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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 29. JÚNA 2017 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.50 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

...miesta, aby sme mohli za čať rokovanie mestského  

zastupite ľstva na čas. Teda, už na čas neza čneme, ale aby sme 

mohli dohna ť. 

... zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy, na ktorom vítam p oslancov 

mestského zastupite ľstva, starostov mestských častí 

a ostatných prítomných. 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti po nepožiadal nikto. 

Pani poslanky ňa Černá a pán poslanec Pilinský odídu 

skôr. 

Pred samotnou pracovnou časťou dnešného zasadnutia si 

vám dovo ľujem odovzda ť pozdravy od osemsto žiakov 

a pä ťdesiatich zamestnancov Základnej umeleckej školy 
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Eugena Sucho ňa a v ďaku za ve ľkú podporu detí a mládeže 

v umeleckom školstve, ktorú vám prejavili výstavou svojich 

výtvarných prác v predsálií Zrkadlovej sieni. 

Dnes ich vystavujú žiaci závere čných ro čníkov prvého 

a druhého stup ňa z tried pedagogi čiek pani Nevzelovej 

a pani Musilovej.  

Práce vytvorené mladými výtvarníkimi  výtvarníkmi 

dýchajú témou, ktorú si zvolili sami, nájdete v nic h otázky 

existencie dospievania, snov, kontrastov, túžob, 

predstavivosti, ilustrácií, ale aj dizajnové návrhy  mladých 

umelcov. 

Tieto práce vyhotovovali v rôznych technikách pod ľa 

vlastného výberu.  Nájdete tu práce  v kresbe, ma ľbe, 

grafike, ale i kombinovaných technikách.  

Práce sú výpove ďovou duší mladých ľudí, ktorí už majú 

svoj vlastný názor na svet a bytie okolo seba.  

Prajem vám pekný estetický zážitok. 

Dámy a páni,  

než sa budeme venova ť pracovnému, pracovnej časti 

nášho zastupite ľstva zasadnutia,dovo ľte mi ešte využi ť 

jednu milú príležitos ť, pretože dvaja naši kolegovia sa 

dožili významného životného jubilea, pán poslanec K olek 

a pán poslanec Hochschorner mali narodeniny, životn é 

jubileum.  
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Páni poslanci, chcem sa vám po ďakova ť za vašu 

poslaneckú prácu a vklad, ktorý prinášate do rozvoj a 

Bratislavy, ďakujem vám a všetci vám prajeme, aby sa vám 

v práci, nie len poslaneckej, ale aj v osobnom živo te 

v práci darilo, aby ste boli zdraví, spokojní a mal i úsmev 

na tvári, tak ako vždy doteraz. 

Gratulujeme. 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  predsedajúci odovzdáva jubilujúcim 

poslancom kytice kvetov) 

(poznámka:  potlesk) 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za overovate ľov  zápisnice na navrhujem zvoli ť 

poslancov pána Buocika a pána, pána Greksu .  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím hlasujte o predloženom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o overovate ľoch zápisnice.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných. 
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Tridsa ťštyri za. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo schválilo 

overovate ľov zápisnice pod ľa návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Do návrhovej komisie navrhujeme zvoli ť pani poslanky ňu 

Jégh, Pätoprstú a Kimerlingovú. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Návrhová komisia Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová. 

Hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za.  

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu pod ľa predloženého návrhu.  

Chcem sa ešte opýta ť predsedov klubov, poslanci, ktorí 

nie sú tu, prídu? Pán poslanec Grendel, pán poslane c Žitný, 

neviete? Lebo sa neospravedlnili, nepovedali ni č.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 16 

Pán poslanec, hej, prídu. Dobre.  

A pani poslanky ňa Augustini č? Tiež som videl, že tu 

nie je. Ale neospravedlnila sa.  

Tak, prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhrad ené 

miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení mests kého 

zastupite ľstva. 

Dámy a páni,  

návrh programu rokovania ste obdržali na 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. 5. 201 7 

2.  Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správ a 
za rok 2016 

3.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2017 

4.  Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy - parkovacia politika 

5.  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy - procesný opatrovník 

6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 
Bratislavy o poskytovaní starostlivosti  o úhrade z a 
poskytovanú starostlivos ť v Krízovom centre Repuls 
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7.  Protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2017 z 30.03.2017 o zákaze umiestnenia 
herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

8.  Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 
ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, 
§ 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods.  2, 
ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadeniu  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
12/2016 z 08. 12. 2016 o do časnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikác ií 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, výške úhrady za do časné parkovanie 
motorových vozidiel, spôsobe jej platenia 
a preukázania jej zaplatenia 

9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2017 

10.  Návrh na schválenie nájmu ľadovej plochy a šatní na 
zimných štadiónoch v správe mestskej príspevkovej 
organizácie STARZ pre ob čianske združenia HC SLOVAN 
Bratislava - mládež, Krasokor čuliarsky Športový Klub 
Slovan Bratislava, Jumping Joe a HOBA Bratislava so  
sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa  

11.  Návrh na schválenie nájmu 50 m bazéna, 25 m bazéna a 
posil ňovne v Plavárni Pasienky pre ob čianske združenia 
SPK Bratislava a Slávia vodné pólo menežment ako 
prípad hodný osobitného zrete ľa 

12.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave,  k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlu čného 
vlastníctva spolo čnosti stengl a.s., so sídlom 
v Bratislave 

13.  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 
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14.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, par c. 
č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva 
stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 
22198/6, spolo čnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom 
v Bratislave 

15.  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 
30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo d ňa 
21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, za ú čelom majetkovoprávneho usporiadania 
vlastníckych vz ťahov k pozemku pod stavbou „D1 
Bratislava križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, 
Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

16.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, par c. 
č. 15470/11, Alexandre Frajkovej 

17.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka,  
parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. 
č. 22225/11, do výlu čného vlastníctva spolo čnosti 
DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave 

18.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka , 
parc. č. 2436/67, parc. č. 2436/68 a parc. č. 2436/69, 
spolo čnosti USB a.s., so sídlom v Bratislave 

19.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka , 
parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4 

20.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka , 
parc. č. 2150/24, spolo čnosti JM – Cresco, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave a spolo čnosti JM – B1, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 
(vyradené z programu) 

21.  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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22.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 
21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. 
č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, 
Spojeným štátom americkým 

23.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spolo čnosti Slovenská 
sporite ľňa, a.s., so sídlom v Bratislave 
(vyradené z programu) 

24.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. 
č. 21844/2, spolo čnosti TC Tower A1 s. r. o., so 
sídlom v Bratislave 
(nezaradené do programu) 

25.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 3692/3, pre mestskú časť Bratislava-
Vraku ňa 

26.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 
3690/8, parc. č. 3690/4, parc. č. 3690/6, parc. č. 
3690/7, parc. č. 3688/4, parc. č. 3688/5, parc. č. 
3688/8, parc. č. 3688/9, parc. č. 3688/10, parc. č. 
3688/6, parc. č. 3688/7, parc. č. 3689/1, parc. č. 
3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 a parc. č. 
3689/2, pre mestskú časť Bratislava-Vraku ňa 

27.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy a  Ružinov, na vybudovanie kontajnerových 
stanovíš ť 

28.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej 

29.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Dúbravka, parc. č. 3110, Adriánovi Rentkovi, 
Rastislavovi Pavlíkovi a manželke Ivane Pavlíkovej  

30.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 
173,35 m² v stavbe súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 
3410/4, na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka,  
pre mestskú rozpo čtovú organizáciu Centrum vo ľného 
času Klokan, so sídlom v Bratislave  

31.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej 
časti Bratislava-Rusovce 

32.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe 
so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, 
na Záporožskej 5, v Bratislave, k. ú. Petržalka, pr e 
spolo čnos ť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom 
v Bratislave  
(vyradené z programu) 

33.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spolo čnos ť Custom - 
Pharma III s. r. o.,  so sídlom v Bratislave 

34.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mest o, 
parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve 
spolo čnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave  
(vyradené z programu) 

35.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mest o, 
a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, 
parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za 
pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo 
vlastníctve spolo čnosti Twin City a. s., so sídlom 
v Bratislave 
(vyradené z programu) 
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36.  Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných  
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 

37.  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 

38.  Pilotný projekt nahradenia k ĺbových autobusov za 
kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom na 
vybraných linkách 

39.  Zámer a finan čný odhad pre zavedenie ekologického 
posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zele ň na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 

40.  Informácia  o aktuálnom stave zabezpe čenia náhradných 
nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z.  
v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

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

42.  Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo d ňa 23. 
10. 2014, týkajúce sa mestskej príspevkovej 
organizácie Mestské lesy v Bratislave 

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

44.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Národné tenisové centrum, a.s. d ňa 26. 
júna 2017 

45.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
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46.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti METRO Bratislava a.s., d ňa 30. júna 2017 

47.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti KSP, s.r.o. 

48.  Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. 

49.  Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia 
Bratislava“ 

50.  Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2016 

51.  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2. zo 
dňa 03. 07. 2014,  ktoré sa týka zabezpe čenia 
obstarania zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 
17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej 
štúdie 

52.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, spolo čnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so 
sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadani e 
pozemkov pod stavbami 
(vyradené z programu) 

53.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemk u v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 

54.  Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnute ľnostiam 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe súpis. č. 670 
na parc. č. 3338 a pozemku parc. č. 3338 – Panenská 
17, vo vlastníctve spolo čnosti URBIA DEVELOPMENT 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

55.  Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/1, v prospech 
spolo čnosti Západoslovenská distribu čná, a. s., so 
sídlom v Bratislave 
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56.  Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na 
pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 
1207/246, v prospech spolo čnosti OLO a.s., so sídlom 
v Bratislave 

57.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, 
a podzemnej stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej 
sa na parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy  

58.  Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Star é 
Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená 
parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do 
správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –  
Pohrebníctvo mesta Bratislavy za ú čelom zabezpe čenia 
starostlivosti a údržby predmetných pozemkov  

59.  Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča, 
parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a parc. č. 
1497/210 v lokalite Cintorína Ra ča na Detvianskej 
ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

60.  Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00  
Eur Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi 
Turócimu 

61.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u 
v bytovom dome na ulici Majerníkova 34/A, Hlavá čikova 
35, Veternicova – garáže, Pe čnianska 6, vlastníkom 
garáží  

62.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Rezedová 21, Rajecká 36, Bieloruská 13 , 
Hany Meli čkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, 
Pankúchova 3, vlastníkom bytov 

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

64.  Interpelácie 

65.  Rôzne 

16.00 h vystúpenie ob čanov   
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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) Informa čný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných 
opatrení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na  
základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom 

d) Informa čný materiál o výsledku kontroly Najvyšším 
kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na 
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

e) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

f) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Ruman čekova 18, Záhradnícka 75, 
77, 79, 81, Jamnického 2, Hlavá čikova 24, Pri kríži 
34, Černyševského 15, Lachova 24, Rovniankova 9, 
Gessayova 39, Be ňadická 30, Znievska 7, Smolenická 
8,10, vlastníkom bytov 

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

h) Informácia o vybavovaní s ťažností a petícií ob čanov za 
rok 2016 

i) Správa o činnosti dozornej rady ob čianskeho združenia 
Aliancia Stará Tržnica za 2. polrok 2016 a 1. polro k 
2017 

