSKYCH 

OBJEKTOV PROTIPOŽIARNYCH NÁDRŽÍ – 

RYBNÍKOV NACHÁDZAJÚCICH SA 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY A K. 

Ú. ZÁHORSKÁ BYSTRICA, DO SPRÁVY 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 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 ťštyri a tým je Návrh na 

zverenie vodohospodárskych objektov nádrží do správ y 

Mestských lesov. 

Myslím, že je to bezsporný materiál, formalita 

účtovná, takže prosím, otváram k nemu diskusiu. 
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No. Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje zverenie vodohospodárskych objektov 

a tak ďalej, ako je to uvedené aj so všetkými podmienkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných. 

Tridsa ť jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 25 NÁVRH NA ZVERENIE TECHNICKÉHO 

ZHODNOTENIA STAVBY „REKONŠTRUKCIA 

KOMPLEXU BUDOV STAREJ RADNICE 

A APPONYIHO PALÁCA, 2. ETAPA – STARÁ 

RADNICA V BRATISLAVE“, K. Ú. STARÉ 

MESTO, DO SPRÁVY PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCII MÚZEUM MESTA BRATISLAVY 

– OPRAVA MINULÝCH ROKOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťpäť. 

To isté. Bez úvodného slova. Formalita. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len taká malá poznámka k tomuto bodu.  

Je to materiál teda starý, pä ť rokov sa na to zabudlo, 

alebo sa to proste neurobilo. A ja ďakujem pekne, že 

kone čne to je na svete, že to dostáva Múzeum mesta 

Bratislavy. 

Len taká malá poznámka k tomu, lebo sme to mali na 

komisii kultúry a ochrany historických pamiatok, že  
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Apponiyho palác pomali čky bude potrebova ť znovu opravu. 

Takže ak historicky to bude uvedené, že Múzeum mest a 

Bratislavy to tento rok dostalo opravený Apponyiho palác a 

o rok bude žiada ť opravi ť, tak bude to vy vyzera ť nejak 

čudne z poh ľadu tých budúcich generácíí keby sa náhodou k 

tomuto vracali, ale, ale ďakujem pekne za to, že to aspo ň 

dnes prebehlo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky, pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem, ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, 

ja iba si hovorím, či si neberieme také ve ľké bremeno 

na seba, že či naozaj sme schopní, (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) tú rekonštrukciu, ešte z toho spravi ť 

múzeum, aby to nebolo tak, že to v polke cesty vzdá me ako 

teraz tie autobusy, poviem príklad.  

Handrkujeme sa tu pol roka, nakoniec vyberiem 

autobusy, teraz prídu, že dieslové, hoci je to šes ť plus, 

nie sú dobré a vyberieme plynové a potom už ke ď budú 

vybraté, ich zrušíme a budú na céesdé, alebo na ele ktriku. 

Proste, to bude donekone čna ten proces.  

Nemôžme predsa nie čo vybra ť a potom to trikrát meni ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Končím dis. 

Á, pani poslanky ňa Šimon či čová ešte. 

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

Pán Hanulík,  

ten Apponyiho palác bol opravený asi pred ôsmimi 

rokmi. Teraz je to vyslovene len formálna vec, dani e na 

poriadku, na poriadok toho, čo sa predtým neurobilo.  

Takže, neberiete, neberieme si teraz na seba opravu , 

to bude otázka potom ďalšieho roku, že čo s Apponyiho 

palácom, ke ď to bude také urgentné, nie teraz. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

Faktickú na faktickú, myslím že sa asi ne. Nie? mal i 

ste riadny?  

Tak, nech sa pá či. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Ja som tým myslel, že samozrejme, by sa to týkalo 

v prípade Starej tržnice, a pod ľa mňa, ke ď sa bude 

z nie čoho robi ť múzeum, nikdy to nie je úplne ideálna tá 

budova, v každom prípade tam k nejakej rekonštrukci e prís ť 

musí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zverenie technického zhodnotenia stavby a tak 

ďalej, ako je to uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ť jedna prítomných. 

Tridsa ť jedna za. 

Uznesenie je prejaté. Prijaté. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA ZVERENIE STAVEBNÝCH 

OBJEKTOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU STAVBY 

„REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA 

ONDREJA NEPELU – 2. ČASŤ PRÍSTUPOVÉ 

KOMUNIKÁCIE“, A TO DODATKOM  Č. 11 

88 0175 12 01 K PROTOKOLU Č. 11 88 

0175 12 00 A  DODATKOM Č. 11 88 0176 

12 01 K PROTOKOLU Č. 11 88 0176 12 

00, DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH 

A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadasa ťšes ť zverenie stavebných 

objektov STARZu.  