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

k) Informa čný materiál k plneniu uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy č. 805/2017 zo d ňa 25.05.2017, týkajúceho 
sa informácií o situácii v Bratislavskej vodárenske j 
spolo čnosti, a.s. vo vz ťahu k uzatváraniu zmlúv na 
poskytovanie služieb s rakúskymi obcami 

l) Informa čný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 859/2017 časť B, bodov 1, 3, 4 
a 5 zo d ňa 25.05.2017 

m) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj  
2017 

n) Informa čné materiály: 

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

p) Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

q) Informácia o realizovaných zmenách rozpo čtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na zákla de 
splnomocnenia MsZ, uzn. č. 684/2016 zo d ňa 7.-
8.12.2016  

r) Informa čný materiál k plneniu uznesenia č. 518/2016 zo 
dňa 29.06.2016 o zdôvodnení nezníženia platných 
sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a nezníženia úhrady náklad ov 
spolo čnosti OLO a.s. za odber komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu 

s) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy  za 
rok 2016 

t) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

u) Vyhodnotenie zimnej údržby pozemných komunikácií 
v správe hlavného mesta SR Bratislavy v zimnom obdo bí 
2016/2017 
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v) Informa čný materiál k pozastavenému výkonu uznesení 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 773/2017 zo d ňa 26. 04. 2017, 795/2017 zo d ňa 
27. 04. 2017, 808/2017 zo d ňa 27. 04. 2017, 809/2017 
zo d ňa 27. 04. 2017, 810/2017 zo d ňa 27. 04. 2017, 
812/2017 zo d ňa 27. 04. 2017 a 813/2017 zo d ňa 
27. 04. 2017. 

w) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apr íl 
2017 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dovoľujem si vás informova ť, že v náhradnom termíne 

vám bol doru čený materiál číslo 40 s názvom Informácia 

o aktuálnom stave zabezpe čenia náhradných nájomných bytov. 

Máte ho aj v elektronickej podobe. 

Ďalej v náhradnom termíne boli doru čené i dva 

informa čné materiály a to je pod písmenom i) Správa 

o činnosti dozornej rady ob čianskeho združenia Aliancia 

Stará tržnica a pod písmenom ká) informa čný materiál 

k plneniu uznesenia mestského zastupite ľstva týkajúca 

Informácií bévées. 

Dámy a páni, 

ďalej vám chcem da ť do pozornosti, že pod bodom 15 

Návrh na uzatvorenie dodatku číslo jedna ku kúpnej zmluve, 

týkajúce sa predaja pozemkov v Bratislave, to je tá  Dé 

jednotka, je potrebné trojpätinové hlasovanie pod ľa 

rokovacieho poriadku. my sme ho tu dvakrát mali, te n 
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materiál neprešiel z dôvodu, že nebol vysporiadaný vz ťah 

endéesky a Bratislavy  oh ľadom zoologickej záhrady.  

Ja vás chcem informova ť, že som sa spojil s pánom 

inžinierom Ďurišinom, šéfom endéesky, a dohodli sme si 

postup pri riešení tohoto problému.  

Je vytvorená skupina pracovná, vedie ju za nás pán 

inžinier Bialko, za nich kontakt z endéesky už sa 

nieko ľkokrát stretli a majú pripravený návrh postupu tak,  

aby sme tento problém vyriešili.  

Preto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja nerozumiem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, prosím, dajte to tichšie asi.  

Dobre, takže budem hovori ť asi tichšie.  

Čiže k tomuto, k tomuto je to vysvetlenie, ke ď im to 

nepredáme, tak nás vyvlastnia a dotujeme štát pol m iliónom 

euro.  

Čiže, preto navrhujem, aby sme o tomto rokovali 

a predali sme im to. Hovorím, tú zoologickú záhradu  už 

riešimie. Tak ako ste, ako ste žiadali.  

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu číslo pätnás ť na 

rokovanie tohoto zastupite ľstva. 
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Prosím, hlasujte. 

Hlasujeme o zaradení materiálu číslo pätnás ť, to je 

predaj pozemkov štátu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Štátu. Pod Dé jedni č, po endéeske, endéeske, endéeske. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ťšes ť za. 

Ďakujem ve ľmi pekne, čiže budeme rokova ť o bode 

pätnás ť o usporiadaní vlastníckych vz ťahov endées.  

 

Ďalej chcem da ť do pozornosti materiál číslo 

dvadsa ťdva návrh na schválenie prípadu hodné zretevitela 

Spojené štáty americké. 

Opäť predpokla predkladám tento materiál pod ľa 

rokovacieho poriadku treba o jeho zaradení trojpäti novú 

väčšinu, inak nebudeme o ňom rokova ť.  

Predkladám ho z jedného jediného dôvodu, nechcem ro bi ť 

žiadnu politiku, ale užívajú Ameri čania náš majetok 
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a neplatia za to. Iní užívajú majetok a musia plati ť. Ja 

som ve ľmi zato, aby ten plot odtia ľ zmizol, nech odíde pre č 

a urobme všetko pre to, aby zmizol, ale kým tam je na našom 

majetku, tak nech Bratislav čanom za to zaplatia.  

Je to pol milióna euro.  

Hovorím, že, hlasujte prosím, o zaradení. Ke ď 

nezaradíte, neni, nebudeme o tom diskutova ť, ale ja som pod 

pod tlakom, aj si myslím, že je správne, aby ke ď niekto 

užíva náš majetok, tak aby za to zaplatil.  

Hlasujeme o zaradení bodu dvadsa ťdva.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tri pätiny prítomných. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťtri za. 

Čiže budeme o tom hovori ť. A tam si potom povieme ako 

budeme spolo čne postupova ť. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ďalej si dovo ľujem podotknú ť, že niektorým materiálom 

chýba stanovisko mestskej rady, alebo komisií. Sú t o 

materiály pod bodom 7, 8, 24, 44, 45, 46, 48, 49, 5 4. Je to 

aj z toho dôvodu, že finan čná komisia stratila 

uznášaniaschopnos ť, čiže neprijala uznesenia.  

Chcem sa s vami poradi ť a opýta ť sa vás, či budeme 

hlasova ť spolo čne o zaradení týchto materiálov, alebo jedno 

jednotlivo. Môžme hlasova ť spolo čne o ich zaradení a, ale 

je to na vašom rozhodnutí.  

Predsedovia klubov? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím samostatne, hej? Samostatne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ideme hlasova ť samostatne o zaradení 

jednotlivých materiálov. 

 

Takže, dávam hlasova ť o zaradení materiálu pod bodom 

číslo jedna Plnenie uznesení. 

Prosím, hlasujte o zaradení materiálu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť  z za. 
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Bod bol zaradený. 

 

Hlasujte, prosím, o zaradení materiálu pod bodom 

sedem. To je protest proti herniam.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Štyridsa ťjedna za. 

Čiže bod bol zaradený. 

 

Hlasujte, prosím, o zaradení materiálu pod bodom os em. 

To je protest proti par, vézeten parkovanie.  

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Čiže bod za uz zaradený.  
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Za hlas, dávam hlasova ť o zaradení bodu, bod 

dvadvadsa ťštyri. To je osobitný nájom v Starom Meste. 

Čiže, dvadsa ťštvorka. Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštvorka. Osobitný nájom, osobitný zrete ľ, nájom 

v Starom Meste.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Štyria za. 

Čiže bod dvadsa ťštyri dnes nebudeme rokova ť.  

 

Potom dávam hlasova ť o zaradení bodu tridsa ťsedem. To 

je informa čný materiál o projektoch dopravnej 

infraštruktúry z opera čného programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Čiže bod tridsa ťsedem je zaradený. 
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A dávam hlasova ť o zaradení materiálu štyridsa ť. 

Informa čný materiál, náhradné nájomné byty. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Čiže bod štyridsa ť je zaradený.  

 

Hlasujeme o zaradení materiálu pod bodom 44. 

Informa čný materiál, spolo čnos ť entécé, Národné tenisové 

centrum. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

U, bod je zaradený. 

 

Hlasuj ďme o zaradení materiálu pod bodom štyridsa ťpäť, 

informa čný materiál, ööö, valná hromada OLO.  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Drn čí ten mi, ten ventilátor, treba to posunú ť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť  prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Čiže bod štyridsa ťpäť je zaradený. 

 

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu pod bodom 

štyridsa ťšes ť, informa čný materiál, valná hromada METRA.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Bod je zaradený. 

 

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu pod bodom 

štyridsa ťosem, informa čný materiál, valné zhromaždenie 

Dopravný podnik.  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu pod bodom 

štyridsa ťdevä ť, personálne zmeny nadáci Nadácia Bratislava.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod zaradený. 

 

Dávam hlasova ť o zaradení materiálu pod bodom 

päťdesiatštyri, predkupné právo v Starom Meste. Tam pl y 

uplynie lehota.  

Čiže, prosím, hlasujte o zaradení tohoto materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Šty tridsa ťdevä ť za. 
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Čiže bod bol zaradený. 

 

A posledný pod bodom šes ťdesiattri. Hlas, hlasujeme 

o zaradení Informácie o vybavených interpeláciách.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. Čiže bod bol zaradený.  

 

Tak to bolo z mojej strany všetko. 

Dámy a páni, 

nech sa pá či, vaše poslanecké návrhy k programu 

rokovania.  

Pani.  

Prosím?  

Pani poslanky ňa Za ťovi čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som sa len chcela opýta ť, že materiály, ktoré 

neprešli mestskou radou, sme pre čo nezara ďovali osobitne?  

Ďakujem. 

Minimálne bod tridsa ťštyri, tridsa ťpäť, to sú 

materiály, ktoré neprešli ani mestskou radou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

V akom zmysle neprešli? Neboli prerokované?  

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

Nedostali dostatok hlasov, aby boli. (poznámka: 

poslanky ňa hovorila mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím? Nerozumie. Ale boli v programe rokovania 

mestskej rady?  

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

Boli prerokované v mestskej rade a nedostali dostat ok 

hlasov. Takže by sme mali, pod ľa mňa, o nich hlasova ť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie. Nie. Materiály, ktoré boli prerokované v mests kej 

rade môžu by ť zaradené bez dodato čného hlasovania či boli 

schválené, alebo neschválené. To je podobne ako s i nými 

vecami. Tam ide o prerokovanie.  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, dávam návrh na vyradenie bodu číslo 

trinás ť, nako ľko na komisii investor nezdokumentoval 

dostato čne ako sa dostal k nájomnej zmluve na pozemok, 

ktorý chce odkúpi ť a myslím, že do ďalšieho zastupite ľstva 

by to aj ostatní poslanci mali vedie ť ako je to s nájomnou 

zmluvou, ktorá  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. Dávate, dali ste návrh. O tomto návrhu sa 

hlasuje.  

Teraz neni diskusia. Pani poslanky ňa, hlasujeme 

o návrhu pána poslanca Drozda vyradi ť bod číslo trinás ť.  

Prosím, hlasujte. 
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Faktickú j. Tak nech sa pá či. Kon, stop. Prerušujem 

hlasovanie.  

Pani poslanky ňa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ja si ho sama neviem zapnú ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pro procesne. 

Môžete procesne, pani poslanky ňa. 

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

Dobre. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja navrhujem, aby sme tento návrh pána Drozda 

neschválili, pretože to bolo prerokované na našej k omisii, 

ja tam vôbec nevidím žiaden zá zdrhel. Najmä ke ď ideme 

dosta ť to ľko pe ňazí, ko ľko je v návrhu uznesenia. 

Takže, prosím, neprija ť tento návrh pána Drozda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak.  
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Vyjadrite sa hlasovaním všetci.  

Takže hlasujeme o návrhu pána Drozda vyradi ť bod číslo 

trinás ť.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Devätnás ť za. 

Čiže bod trinás ť v návrhu rokovania zostáva.  

 

Ďalším prihláseným  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Zostáva. Áno, zostáva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem. Kto bol ďalší prihlásený? Do d, do diskusie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, to vám zmizlo, čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz, prosím vás, prihláste sa.  
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Pani poslanky ňa Jégh.  

Prihláste sa, prosím, všetci ešte raz, lebo.  

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dávam návrh procedurálny, a síce taký, že o jedenás tej 

majme prestávku, o štrnástej obed, rokujme ve čer do 

devätnástej hodiny s prípadným posunom, pod ľa toho, ko ľko 

ešte bodov ostáva. 

Stratili sme na za čiatku rokovania trištvrte hodiny 

s tým, že sme neza čali a ku každému bodu sa ur čite 

prihlásia a majme nejaké mantinely.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, jedenás ť, jedenás ť tridsa ť prestávka, obed 

o druhej až? Alebo.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O štrnástej, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Alebo, lebo minule to bolo 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Však o jedenástej ke ď je prestávka, tak o štrnástej 

sta čí obed.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, to je neskoro.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslanky ňa, poslanci tvrdia, že je to neskoro 

o druhej. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to neskoro? Tak potom bu ďme ve ľmi rýchli 

a nedebatujme zbyto čne, tak môžme o jednej, o trinástej 

obedova ť a tento mantinel by som poprosila do konca roka na  

každom predstav, teda zastupite ľstve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A poobed ňajšia prestávka nebude? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O jednej bude ten obed. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Obed. A potom bola, minule bola aj poobede prestávk a. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To už pod ľa potreby. A do devätnástej rokovanie 

s posunom pod ľa toho ako bude potrebné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Čiže, hlasujeme o návrhu pani poslankyni Jégh, 

jedenás ť, jedenás ť tridsa ť prestávka, trinás ť, štrnás ť obed 

a koniec rokovania o devä, o devätnás ť nula nula. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

S posunom. S posunom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ť prítomných. 

Štrná, štyridsa ť za. 

Konštatujem, že bol prijatý návrh. Prestávka bude 

jedenás ť, jedenás ť tridsa ť, obed bude trinás ť, štrnás ť 

a o devätnástej je predpoklad koniec tohoto zasadnu tia. 

Ďalší prihlásený, pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem pekne.  

Mám viacero tých návrhov, za čnem s parkovacou 

politikou. 

Pán primátor, 

vy ste dali ako číslo štyri parkovaciu, ale ako číslo 

osem protest prokurátora. Teda, ak nemáte nejaký šp ecifický 

zá zámer, to by som rád vedel, že pre čo? Navrhujem spoji ť 

obidva body a v bode štyri jedna ť aj protest prokurátora. 

Načo budeme rokova ť o proteste prokurátora dodato čne?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Môžme, pán poslanec.  

Ja som to vysvetlil na  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ak si to osvojujete, nemusíme hlasova ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem či si to mám osvoji ť, lebo tie dva body spolu 

nesúvisia. Pretože štatút je iný režim ako protest 

prokurátora proti vézeten. My navrhujeme čiasto čne vyhovie ť 

protestu a ke ď ten návrh schválite, tak mesto za čne proces 

prípravy zmeny vézeten, ktorý vyústi v septembri. A le to 

nesúvisí s hlasovaním o štatúte. Lebo štatút môžme schváli ť 

a financovanie mesta môžme schváli ť dneska a potom sa 

slobodne vysporiada ť s protestom. To spolu nesúvisí. To sú 

dve rôzne veci. Preto sme to takto dali.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, mikrofón pre pána poslanca Budaja 

a zapamätajte si kto je prihlásený, aby nám to zase  

neuniklo.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Naozaj, nech to nemizne. Ve ď to hádam vedia 

zabezpe či ť. 

Ďakujem, pán primátor. 

Mne to vysvetlenie nesta čí, ktoré hovoríte. Navrhujem, 

aby sa to rokovalo v tom prípade tak, že najprv pro test 

prokurátora.  

Čiže, ako bod pred návrhom štatútu. Pred bodom štyri .  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Budaja, aby bod dv e,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

a áno, aby bod tri A bol protest prokurátora proti 

vézeten.  

Ako hovorím, nesúvisí to s tým.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Čiže máme nový bod tri A, protest prokurátora proti 

vézeten. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďalej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno, ďalej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte mikrofón pre pána poslanca. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Mám tri tie návrhy.  

Takže ďalší návrh je, aby body dva, tri, sedem boli 

preložené na poobed ňajšie rokovanie a to v poradí sedem, 

tri, dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A dôvod? 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pre informáciu teda ide o návrh zmien rozpo čtu, 

závere čný ú čet a bod sedem je hazard.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A aký to má dôvod, pán poslanec? Pre čo má (poznámka: 

nezrozumite ľné slová, za čal hovori ť poslanec Budaj) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Dôvod je politická príprava a takisto avizovaná 

prítomnos ť aktivistov, aby to malo pevnú hodinu, inak nikto 

nevie kedy, kedy sa k tomu dostaneme, ke ďže viete, pán 

primátor, ko ľko ob čanov to podporovalo, chcú by ť prítomní 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

K čomu. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Preto navrhujem, aby ten hazard bol ako prvý po 

obedňajšej prestávke. Tá ako vidíme, skon čí zrejme 

o štrnástej hodine, je to tak?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

O štrnástej.  

Potom po hazarde by išiel zmeny rozpo čtu a potom 

závere čný ú čet za rok 2017. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To tak nemôže ís ť, pán poslanec , lebo závere čný ú čet 

musí predchádza ť zmene rozpo čtu. Ke ď neschválite závere čný 

účet, nedajú (poznámka: nezrozumite ľné slová, za čal hovori ť 

poslanec) 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Dobre. Tak potom v poradí sedem, dva, tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tomuto nerozumiem. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Hlasujme o každom bode, prosím, týchto zmien 

samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slová, hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci) hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Budaja, aby  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Čiže najprv zaradenie bodu číslo sedem, to je hazard, 

ako prvý po obed ňajšej prestávke. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Hlasujte o tomto návrhu. 

Prosím, hlasujte. 

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

Pilinský, po čujem ťa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka: je po čuť slová „je to pravda, tak...“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Zapnite mikrofón pánovi Pilinskému. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Dvadsa ťtri za. 

Čiže, bod sedem bude prvý po obede. (poznámka: 

nezrozumite ľné slová, lebo poslanec Budaj hovorí naraz s 

predsedajúcim) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, kolegovia. 

Bod číslo dva ako druhý po hazarde. Ide o zmeny 

a doplnky rozpo čtu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, musí ís ť závere čný ú čet, potom. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Bod číslo tri, ako druhý po hazarde. Ide o zmeny 

a doplnky.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A k čomu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Aha, dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, bod číslo dva po hazarde. Závere čný ú čet. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Závere čný ú čet pôjde po obede po hazarde, hej?  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujete, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

To znamená, že druhý bod po obede bude závere čný úbed. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Po ňom ako tretí bod schválenie zmien rozpo čtu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Takže. Tak. Áno, však hlasujte teraz o zmenách 

rozpo čtu ako tretí bod poobede. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno. 

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

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Dvadsa ťštyri za. 
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Čiže, aj tento bod bol schválený. 

Takže poradie po obede bude protest prokurátora pro ti 

hazardu, 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Sedem, dva, tri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sedem, dva, tri. Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A tretí ešte, pán poslanec, áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tretí návrh do programu mám návrh, aby sme pre 

vylú čili z dnešného programu, ktoré neprešli finan čnou 

komisiou a navrhujem vylú či ť tieto body. Prosím, aby ste si 

písali. Body číslo dvadsa ť, dvadsa ťtri, dvadsa ťštyri, 

dvadsa ťpäť, tridsa ťdva, tridsa ťštyri, tridsa ťpäť 

a pä ťdesiatdva.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dvadsa ť, dvadsa ťtri, dvadsa ťštyri, dvadsa ťpäť, 

tridsa ťdva, tridsa ťštyri, tridsa ťpäť a bod pä ťdesiatdva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Á, mám pocit, že my sme už niektoré z nich zaradili .  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie?  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

To je ved ľajšie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím, jednotlivo, aby sa hlasovalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc faktickou. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja len, že dvadsa ťpäťka to je prenájom pozemku pre 

mestskú časť Bratislava-Vraku ňa. A tá prešla ur čite 

komisiou finan čnou. A Vrakuni dos ť na tom záleží, tak 

neviem pre čo teda pán Budaj dáva návrh na vyradenie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dostal som avízo, že chce o tom rokova ť urbanistická 

komisia, lebo tam ide o výstavbu (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dajte mikrofón ešte pánovi poslancovi. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ale bude sa hlasova ť jednotlivo, takže, nech sa pá či. 

Poprosím, pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ideme hlasova ť  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

aby ste dali hlasova ť jednotlivo. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

o vyrade. 

Pán poslanec Greksa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím ešte mikrofón pre  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Teraz si povedal, že kvôli urbanistickej komisii. P red 

chví ľou si povedal, že neprešlo finan čnou komisiou.  

Povedal si, že to neprešlo cez finan čnú komisiu. Je to 

pravda, alebo nie?  Lebo v tom prípade si klamal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Priatelia, teraz neni diskusia. Hlasuje sa o zarade ní 

o návrhoch.  

Čiže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Budaja vyradi ť 

bod číslo dvadsa ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 
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Bod dvadsa ť je vyradený z dnešného rokovania. 

 

Hlasujte o vyradení bodu dvadsa ťtri. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Štyridsa ťdva. 

Čiže, bod dvadsa ťtri je vyradený. 

 

O bode dvadsa ťštyri hlasova ť nemusíme, lebo ten už 

vyradený bol.  

Hlasujte o vyradení bodu dvadsa ťpäť. Vo Vrakuni. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Za šes ť. 

Čiže, bod dvadsa ťpäť zostáva.  

 

Hlasujte o vyradení bodu tridsa ťdva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Čiže, bod tridsa ťdva vypadáva, vyra ďujeme. 

 

Hlasujte o vyradení bodu tridsa ťštyri. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Štyridsa ťjedna za. 

Bod tridsa ťštyri je vyradený.  

 

Hlasujeme o vyradení bodu tridsa ťpäť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Štyridsa ťjedna za. 

Bod tridsa ťpäť bol vyradený. 

 

A posledný návrh bol vyradenie bodu pä ťdesiatdva. 

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. Vyradi ť bod 

päťdesiatdva. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Štyridsa ťjedna za. 

Bod pä ťdesiatdva je vyradený.  

 

Ďalším diskutujúcim pán, pani poslanky ňa Čahojová. 

Pán poslanec Bulla, vy chcete ešte nie čo, alebo?  