Tiež je to do čis ťovanie tých ú čtovných vecí z minulajš 

z minulajška.  

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská.  
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Otváram diskusiu.  

Pani poslanky ňa Pä Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela len takú principiálnu otázku chcel a 

spýta ť.  

Zaujali ma niektoré veci týkajúce sa aj Metra, ktor é 

má v majetku, napríklad, pozemky. Akým spôsobom naš e, naše 

organizácie, alebo akciové spolo čnosti pri predaji majetku 

oslovujú magistrát? Akým spôsobom sú vlastne inform ovaní 

poslanci, aby sa nám nestalo, že teda sa to netýka práve 

tejto organizácie, ale napríklad, aby sa nám nestal o, že 

nám Metro predá, alebo prenajme dlhodobo pozemky,  kde 

budeme chcie ť mať nejaký iný záujem.  

Čiže, aký je ten postup kedy, napríklad pozemky aleb o 

objekty predávajú organizácie? Dostáva sa to do 

zastupite ľstva? Alebo máme nejaké iné postupy? 

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. 
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Ja sa pokúsim kolegyni odpoveda ť, pretože som sa touto 

záležitos ťou kedysi venoval tejto záležitosti. 

Metro je viazané, ak má pozemky v základnom imaní, tak 

ich predáva ť nemôže bez súhlasu valnej hromady a akcionára. 

To znamená, ministerstva a v tomto prípade potom pá na 

primátora.  

To znamená, a to nám.  

A zase, ke ď sa koná valná hromada, tak všetky tie 

materiály, ktoré majú by ť prerokované na valnej hromade, 

prichádzajú do zastupite ľstva ako informa čný materiál. 

Muselo by ma ť pozemky také, ktoré nakúpili sami, alebo 

získali inak ešte, nie pri založení, založení tejto  

spolo čnosti. A myslím si, že také asi ani neexistujú.  

Pretože na to nemalo nikdy financie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

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 zverenie stavebných 

objektov a tak ďalej, ako je to uvedené v písomnom 

materiáli. 
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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 prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

ZVEREJNENIA ZÁMERU - PRENÁJOM ČASTÍ 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PLAVÁRNI 

PASIENKY, ZIMNOM ŠTADIÓNE O. NEPELU, 

ZIMNOM ŠTADIÓNE HARMINCOVA A 

ŠPORTOVEJ HALE HARMINCOVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu dvadsa ťsedem Návrh zverejnenia 

zámeru  prenájom častí nebytových priestorov na zimných 

štadiónoch Ondreja Nepelu a Harmincova a Športovej hale 

Harmincova. 

Ide tam o nápojové automaty.  

Je to bez úvodného slova, sú súhlasné stanoviská. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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 nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zámer na nájom časti nebytových priestorov a tak 

ďalej, ako je to uvedené. 

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. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 27. apríla 2017 s pokra čovaním 24. mája 2017  

 596 

BOD 28 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 dvadsa ťosem Informácia 

o vybavených interpeláciách. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa pá či. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informácia 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.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 29 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu dvadsa ťdevä ť Interpelácie. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Neviem či do tohoto bodu, ale do Rôzny bod nemáme, 

hej?  

Čiže, ja by som chcel interpel interpelova ť pána 

primátora, že by som pre taký program By ť Bratislav čanom je 

úžasné, aby sme  v parkovaní, aspo ň v dnešnej situácii, 

spravili čo najvä čší taký najvä čší poriadok, aby boli 

parkovacie miesta v Starom Meste čo najviac obmedzené a tým 
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pádom prísun ást mestských častí do Starého Mesta by bol 

menej žiadúci. 

Typický prejav, ktorý je v zákone, autá ktoré parku jú 

na chodníku môžu ma ť, jeden a pol metra musia necha ť 

z chodníku.  

Ja som dneska išiel po tých cez tak, že chodím na 

bicykli  a tým vyjadrujem protest arabským krajinám  

a nechodím na skútri, lebo nepoužívam ropu a oni za  tú ropu 

potom ni čia svet, ale tak, chodím na bicykli a to jeden 

a pol metra v mnohých prípadoch nie je.  

A zase mestská polícia si chce zarobi ť nejaké peniaze, 

zoberie od ťahovku, jedno za druhým pôjde. Hej? 

A toto je ve ľmi jednoduché. Pán starosta Nového Mesta 

pán Kusý vymyslel takú vec, že sa spraví taká šabló nka, 

príde sa na chodník a spraví sa čiaro čka. Kto je za 

čiaro čkou, ten už porušuje predpisy, kto neni za čiaro čkou, 

neporušuje predpisy. Hej?  