Už nie.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som chcela tiež požiada ť vážených kolegov 

o vyradenie niektorých bodov z rokovania, čo sa udialo 

v predchádzajúcom bode, ale neodpustím si poznámku,  pán 

primátor, že tejto ponižujúcej procedúry by sme bol i 

ušetrení, lebo pokia ľ si ja pamätám, za čiatkom tohto 

volebného obdobia a myslím si, že si to pamätám ve ľmi 

dobre, body, ktoré neprešli cez mestskú radu, ktoré  mestská 

rada neodporu čila zaradi ť do rokovania mestského 

zastupite ľstva, sa museli zara ďova ť hlasovaním automaticky 

do programu. Táto prax sa postupom času zmenila a dnes je 

výklad váš taký, že ke ď to bolo navrhnuté a prerokované na 
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mestskej rade bez oh ľadu na výsledok, je to automaticky 

zaradené do programu rokovania nášho zastupite ľstva.  

Čiže, upozor ňujem na tento fakt, že sa to zmenilo.  

Ešte by som chcela upozorni ť na fakt, že opätovne 

zara ďujeme do programu materiál o žiados ť Spojených štátov 

amerických o nájom pozemku na námestí Hviezdoslavov om, ale 

chcela by som poprosi ť, zdôvodnenie toho zaradenia, tohoto 

návrhu, pán primátor, bolo, že niekto užíva mestský  majetok 

bez toho, aby mesto z toho malo finan čný príjem. Alebo teda 

profit.  

Ja upozor ňujem, že opakovane upozor ňujeme viacerí 

z nás poslancov, aj starostovia niektorých mestskýc h častí, 

že mnohé reklamné spolo čnosti uzí užívajú mestský majetok 

a získavajú na tom finan čný prospech bez 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa,  

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

toho, aby mestu získavalo (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

A pýtam sa, kedy bude zaradené na program mestského  

zastupite ľstva táto téma, aby sme o nej mohli rokova ť? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hr čka. Fak, procesnou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Faktickou ja by som iba teda pre čítal ako znie 

rokovací poriadok. 

Materiály ur čené na zasadnutie mestského 

zastupite ľstva obsahujú názov materiálu, návrh uznesenia, 

dôvodovú správu, meno predkladate ľa, zodpovedného 

zamestnanca a spracovate ľa, stanovisko mestskej rady, 

stanovisko mestskej rady, stanovisko príslušných ko misií 

a tak ďalej. 

A potom v odseku štyri: 

Materiál, ktorý nebol spracovaný a predložený pod ľa 

odseku tri môže by ť predmetom rokovania mestského 

zastupite ľstva len na návrh primátora alebo poslanca, ak 

o jeho zaradení na rokovanie rozhodne mestské 

zastupite ľstvo v rámci schva ľovania programu zasadnutia 

osobitným hlasovaním.  
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Čiže pokia ľ nemá stanovisko mestskej rady, nie že bolo 

prerokované, musí ma ť stanovisko mestskej rady, tak sa musí 

o ňom hlasova ť osobitne v zmysle nášho rokovacieho 

poriadku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ja sa, ja sa tu nejdem prie ť s vyklada čom rokovacieho 

poriadku, ale ja chcem teda ako člen mestskej rady da ť veci 

na pravú mieru, že tie  materiály tam niekedy nepre chádzajú 

preto, že nás tam je nie dostato čný po čet členov mestskej 

rady, hej? Vä čšinou, vä čšinou teda zo strany poslancov 

tohto, tá ostatná mestská rada, to bola, proste, čistá 

katastrofa, kedy sme, proste, niektoré dôležité mat eriály  

nemohli prejs ť kvôli tomu, že tam nás nebol dostato čný 

počet.  

A pod ľa mňa, stanovisko mestskej rady je aj to, ke ď 

materiál neprejde, lebo nemá dostato čný po čet hlasov. 

Takže, tu si myslím, že je úplne všetko v popopovpo riadku 

a v súlade s rokovacím poriadkom. 

Nech sa pá či. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Fakticky len by som chcel doplni ť pani poslanky ňu 

Čahojovú, lebo s tebou súhlasím. A, a teda ako vidie ť na 

tom zaradení toho pozemku americkej ambasády, ktorý  nám 

neplatí, ktorí nám neplatia za užívanie, tak je to dobrý 

precedens pre tie reklamné, nelegálne reklamné ploc hy, lebo 

tu už nebude téma, že po ďme nie čo odstra ňova ť, lebo užívajú 

cudzí majetok, už budeme fungova ť iba tak, po ďme nie čomu 

ur čova ť cenu, lebo zaberajú náš majetok.  

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. 

Kolegyne, kolegovia,  

procedurálny návrh. Bod číslo pä ťdesiatšes ť je návrh 

na zriadenie vecného bremena v prospech mestskej 

spolo čnosti OLO. Ide o výstavbu polopodzemných kontajnero v 

v Ružinove.  
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Bod, ktorý sme schva ľovali minulý mesiac, ale 

nedopatrením sme schválili len Vraku ňu a Petržalku, vypadol 

z toho Ružinov.  

A prosím o jeho predradenie ako bod číslo osem A. 

A z dôvodu, že nestihneme ho dnes prebra ť. Je to čisto 

technická záležitos ť a celé leto sa nebudú stava ť tie 

polopodzemné kontajneri, na ktoré je všetko priprav ené.  

Prosím, o podporu toho. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Chrena, 

predradi ť bod pä ťdesiatšes ť ako bod osem A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod pä ťdesiatšes ť bol preradený ako bod osem A. 

 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor,  

zajtra, to jest 30. júna o jedenástej hodine sa bud e 

kona ť valné zhromaždenie akciovej spolo čnosti Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť, kde hlavné mesto je vä čšinový 

akcionár.  

Myslím, že všetci vieme, že tu máme platné uzneseni e 

a materiál Informácia o materiáloch, ktoré budú pre rokované 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení bévées, 

jednoducho, nám tu chýba.  

Ja som na túto skuto čnos ť už dvakrát poukázala na 

finan čnej komisii. Tam mi vaši zamestnanci povedali, že 

materiály prišli neskoro. Tak som si doma pozerala na 

pečiatke, že kedy nám to Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, kde ako členka dozornej rady som tieto 

materiály dostala, boli posielané 31. mája. To znam ená, že 

najneskôr 2. júna tie materiály boli na hlavnom mes te.  

Ja sa pýtam, či od 2. júna do 29. júna je málo času na 

to, aby magistrát spracoval košie ľku a predložil nám to aj 

na finan čnú komisiu, ale aj na toto rokovanie mestského 

zastupite ľstva.  

Nevidím logiku pre čo ten materiál tu nie je, a preto 

dávam návrh, pretože on existuje, aj mi to pracovní čky 

potvrdili, že im prišiel, ale akosik, mali málo vra j času. 

Neviem na čo. Navrhujem tento materiál, aby bol predložený 

nám na stoly a zaradi ť ho ako bod štyridsa ťštyri A. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, 

Ten materiál nebol zaradený preto, že prišiel nesko ro 

na to, aby bol zaradený do normálneho procesu prípr avy 

materiálov pre mestskú radu, finan čnú komisiu a pre 

poslanecké komisie, pre vás, prišiel neskoro. To je  po 

prvé.  

Po druhé. Mestským zastupite ľstvom musí by ť 

prerokované iba dva druhy materiálov a to je výro čná správa 

a ú čtovná závierka a rozdelenie zisku. Ostatné veci 

mestským zastupite ľstvom prerokované nemôžu by ť, mesto môže 

o nich hlasova ť. Tieto dva dneska prerokované nebudú 

a mesto sa zajtra zdrží.  

Pokladám to za správny postup aj s oh ľadom na to, že 

návrh bévees je nevyplati ť mestu dividendu, o ktorom návrhu 

mesto nikto neinformoval a pokladám to za nie správ ny 

postup kedy vedenie spolo čnosti robí takéto závažné návrhy 

a ne neinformuje vopred a nediskutuje o tom a vä čšinovým 

akcionárom, preto tento návrh na stole nie je.  

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Presne pre to som bol v poradí prihlásený, že chcel  

som sa spýta ť pre čo tu ten materiál nie je, nako ľko bol som 

účastný na na rokovaní predsedov klubov na grémiu, kd e sme 

sa dohodli, pán primátor, že tento materiál zaradíš .  

Čiže, ja celkom nerozumiem, že pre čo teraz nie, ale 

v poriadku, však je to, si zástupca vä čšinového akcionára, 

takže rešpektujem to, ale nemôžem sa stotožni ť s tým, že 

teraz, teraz vzh ľadom na to, že niekto si praje vyplati ť 

dividendy, tak nebudeme rokova ť. Ten materiál sa má 

prerokova ť a ty ako primátor a zástupca akcionára si mal 

dať vlastný návrh. Ty si mal da ť návrh vyplati ť, 

predstavenstvo dáva návrh nevyplati ť a my sme mali o tom 

rokova ť.  

Čiže, ja si myslím, že takto to malo by ť a malo to by ť 

už len preto, že zajtra je valné zhromaždenie a nev iem si 

teraz predstavi ť, že čo bude. Čiže, čiže, bude mimoriadne 

valné? (gong)  

Až v septembri?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie. vysvetlil som to. Nikto sa nami o tom nerokova l, 

považujem to za neštandardný postup a zajtra sa mes to 

v týchto dvoch bodoch zdrží.  

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

Ma materiály prišli 1. 6., čo je na prezen čnej 

pečiatke. A možno také malé ranné konšpira čné okienko, pán 

primátor, vy nemáte prerokované materiály v zastupi te ľstve, 

čiže, nemáte stanovisko ako o daných materiáloch hla sova ť. 

Teda sa valnej hromady zú čast ňova ť by ste sa nemal, teda  

o Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti možno, v piatok, 

budú rozhodova ť minoritní akcionári.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie je to pravda, pán poslanec, sám to dobre viete,  

ale nech sa pá či, môžete to hovori ť.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, v tomto prípade zopakujem to čo povedal pán 

Borgu ľa. 

Vám sa môže sta ť, že zajtra minoritní akcionári 

povedia, že nemáte poverenie zaujíma ť stanoviská, preto že 

ste nedali rokova ť poslancom, tak ako vám to ustanovuje 

povinnos ť. 

Nechápem ten váš postup a prosím, aby ste dali 

hlasova ť o návrhu pani Tvrdej o zaradení tohoto bodu.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 69 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

ako predseda finan čnej komisie by ste mali pozna ť 

aspo ň základné predpisy, ktorými sa riadi mesto, a vaše 

príspevky dokladajú, že ich absolútne neovládate. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Trvám na tom, aby ste dali hlasova ť o zaradení tohto 

bodu ako štyridsa ťštyri A. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne zara zaradenie b odu 

štyridsa ťštyri A. 

Ako sa volá ten bod?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Informácia o materiáloch, ale. Štyri štyridsa ťštyri A. 

Hlasujete o návrhu, hlasujte o návrhu pani poslanky ne 

Tvrdej. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Máme bod štyridsa ťštyri A Informácia o valnej hromade 

bévees. 

 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja mám viacero pozme ň pozme ňujúcich návrhov v rámci 

tej pozvánky a programu.  

Ja by som navrhol tie body, o ktorých aj hovorila p ani 

poslanky ňa Tvrdá, štyridsa ťštyri až v podstate pä ťdesiat, 

ktoré hovoria o informáciách materiálov jednotlivýc h 

spolo čností, aby vôbec sme ich dneska prebrali, tak aby s me 

ich dali na pevný bod hne ď po Vystúpení ob čanov.  

Druhý návrh, ktorý mám, ur čite (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo, hovoria naraz poslanec aj 

predsedajúci) 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 71 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pardon. To je štyridsa ťštyri, štyridsa ťštyri A, 

štyridsa ťpäť, štyridsa ťšes ť, štyridsa ťsedem, štyridsa ťosem.  

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

Áno, štyridsa ťosem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A dovolil by som si k tomu priloži ť aj štyridsa ťdevä ť 

Nadáciu Bratislava, hej? (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

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

Áno. Ja som dal aj pä ťdesiatku, lebo to je správa 

o činnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To nemusí by ť.  

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

Tak od štyridsa ťštyri po štyridsa ťdevä ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Hneď po Vystúpení ob čanov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 

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

Ešte mám ďalšie dva návrhy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Á, tak dobre. 

Tak (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

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

Ďalší návrh je, ur čite ste zachytili aj ke ď my sa tomu 

už venujeme vyše dvoch rokov, nie len tu na mestsko m 

zastupite ľstve, ale aj vo Vrakuni, výsledky, alebo 

informáciu o stave pitnej vody na Žitnom ostrove, 

podzemnej. A ja by som chcel zaradi ť materiál o výzve na 

zabezpe čenie kontroly kvality vody v lokalitách 

postihnutých skládkou toxického odpadu vo Vrakuni. A je to 

v mene poslancov Drozda, Chrena, Svore ňovej a Kuruca, ako 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre, to je druhý. 

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

A tretí. By som chce požiada ť nie len Vraku ňa, ale aj 

ostatné mestské časti majú ur čité problémy s vysporiadaním 

niektorých pozemkov, hlavne pod školami. My sme za posledné 

dva roky prišli takto o množstvo dotácií na zatep ľovanie, 

alebo podobne. A zasa sme v nejakej  užšej, užšej s úťaži na 

získanie finan čných prostriedkov zo štátu na zateplenie 

základnej školy. Rok čakáme na zverenie týchto pozemkov. 

Tak by som chcel zaradi ť bod osem Cé, aspo ň o predbežný  

súhlas, že môžme sa zú častni ť takejto sú ťaže a získa ť 

peniaze z eurofondov. A v prípade, že to bude, tak potom 

dodato čne by sa, ba sa to zverenie doplnilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

Takže to by bol ako bod osem Cé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale to ke ď môžem ten predbežný súhlas da ť takto, tak 

to dávam, samozrejme. Ale musí o tom rozhodnú ť 

zastupite ľstvo?  

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

Áno, áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, tak okej, dobre. 

Takže predbežný súhlas. Dobre. 

Hlasujeme o návrhoch pána pos.  

A ešte pán poslanec Kolek faktickou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Prosím, pán kolega, keby sme si uvedomili, že my má me 

zaradené ako fixný termín štrnástu hodinu tri body,  ktoré 

možno nebudú do tej šestnástej prejednané. Vzápätí by sme 

prijali teraz, že po šestnástej idú tieto body, res pektíve 

ten jeden. Poprosím, keby si si osvojil tú skuto čnos ť, že 

pokia ľ sa najskôr prerokujú tie body, čo boli zaradené po 

štrnástej hodine.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak. Čiže dojednajú sa tie a potom až. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, body štyridsa ťštyri, štyridsa ťštyri A, 

štyridsa ťpäť, štyridsa ťšes ť, štyridsa ťsedem, štyridsa ťosem 

a štyridsa ťdevä ť budú nasledova ť po bodoch sedem, dva, tri 

po obede. Hej?  

Dobre.  

Čiže, hlasujte. 

Ešte pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Schôdze. 

Áno, ďakujem. 

Chcel by som to zobra ť s ľahkos ťou, pán primátor, vaše 

urážlivé komentáre, ktoré prenášate na adresu moju,  alebo 

opozi čných poslancov, sú v rozpore s rokovacím poriadkom.  

Vy si myslíte, nebudete nikdy súdený za zneužívanie  

funkcie, ale môže sa vám to sta ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Neviem o čom hovoríte. Ja iba konštatujem (poznámka: 

nezrozumite ľné slová hovoria naraz predsedajúci aj poslanec 

Budaj) 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

O PKO hovoríme.  

Jedného d ňa aj toto porušovanie, neustále porušovanie 

rokovacieho poriadku.  

Hrčka vám vymenoval ako porušujete rokovací poriadok 

a vy si myslíte, že ke ď vypnete poslanca, že uml číte 

pravdu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

vonku je Kultúrne leto, tam je divadelná scéna, tam  

môžete prednáša ť tieto sonety.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ja už som v podstate povedal, to bola reakcia na pá na 

Koleka, že si to osvojujem.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 77 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. 

Čiže, prvý raz hlasujeme o prvom návrhu pána poslanc a 

Kuruca, body štyridsa ťštyri až štyridsa ťdevä ť budú 

nasledova ť po obede po bodoch sedem, dva, tri. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Štyridsa ťjedna za. 

Čiže, body sme presunuli. 

 

Druhý návrh pána poslanca Kuruca bol nový bod osem Bé, 

postup pri skládka Vraku ňa. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Máme bod osem Bé. 
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A tretí návrh pána poslanca bol bod osem Cé, predbe žný 

súhlas na investíciu pri škole vo Vrakuni.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Čiže, máme bod osem Cé.  

 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K návrhu programu.  

Ak som si robil dobre poznámky, tak zostali niektor é 

body ešte do sedmi čky, a bod, za bod šes ť navrhujem bod 

číslo šes ť A. čiže, dúfam, že doobeda ho prejdeme, ako, 

a už avízovanú poslancom aj magistrátu, Informáciu o stave 

verejného obstarávania na zabezpe čenie verejného osvetlenia 

v Bratislave.  

Materiál som spolu s poslanky ňou Luciou Štasselovou 

pripravil, dám ho rozmnoži ť, tak ako som dostal pokyny 

z organiza čného oddelenia a budete ho ma ť za chví ľku na 

stole.  
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Ešte uvediem, že podali sme s pani poslanky ňou 

Štasselovou predv čerom podnet na ÚVO oh ľadom prešetrenia 

tohto verejného obstarávania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca Mrvu, bod 

šes ť A, Informácia o verejnom obstarávaní verejného 

osvetlenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Bod je zaradený. 

 

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 by som chcela navrhnú ť, aby sme podobne ako na 

minulom zastupite ľstve, predradili bod Rôzne dopredu, lebo 

sa môže sta ť, že sa dostane na poradie až v septembri, 
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keďže sa zastupite ľstvo zvoláva až, až vtedy na september 

to pokra čovanie, ako býva zvykom. A ke ďže bod Rôzne je 

jediné miesto kde môžu poslanci si poveda ť svoje názory ak 

nemajú pripravený celý materiál, ja by som pekne pr osila, 

keby ste mi schválili predradenie.  

Ja som pôvodne chcela da ť na pol ôsmu, ale ke ďže sme 

si schválili, že do devätnástej budeme rokova ť, tak 

navrhujem da ť fixný bod pre bod šes ťdesiatpä ť, a to 

o osemnás ť tridsa ť, aby sme mali bod Rôzne o osemnás ť 

tridsa ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne, aby bod 

Rôzne bol zaradený o osemnás ť tridsa ť.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Bod Rôzne bude presne osemnás ť tridsa ť. 
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Poprosím organiza čné oddelenie, aby to postrážili.  

 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som iba chcel požiada ť, aby sa bod pä ť 

prerokoval pred bodom štyri.  

Čiže, aby sa oto čili body pä ť a štyri.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale body štyri sme. 

Sedem, dva, tri. Aha, aby sa oto čil pä ť a štyri.  

Dobre. 

Hlasujeme o návrhu pána proce, pána poslanca Hr čku, 

aby sa oto čili body pä ť a štyri. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Najprv procesný opatrovník, potom parkovacia politi ka.  
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Uz bod bol zamenený. 

 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel poprosi ť, ke ďže teraz asi mnohí z nás 

máme dosť ve ľký chaos v tom, že čo sme to vlastne prijali 

a aký je program, ja by som chcel ve ľmi pekne poprosi ť, aby 

ste nám dali chvílinku pauzu a pred tým nám vytla čili aj na 

stoly tie programy, lebo to v tomto pánboh nevie, ž e ako to 

je.  

A vlastne ostatné za m ňa, jak som bol prihlásený, bolo 

povedané, kolegy ňa Tvrdá zaradila bod a kolega Budaj zase 

povyhadzoval body, ktoré takisto neboli na našej ko misii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Rado, skús neda ť tú prestávku, máme ve ľa bodov. 

Myslím si, že všetci vieme, že teraz nasleduje 

Informácia o plnení, dovtedy to ur čite kolegyne, kolegyne 

vytla čia. 

Takže, ak by bolo dobre, tak nerobi ť prestávku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja som, ja som to myslel tak, že ja osobne tu sedím  od 

pol deviatej, je trištvrte na desa ť, kým skon číme, bude 

desa ť. Ja som to myslel pä ť, desa ťminútovú prestávku, aby 

aj na organiza čnom dali dokopy kompletnú pozvánku, 

vytla čili ju, dali nám na stoly a ideme rokova ť. 

Tak som to myslel. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tá pozvánka sa, predpokladám, už mení a opýtame sa,  že 

či potrebujú pozvá, prestávku, alebo im bude sta či ť behom.  

Bi ha, kluby ešte žiadajú. Dobre.  

Tak, ke ď to žiadajú kluby o prestávku, tak, tak bude 

prestávka. 

Pán poslanec Greksa sa prihlásil už neskoro.  

Je to ešte zmena programu?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takisto pán poslanec Bulla, už (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem, ďakujem za slovo.  

Ja podám procedurálny návrh, aby sme nemali diskusi u 

pri bode hazard. Pri bode prokurátora hazard. Aby n ebola 

diskusia. Pretože si myslím, že sme to o tom porozp rávali 

už tak ve ľa, že sta čí ke ď stla číme gombík.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre. Hlasujeme o procesnom návrhu pána poslanca. 
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Ešte pán poslanec Hr čka, procesne. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Obávam sa, že o tomto návrhu sa nedá hlasova ť, lebo 

v zmysle zákona, ak na zasadnutí obecného zastupite ľstva 

v súvislosti s prerokovaným bodom programu požiada o slovo 

poslanec, slovo sa mu udelí. Ak predsedajúci neudel í slovo 

poslancovi, stráca právo vies ť zastupite ľstvo. 

Čiže, myslím si, že toto je v rozpore so zákonom. 