A ja si myslím, že pre tých cyklistov sa vytvorili 

krásne podmienky, naozaj. Ja sa dostanem z Dúbravky  úplne 

krásnou cesti čkou až po Štúrovej do stredu mesta, lebo 

v Tescu mám taký malý obchodík a chodím sa tam sem- tam 

pozrie ť a je to úplne úžasné.  

Ale, je tu jedna vec. Tie autá ma nemajú radi. Oni ma 

nemajú radi. Hoci mám svoj chodník, tak ve ľakrát tie autá 

akože po mne potrubujú.  
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Ja by som chcel 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ako je interpelácia teda? Čo sa 

(poznámka: nezrozumite ľné slová, hovoria naraz poslanec aj 

primátor) 

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

Interpelácia. Aby nás cyklistov mali autá viac radi . 

To je, to je všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Zod, zod, zodpovieme.  

Zodpovieme. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám dve interpelácie. Stru čne ich parafrázujem. 
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Jedna sa týka budovy Základnej umeleckej školy na 

Radlinského ulici, kde dochádza k poško ďo, poškodzovaniu 

nášho majetku?  

Čiže, zaujíma ma aké opatrenia prijalo hlavné mesto na 

ochranu svojho majetku. A akým spôsobom chce prípad ne 

vymáhať vzniknuté škody? 

A druhá interpelácia sa týka dopravy na Rázusovom 

nábreží a to konkrétne odbo čovacieho pruhu v smere od Mosta 

SNP do centra, odbo čovací pruh do ľava na Námestie Ľudovíta 

Štúra ku Carltonu. Či s tým plánuje mesto nie čo robi ť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno. Obidve veci riešime. Zodpovieme. Áno. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

MsZ: 

Ja mám jednu interpeláciu týkajúcu sa bezbariérovéh o 

vý ťahu dole do, teda Červený rak.  

Chcem sa vás spýta ť. Bol to, bol tu nejaký záujemca, 

alebo sponzor, ktorý chcel poskytnú ť mesto bezplatne  

teleso vý ťahu a že ako vlastne tá ponuka dopadla? Viem, že 

to bolo tuším v nejakom, v nejakom návrhu aj mesta,  ale 

neviem jak to vlastne dopadlo?  
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Čiže, ja to naformulujem a pošlem to písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Pán primátor, ja pokra čujem v tom, čo som bola pred 

chví ľou hovorila o tých autobusoch.  

Chcem vás interpelova ť práve v tom ako, si prosím 

informáciu ako mesto Bratislava plní záväzky  vyplý vajúce 

z toho Dohovoru primátorov Mayors Adapt. 

A po druhé. Ako boli zabezpe čené podmienky pre verejné 

obstarávanie nákupu autobusov vyplývajúce z tohoto Dohovoru 

primátorov? 

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: 

Á, ďakujem pekne za slovo. 
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Ja som sa chcel opýta ť v akom stave je riešenie 

podchodu Saratov? Bolo to v pláne 2016, je to v plá ne 

v 2017. Ľudia sa s ťažujú, podchod je v dezolátnom stave 

a Dúbrav čania nevedia, aj napriek tomu, že v rozpo čte 

peniaze sú, teda že kedy príde k nejakej realizácii , 

rekonštrukcii, renovácii.  

Podchod neni bezbariérový, spôsobuje to v Dúbravke 

dos ť zna čné problémy z h ľadiska bezpe čnosti. Samozrejme, 

ľudia pre prebehujú cez elektri čkovú tra ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. Zodpovieme. 

To bola posledný bod v bode Interpelácie. 

 

 

BOD 29A VYSTÚPENIE OBČANOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A do, pretože pod ľa rokovacieho poriadku platí, že ak 

skon čí mestské zastupite ľstvo skôr ako je šestnásta hodina, 

tak Vystúpenie ob čanov nasleduje hne ď po skon čení. 

Čiže, teraz nasleduje Vystúpenie ob čanov. 
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Prvý sa prihlásil pán Patlevi č. 

Neni tu. 

Druhý sa prihlásil pán Mihok. 

Ani ten tu neni. 

Tak to bolo posledné vystúpenie dnešného 

zastupite ľstva. Tým sme skon čili.  

Vidíme sa zajtra ráno osem tridsa ť. 

Prosím vás všetkých o dochví ľnos ť. Skuto čne je to 

neúctivé vo či kolegom poslancom, ktorí sem prídu na pol 

deviatu a musia potom pol hodinu čaka ť. 

Ďakujem. 

Prajem pekný de ň. 

 

(Ukon čenie o 15,07 h) 

X X 
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