Napriek tomu, že rozumiem a má to logiku a ja osobn e s tým 

súhlasím, ne neplánujem sa nijakým spôsobom vyjadro vať, ale 

myslím si, že to nemôžme a je to v rozpore so zákon om.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, že nebudeme o ňom hlasova ť, asi teda, pán 

poslanec, o tomto návrhu. Ale môžete ho fakticky vy kona ť 

tým, že sa neprihlásite do diskusie.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Mne pri mazaní faktickej poznámky zmazali normálne 

prihlásenie, tak to mi obnovili, takže ja by som eš te 

poprosil zaradi ť dva body programu, a to informácia 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 86 

o materiáloch, ktoré budú prerokované a schva ľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spolo čnesti 

Bratislavská integrovaná doprava. To by som chcel z aradi ť 

ako bod štyridsa ťpäť A, a potom ako bod štyridsa ťpäť Bé by 

som chcel zaradi ť Zapojenie dopravcu Regiodžet, akciová 

spolo čnos ť do integrovaného systnému v Bratislavskom kraji. 

Materiály dostanete vytla čené v priebehu d ňa, musím 

ich necha ť namnoži ť.  

A potom tretí bod, chcel by som, aby bod číslo 

päťdesiatštyri, čo je predkupné právo, ke ďže je ve ľká 

pravdepodobnos ť, že sa tam nedostaneme, tak aby tento bod 

sa rokoval ako bod desa ť, desa ť A.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Hlasujeme o prvom návrhu pána poslanca Bullu, bod, aby 

bol zaradený bod štyridsa ťpäť A, diskusia o Bratislavskej 

integrovanej doprave.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Čiže, bod štyridsa ťpäť A je zaradený. 
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Hlasujte o návrhu pána poslanca Bullu zaradi ť bod 

štyridsa ťpäť Bé, zapojenie Regiodžetu do integrovanej 

dopravy. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Máme bod štyridsa ťpäť Bé. 

 

A posledný bol pre presunutie bodu pä ťdesiatštyri, pán 

poslanec, kam?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako bod desa ť A. 

Hlasujte, prosím, o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Čiže, bod bol preradený ako bod desa ť A. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 88 

 

To bol posledný riadne prihlásený. 

Pani poslanky ňa, no, nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela len upozorni ť na to, že tie body, 

ktoré teraz boli poprera ďované a zara ďované ako aj pán 

Kuruc aj ostatní, nemajú materiál, nemáme materiál 

v rukách, prídu sem, aby sme im to rozmnožili.  

Tak nie sme, proste, klonovaní, aby sme sta čili aj tu 

sedie ť, aj program sledova ť, aj rozmnožova ť. Každý kde čo 

chce zaradi ť, aký bod chce da ť navyše, mal to donies ť už 

rozmnožené tak, ako sa to hovorí.  

Nehnevajte sa, takto sa nedá robi ť, lebo teraz máme 

z toho taký mišung a chcete, aby o pä ť minút sme mali 

všetky nové programy na tomto zastupite ľstva na, na stole.  

Nedá sa takto robi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 
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No, ak my  tiež nie sme klonovaní, tiež nemôžem aj 

hlasova ť, aj navrhova ť, aj, aj tuto niekde rozmnožova ť, aj 

predklada ť.  

Predložil som. Mohol som to aj v čera si rozmnoži ť 

devä ťdesiatkrát a dvanás ť strán, ale šetrím naše lesy. Keby 

mi to dneska nebolo prešlo, zbyto čne by som devä ťdesiat 

materiálov vyhodil do koša.  

Preto vždy kvôli tomuto životnému prostrediu a ochr ane 

životného prostredia, najprv predložím materiál, ke ď to 

prejde, až potom ho rozmnožujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som možno navrhoval do budúcnosti keby ste vô bec 

nerobili program, len vysypali tuná do koša všetky tieto, 

všetky tieto body a odhlasujeme si to tu naraz, leb o toto 

je nezmyselné úplne. 

Ďakujem. 
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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 príspevok k pozvánke. 

A hlasujeme, prosím, takto o  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Greksa, to nebol návrh na hlasovanie, to bola iba 

poznám. Pán poslanec nepovedal, že sa má o tom hlas ova ť. To 

bola iba inšpirácia na úvahu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasujeme o doplnenom a pozmenenom programe rokovan ia 

tak, aby, aby vedeli ako majú, ako majú ho pripravi ť 

a potom bude prestávka a rozdá sa nová pozvánka.  

Tak.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

O celom programe sa hlasuje. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Čiže, máme pro, program rokovania a vyhlasujem 

pätnás ťminútovú prestávku na prípravu novej pozvánky.  
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(prestávka od 9.52 do 10.26 h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

... vrátili do rokovacej sály.  

Program, do doplnený program je vytla čený, máte ho na 

stoloch, môžme pokra čova ť. 

Do rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť. Program, 

upravená pozvánka je rozdaná.  

(gong) 

Miesta, aby sme mohli pokra čova ť v rokovaní mestského 

zastupite ľstva. Na stoloch máte rozdanú pozmenenú 

a doplnenú pozvánku, respektíve program rokovania.  
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

5. 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Čiže, otvárame bod číslo jedna a tým je Informácia 

o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Br splatných k 31. máju.  

Dámy a páni,  

materiál máte pred sebou na stoloch, otváram k nemu  

diskusiu.  

Nikto sa do diskusie nehlási, kon čím diskusiu, prosím 

návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A berie na vedomie, v časti Bé schva ľuje 

a tak ďalej, ako je to písomne predložené. 

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 ťštyri prítomných. 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 3A PROTEST PROKURÁTORA PROTI § 1 ODS. 3 

PÍSM. C), § 2 ODS. 1, ODS. 4 PÍSM. 

B), C), ODS. 9, ODS. 10, ODS. 13, § 

3 ODS. 1, ODS. 2, ODS.3, ODS. 4, 

ODS. 6, § 4 ODS. 2, ODS. 3 ,ODS. 4 A 

§ 7 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIU 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 12/2016 Z 08. 12. 2016 

O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH 

MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, VÝŠKE ÚHRADY ZA DOČASNÉ 

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, 

SPÔSOBE JEJ PLATENIA A PREUKÁZANIA 

JEJ ZAPLATENIA (PÔVODNÝ BOD 8) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A teraz, pravdupovediac, neviem ktorý je ďalší bod.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Protest prokurátora?  

(poznámka: po čuť slová „i á, áno, protest“) 

Áno. 

Tak protest prokurátora. Sekundu.  

Prosím, úvodné.  

Moment. Sekundu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dámy a páni, 

predkladáme vám materiál Protest prokurátora proti 

niektorým ustanoveniam mes vézeten  Bratislavy o do časnom 

parkovaní.  

Ten protest sa dá rozdeli ť na nieko ľko častí. My 

navrhujeme niektorým návrhom pána prokurátora, resp ektíve 

pani prokurátorky vyhovie ť, iným nevyhovie ť.  

Vyhovenie, materiál vysvet ľuje, ktoré boli to sú. 

Vyhovenie spo číva v tom, že pripravíme návrh, respektíve 

spustíme proces zmeny novelizácie platného vézeten,  to 

znamená, jeho odkonzultovanie s mestskými časťami, 

s verejnos ťou, vyvesenie, tak aby sme ho mohli ma ť na 

septembrovom zastupite ľstve.  

Podotýkam, že dve veci, ktoré prokurátor mestu vytý ka, 

sa dajú splni ť už dneska a to je mesto, prokurátor vytýka, 

že nie je prijatý štatút, ktorým by mestské časti dostali 

kompetencie. A toto vytýka mestu. To, samozrejme, v ieme 

spravi ť prijatím štatútu.  
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A prokurátor ďalej mestu vytýka, alebo hovorí, že nie 

je správne, že je rozpätie cien na karty. Toto viem e 

vyrieši ť tiež tým, že dáme mestským častiam kompetenciu, 

aby si prijali vlastné vézetenká a stanovili tie ce ny 

konkrétne, tak ako to chce prokurátor.  

Čiže, tieto dve veci sa dajú vyrieši ť.  

Navrhujeme ponecha ť v platnosti ustanovenie 

o vydávanie karty na domácnosti, pretože je to výsl edok 

dohody s mestskými časťami, takto to chceli starostovia, 

čiže takto to navrhujeme ponecha ť a ostatné časti 

navrhujeme vyhovie ť prokurátorovi a ako som povedal, ako 

som povedal, pripravíme proces zmeny vézeten  a dve  

z prokurátorových pripomienok vieme vyrieši ť už dnes a to 

je schválením štatútu.  

Sú tu pripravení kolegovia zodpovední za materiál 

parkovacia politika.  

Takže, z mojej strany všetko. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Vidím, že poslanci sú už unavení tým, že pán primát or, 

predkladáte stále rovnakú, pod ľa môjho názoru, nie 

parkovaciu politiku, ale politiku ako vypýta ť od ob čanov 

peniaze za ni č. Mesto im neposkytne ni č. Za tie peniaze.  
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Protest navrhujete vyrieši ť, v tomto prípade 

čiasto čným vyhovením, čiasto čným nevyhovením. Ja to 

nepovažujem za š ťastný spôsob a navrhujem, aby sme 

hlasovali o tom, že protestu prokurátora vyhovieme,  aby vás 

mestské zastupite ľstvo zárove ň zaviazalo predloži ť nové 

všeobecne záväzné nariadenie  o parkovaní v meste 

Bratislava, ktoré by kone čne bolo jednotnou parkovacou 

politikou a nie len jednotnou, ale bolo by parkovac ou 

politikou. Čiže nie iba inkasovaním financií od ob čanov za 

užívanie verejných priestorov.  

Čiže, môj, môj návrh je vyhovie ť, za A, 

a za Bé, poveri ť primátora pripravením nového vézeem 

o parkovacej politike. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som si pre čítal ten protest prokurátora. Myslím si, 

že ten prokurátor si dal s tým ur čitý druh roboty a že je 

to celkom dobre popísané. Ja si myslím, že, ja si m yslím, 

že tých vecí, ktorým sa dá vyhovie ť v tomto vézetenku, 

alebo tomu protestu je viacej, len vzh ľadom na to, že teda 

padol ten návrh, že vyhovieme celému tomu protestu 

a prerobíme to vézetenko, tak nebudem to nejakým sp ôsobom 

komentova ť.  
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Na celom Slovensku boli problémy s tou parkovaciou 

kartou na byt, sú tam nejaké nepresnosti ustanoveni a 

s elektronickým lístkom, neni definovaná karta bez ur čenia 

zóny, že vôbec je platná a tak ďalej.  

Čiže, tých, myslím si, že tých nepresností v tom 

vézetenku je ďaleko viacej a ten  prokurátor mal aj 

v ďalších viacerých bodoch, myslím si, pod ľa môjho názoru, 

pravdu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja som si, podobne ako pán poslanec Bulla, preštudo val 

ten protest prokurátora a preštudoval som si aj sta novisko 

magistrátu a môj názor je, že nie len protest proku rátora 

je dobre pripravený, ale aj stanovisko magistrátu j e dobre 

pripravené. A a niektoré z tých výhrad, ktorých nav rhuje 

magistrát, aby sme nevyhoveli protestu prokurátora,  sú 

podľa môjho názoru dobre zargumentované.  

Možno je na diskuti, na diskusiu tá prvá karta, ale bo 

teda karta na, na byt, to, to je diskutabilné, ale vo 

viacerých tých iných veciach, mám pocit, že kto si pre čítal 

vysvetlenie, vysvetlenie zo strany magistrátu v tom  
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predkladanom ma materiáli, tak sú dôvody, aby sme 

nevyhoveli paušálne protestu prokurátora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem za slovo. 

Je to pä ťdesiatstranový materiál, ja som si tiež 

podrobne pre čítal protest, čítal som si stanovisko ešte 

dneska ráno asi do štvrtej rána, takže mám to podro bne 

naštudované, ale nedá sa to teraz v šiestich minúta ch, 

požiadam o pred ĺženie,  

všetko poveda ť. Ja osobne som si myslel, aj vzh ľadom 

na to, že potom budeme chcie ť mať nejakú priechodnos ť toho 

vézetenka, alebo tej novely, že by sa dalo skôr tro ška tým 

klubom na prekonzultovanie, proste, ten návrh, ktor ý už 

tuná dávate. To stále ešte je možné spravi ť.  

Ja súhlasím asi, tak na môj, môj názor je asi 

najbližšie k tomu, čo povedal Ondrej Dostál, že je tam 

viacero vecí ešte, ktorým by sa dalo vyhovie ť prokuratúre, 

potom sú tam veci, ktorým by sa dalo, alebo protest u 

prokurátora sa dá vyhovie ť aj iným spôsobom, pod ľa mňa, 

takým vhodnejším, ako sa, povedzme, navrhuje v tomt o 

materiáli. A sú tam aj veci, kde by som tomu, tej p ani 

prokurátorke nevyhovel. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 99 

Inak, ja som s tou pani prokurátorkou aj hovoril 

osobne, niektoré veci sme si vysvetlili po telefóne , lebo 

nie všetko bolo zrejmé z toho čo napísala.  

A takisto ona v tom proteste ešte nevyhodnotila jed  

jednu z mojich dvoch výhrad, ktoré ja som posielal na 

prokuratúru, a to je tá výhoda pre Staromeš ťanov án blok. 

K tomu mi povedala teda, že nech jej to pripomeniem . Ja jej 

to ešte pripomeniem, a k tomu ešte bude písa ť vyjadrenie.  

Čiže, ešte to nie je celkom ukon čené zo strany 

prokuratúry.  

K tým jednotlivým, jednotlivým veciam. Pokúsim sa t eda 

tak čo najstru čnejšie to nejak vyhodnoti ť z môjho poh ľadu.  

Pokia ľ ide o o tú elekronickú parkovaciu kartu, ja si 

myslím, že. Aj v tom materiáli, v tom stanovisku me sta je 

napísané, ako by sa to dalo zadefinova ť. Samozrejme, nie je 

to nevyhnutné, ale myslím si, že by to z h ľadiska právnej 

istoty bolo, napríklad, lepšie, keby to bolo zadefi nované. 

A to, že by sa to o nejaký čas, o pol roka, o rok, o dva 

roky menilo, že tá elektronická parkovacia karta by , by 

bola zadefinovaná inak, no tak potom by sme mohli s pravi ť 

zmenu vézetenka.  

Osobne si nemyslím, že to budeme meni ť každý mesiac. 

To, čo znamená elektronická parkovacia karta. Čiže, 

napríklad, tuná by sme mohli vyjs ť v ústrety prokuratúre 

a nemuseli by sme tak proste trva ť na na svojom názore, že 

to neni nevyhnutné. Áno? neni to nevyhnutné, ale po mohlo by 

to spreh ľadneniu toho vézetenka.  
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Potom, napríklad, ten taký technický detail, že pri  

alternatívach my dávame len čiarky v tom texte právneho 

predpisu, nedávame alebo a argumentujeme, že to nen i 

nevyhnutné. No, nie je to nevyhnutné, ale sami 

v legislatívnych pravidlách Bratislavy máme napísan é, že 

alternatívy sa vyjadrujú spojkou alebo.  

Čiže, to stanovisko opomína vlastne naše vlastné 

legislatívne pravidlá. Tam by sa tiež malo, pod ľa mňa, 

vyjs ť v ústrety prokurátorovi.  

Potom je tam, potom je tam vlastne to, čomu chceme 

vyjs ť v ústrety, že aby v prípadoch ke ď zákon hovorí, že je 

možné parkova ť aj iným spôsobom, ako to ustanovuje naše 

vézetenko, lebo inak by to bolo v rozpore s tými do pravnými 

predpismi, zákonmi z oblasti dopravy, tam my navrhu jeme 

vypustenie celého toho odseku.  

Ja osobne si myslím, že by bolo š ťastnejšie keby sa 

tam spravil len dovetok, že teda je to možné pod ľa toho 

vézetenka s výnimkou prípadov, alebo okrem prípadov  ak 

zákon ustanovuje inak a v poznámke pod čiarou by sa 

uviedlo, napríklad, ten právny predpis kde sa hovor í, že 

tie motocykle, napríklad, že tie motocykle môžu na tom 

chodníku parkova ť ak nechajú ten jeden a pol metra.  

Čiže. Lebo základná filozofia je, pod ľa mňa, dobrá, že 

my chceme, aby sa parkovalo v zmysle toho vézetenka , ale sú 

nejaké výnimky, o ktorých hovorí zákon, kedy je mož né ešte 

parkova ť aj mimo toho nášho režimu. A pod ľa mňa, to tá 

prokurátorka vlastne tam v tom stanovisku hovorila.   
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Potom sú tam tie ďalšie výhrady, no to sa nedá stihnú ť 

za šes ť minút, skuto čne, ktoré sa týkajú ceno, možnej 

cenovej regulácie. Osobne si myslím, že to rozpätie  cien 

keď som si preštudoval aj zákon o cenách, aj ten prísl ušný 

zákon z oblasti dopravy, že jednoducho, z toho nevi eme 

nejak uniknú ť, že naozaj, to rozpätie cien je cenová 

regulácia, na ktorú to mesto nemá kompetenciu a že teda 

máme len dve možnosti. Že bu ď to necháme na tie mestské 

časti, nech si to tam každá stanoví rovnako, teda ro vnako. 

Oni si to každá stanoví pod ľa seba, alebo to priamo urobíme 

v tomto vézetenku. Lebo ten argument, že vlastne by  hrozilo 

keby sme to nechali na mestské časti, že by si mohli da ť 

nulu, tak ono  v podstate, teraz si tam môžu da ť nula 

dvadsa ť centov, tak neni, neni nejako presved čivý, lebo 

nehovorí o tom, čo je ustanovené priamo v tých zákonoch. 

Čiže, pod ľa mňa tam tá cenová regulácia je a mali by 

sme s tým nie čo robi ť.  

Pokia ľ ide o, ide o to bezdôvodné obohatenie, tam ten 

prokurátor uvádza dva prípady.  

Uvádza jednak prípad kedy by mohlo dôjs ť 

k diskriminácii medzi obyvate ľom Bratislavy, ktorý sa 

pres ťahuje do inej mestskej časti, na toto stanovisko vôbec 

nereaguje a myslím si, že to by sme mali odtia ľ vypusti ť, 

že budeme kvázi žiada ť dvojité platenie, ak sa pres ťahuje 

do inej mestskej časti.  

A potom hovorí o tom platení bez právneho dôvodu ke ď 

sa niekto ods ťahuje úplne mimo Bratislavy. Tam je to 

sporné, to by chcelo ešte asi vies ť nejaké diskusie k tomu, 

ale minimálne by sme mali, pod ľa mňa, da ť pre č z toho 
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vézetenka to platenie pre obyvate ľa Bratislavy, ktorý sa 

pres ťahuje do inej mestskej časti.  

No a, žia ľ, akože k ďalším, k ďalším to už sa 

nestihnem vyjadri ť, ale neviem to podpori ť tak ako je to 

v tom uznesení navrhnuté, aj ke ď s niektorými tými časťami 

stanoviska sa stotož ňujem, 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

vždy sa dajú robi ť ďalšie zmeny, to, a takto aj chceme 

vylepšova ť, to vieme vždy.  

Pán poslanec Dostál. 

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

No, tak aj ja sa skúsim vyjadri ť k tým veciam kde 

navrhuje magistrát nevyhovie ť. 

To, že nie je vymedzený elektronický lístok, pod ľa 

mňa, to nie je nejasnos ť, ktorá by znemož ňovala 

uplat ňovanie vézetenka. Nemyslím si, že má prokuratúra 

pravdu.  

Pokia ľ ide o to sankcionovanie, tým že nemá uhradené 

pokuty v súvislosti s parkovaním. To nie je druhá s ankcia. 

Keď chcete živnostenské oprávnenie, tak tiež musíte ma ť 

bezúhonnos ť. To nie je sankcia, to je podmienka.  
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Potom cen ten cenový rámec. Ale ve ď ceny budú ur čova ť 

mestské časti, nie, nie mesto. Tým mesto dalo, to nie je 

cenová regulácia, to je spôsob ur čenia ceny.  

A pokia ľ ide o to bezdôvodné obohatenie, to je, pod ľa 

môjho názoru, tiež nezmyselné zo strany prokuratúry . To je 

nie čo rovnaké ako ke ď si kúpim hodinový lístok na emhádé, 

potom mi po prvej zastávke príde zle, vystúpim a bu dem sa 

z dopravného podniku dožadova ť, aby mi vrátili rozdiel 

medzi hodinovým a tým najkratším lístkom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec, za toto presné 

vysvetlenie.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, je jasné, že tu máme každý asi na to iný úplne iný 

názor, ale dôležité bude, že či teda potom sa nájde tá 

väčšina, ktorá bude chcie ť podpori ť tú zmenu.  

Ako, ja si myslím, že, že by si to zaslúžilo, možno , 

nejakej pracovnej skupiny, ktorá by sa tomu venoval a za 

každý klub, alebo aj v rámci. 

Jednoducho, nemyslím si, že teraz je to tak 

vyhodnotené, aby sme sa vedeli na nie čom zhodnú ť. Ja sa, ja 

sa zdržím asi aj pri návrhu pána Budaja, aj pri náv rhu pána 

primátora, lebo jednoducho, je to, je to komplexné 
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stanovisko je rozsiahle a každý máme na to, proste,  úplne 

iný názor ako vidím.  

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. 

My sme schválili parkovaciu politiku v decembri 

minulého roku a Bratislava potrebuje parkovaciu pol itiku. 

Ružinov, ktorý zastupujem, potrebuje parkovaciu pol itiku 

ako so ľ. Napriek tomu ja som nemohol za tento materiál 

v decembri hlasova ť a nehlasoval som za ň práve kvôli mnohým 

problémom. Niektoré z nich presne pomenoval aj prok urátor 

vo svojom proteste.  

Odstránením týchto problémov, myslím si, že by sa 

tento materiál kone čne dostal do podoby, ktorá naozaj je 

taká, že aj by som za ň mohol kone čne zdvihnú ť ruku 

a v podstate však v rozpore sa nachádzam s tým stan oviskom 

mesta v jednom jedinom bode pri rozhodovaní sa o vy hovení 

protestu prokurátora a to možno ten najmenej dôleži tý. Je 

to bod rímska šes ť to bezdôvodné obohatenie, kde musím 

poveda ť, že nezdie ľam názor Ondreja Dostála, kolegu, 

pretože to, jednoducho, považujem za otázku ani nie  tak 

právnu, ale za otázku nejakej bazálnej základnej fé rovosti 

a spravodlivosti.  
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Ondro použil porovnanie s hodinovým cestovným lístk om. 

Ale ja musím použi ť iné prirovnanie. Napríklad so zákonnou 

poistkou na auto, ktorá je ove ľa bližšia. Ke ď si zaplatíte 

zákonnú poistku PZP na auto a po čas roka auto predáte, 

zostávajúci zvyšok sumy vám vrátia. Ke ď si kúpite dia ľni čnú 

známku ako odplatu za používanie dia ľnic a predáte auto, 

tak vám síce  zvyšnú sumu nevrátia, ale to auto ďalej môže 

tú dia ľni čnú známku používa ť, pretože je viazaná na 

ešpézet.  

Ak si niekto kúpi parkovaciu kartu a po čas roka ju 

prestane používa ť, myslím si, že to naozaj nie je otázka 

pre právnikov, nie je to otázka pre prokuratúru, al e je to 

otázka takej základnej spravodlivosti a férovosti, aby sme, 

pokia ľ o to požiada, pretože v drvivej vä čšine prípadov som 

presved čený, že ľudia o to ani nepožiadajú a aby sme mu tú 

zvyšnú sumu vrátili. A naozaj to považujem za bezdô vodné 

obohatenie v tomto prípade. To je jediný rozpor, kt orý dnes 

mám so stanoviskom magistrátu a pod ľa toho sa budem teda 

riadi ť aj vo svojom hlasovaní.  

A ke ďže tu naozaj nejde o nejakú, o nejaký zásadný 

finan čný dopad a ide o vyslovene vyjadrenie nejakého 

férového a spravodlivého prístupu vo či ob čanom Bratislavy, 

voči obyvate ľom, ktorí si tú parkovaciu kartu kúpia, tak by 

som chcel týmto poprosi ť o prehodnotenie ešte raz tohoto 

prístupu a toho, že či by sme neprijali a teda 

neakceptovali aj námietku prokurátora v tomto bode 

a neupravili vézeten o parkovacej politike aj v tom to bode 

rímska šes ť pod ľa stanoviska prokurátora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

vôbec sa tomu nebránime, ale ja navrhujem empirický  

návrh taký, aby sme to spustili a potom vyzbierali koľko, 

napríklad, takýchto prípadov je. Či to je dôležité, či to 

ľudia využijú, alebo nevyužijú a potom pod ľa toho môžme 

kľudne upravova ť. Vôbec sa tomu nebránim. 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem. 

Ja som si pozeral tie parkovacie politiky po celom 

Slovensku a všade mali problém s tým jak budú ur čova ť prvú 

kartu na byt a jako si jednozna čne ur čia v rodine kto má 

nárok na to, alebo ako sa dohodnú.  

My toto všetko nemáme upravené v tom vézetenku. Čiže, 

ja si myslím, že to ten prokurátor dobre popísal. A  my sme 

to vedeli už v tom novembri ke ď sme sa bavili o tom, že sa 

pripraví zárove ň aj novelizácia toho. Je jún a bavíme sa 

stále iba o tom istom vézetenku. Čiže, neviem, nevidel som 

zatia ľ nový návrh, ktorý by upravoval všetky tieto veci 

a vylepšoval to.  

Takže, ve ľmi ťažko sa k tomu vyjadruje.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

my by radi spravili novelizáciu, len parkovacia 

politika zatia ľ nebola spustená.  

Čiže, ke ď ju spustíme, tak potom môžme pripravova ť 

ďalšie dokumenty.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Chren. Myslím 

si, že tie príklady sú ove ľa bližšie k tomu, čo je upravené 

vo vézeten. 

Celkovo si myslím, že dalo by sa aj z h ľadiska nejakej 

ústretovosti vyjs ť v ove ľa viac bodoch te tomu protestu, aj 

s tým, že by sme dosiahli to čo my chceme. A že takto ako 

je to tam navrhnuté, je to ve ľmi striktné vo vz ťahu k tomu 

protestu, nie len preto, že si môžme myslie ť, že ten 

prokur, že tá prokurátorka má v nie čom ešte pravdu naviac, 

ale aj preto, že my vieme dosiahnu ť ten cie ľ.  

Aj napríklad, pri tých bytoch. My takisto vieme 

upravi ť v tomto vézetenku ako sa tí ľudia budú medzi sebou 

dohadova ť? A ke ď sa nedohodnú, tak nebudú ma ť žiadnu z ľavu.  
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Takže, sú, sú ešte možnosti ako neís ť takto prísne vo 

vz ťahu k tomu protestu prokurátora. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán poslanec Chren, 

myslím, že nie sme v nejakom ostrom rozpore. Môžem 

poveda ť ďalší príklad. Kúpim si drahú ve čeru a potom zrazu 

musím uteka ť. No tak, v reštaurácii mi ju zrejme zabalia, 

ale, ale ke ď mi ju nezabalia, tak, tak to nie je 

protizákonné, je to vec tej reštaurácie. Ja si môže m zobra ť 

do vlastného sá čku.  

Problém je, že či je to v rozpore so zákonom, alebo 

nie je to v rozpore so zákonom. Prokurátor nemôže n amieta ť, 

že takto by to bolo lepšie, alebo hentak by to bolo  lepšie, 

to sa mi viac pá či, alebo hentak sa mi viac pá či.  

Ja súhlasím, ak si myslíme, že je to férovejšie vo či, 

voči obyvate ľom, tak to upravme tak ako to navrhuje protest 

prokurátora. Ale nie na základe protestu prokurátor a, lebo 

tým by sme uznali, že táto úprava, ktorá tam je ter az, je 

protizákonná. A pod ľa mňa protizákonná nie je. Môžme, môže 

sa nám nepá či ť, môžme ju chcie ť zmeni ť, ak otvoríme opä ť 

vézeten, tak bude priestor, ak to tam nenavrhne mag istrát, 

aby to tam navrhla verejnos ť, alebo poslanci, ale teraz 

máme posúdi ť čo je protizákonné a čo nie. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, ja som človek konsenzu a dohody a k ľudne popriem 

nejaké formalistické postupy, ktoré majú vies ť k nejakému 

výsledku a ve ľmi rád podporím, ale, teda to riešenie, ale 

predsa len, pán primátor, obrátim sa znova na vás, bol by 

som hrozne rád a ve ľmi by to pomohlo môjmu svedomiu 

a vedomiu, pod ľa ktorých musím hlasova ť, keby sme vedeli 

sľúbi ť, že už v septembri to upravíme tak, aby vézeten  

hovorilo, že vraciame tú prebyto čnú časť a urobili to 

naopoak. Ak sa ukáže, že o to nikto nežiada v budúc nosti 

a že po tom nie je dopyt, tak potom to k ľudne aj zrušme, 

ako zbyto čnú byrokraciu pre mesto, ale urobme to, naozaj, 

v prvom kroku spravodlivo a férovo a teda nie tak, že 

spustíme to bez vracania, ak bude ve ľký dopyt, tak vraca ť 

začneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec,  

hovoríme hypoteticky. Neplatí štatút. Nie je schvál ený 

štatút a už my sa dohadujeme na zmenách toho, čo ešte ani 

neplatí.  
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Čiže, pod ľa mňa logické, logický postup je, spustíme 

to, schvá ľme štatút a potom som za. Zoberme si tento bod 

a po ďme ho vyrieši ť. Po ďme ho vyrieši ť, ja sa tomu 

nebránim, len veci majú nejakú postupnos ť. 

No, pán predseda dopravnej komisie Uhler sa prihlás il 

trochu neskoro, ale vzh ľadom k tomu, že je to predseda 

dopravnej komisie, tak ti dávam slovo.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Chcel som doda ť, že v materiáli mi chýba stanovisko 

komisie dopravy a informa čných systémov, neviem pre čo tam 

nie je, ale musím poveda ť, že komisia bola jednomyse ľne za, 

vyho, za to uznesenie, aké je navrhnuté.  

A plne sa stotož ňujem s argumentáciou pána Dostála, 

pretože povedal vä čšinu vecí, ktoré som chcel poveda ť.  

Úplné vyhovenie protestu prokurátora by znamenalo 

zmarenie ú čelu celej regulácie a vtedy by sa to stalo len 

daňou za nejaký priestor, ktoré autá zaberajú. Teraz m ôžme 

robi ť reguláciu. Práve o tom je prvá, druhá, tretia kart a 

na byt.  

Niektoré podnety, ktoré sú od prokurátora, vyplývaj ú 

práve z toho, že proces nie je dotiahnutý, že nemám e 

štatút, že mestské časti nemajú svoje vézetenká a to je 

práve tá časť o cenách.  
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A od za čiatku hovoríme, že je to živý materiál, ktorý 

sa bude vyvíja ť najskôr na základe toho, že mestské časti 

budú prijíma ť vézetenká, prevádzkové poriadky a zistia, že 

treba nie čo zmeni ť, doplni ť, upravi ť, aby systém, možno, 

bol jednoduchší, preh ľadnejší, funk čnejší a aby naplnil 

svoj ú čel.  

Práve preto ten proces legislatívny treba dotiahnu ť 

najskôr do konca a potom bude druhá fáza, to, tie p rvé 

možno dva roky spustenia. A ke ď je tá bezplatná časť, teda 

keď si, ke ď je to celé bezplatné pre Bratislav čanov, 

a práve vtedy sa vychytajú všetky muchy, ktoré vych yta ť 

mesto potrebuje. 

Argumentácia, ktorú spracoval magistrát, je pod ľa mňa, 

veľmi dobrá a za to, že za ňu zahlasujeme, sa nemusí nikto 

hanbi ť a dáme tým zelenú tomu, že ideme pokra čova ť v celom 

procese.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Veľmi pekne ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Áno, mne sa to stanovisko magistrátu v niektorých 

veciach, najmä vo vz ťahu k tej antidiskriminácii pá či tiež, 

v niektorých veciach menej.  

To, čo pán Uhler povedal, aj mne chýbalo to stanovisko 

oboch tých komisií, ktoré sa tam spomínali. Bolo ta m 

uvedené, len že berú na vedomie. Tiež by bolo lepši e keby 

sme vedeli stanovisko, ktoré teraz pán Uhler poveda l, že, 

že, že teda sa stotož ňuje s tým, ako je to navrhnuté. 

Ja ešte k tomu, ke ď sa tu spomínalo Ondrej Dostála 

a jeho pripomienky.  

Ono, tam ten základný spor je v tom, že či je tá karta 

vydávaná jednorázovo, alebo je vydávaná s časovým 

ohrani čením. A pokia ľ je vydaná s časovým ohrani čením, tak 

tam naozaj vzniká problém v tom, že ak to skon čí skôr, tak 

potom sa môžme bavi ť aj o bezdôvodnom obohatení za tú časť, 

ktorá sa nenaplnila, že bez právneho dôvodu. A v to m, v tom 

je ten, ten právny spor (gong) v tejto veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem. 

Ja len možno takú pod čiarou vtipnú poznámku.  

Ja som ve ľmi rád, že pán prokurátor už ke ď tvrdil, ke ď 

potvrdil to čo sme hovorili pred rokom, že najprv štatút, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 113 

potom vézetenko, teraz sa všetci s ním stotož ňujú jak, jak, 

jakú má pravdu, to je také drobné, drobné zados ťučinenie, 

že naozaj, že ke ď nie čo tvrdíme a vieme pre čo to tvrdíme, 

tak by bolo dobré sa navzájom po čúva ť.  

A druhá vec. zas úplnú vo ľnos ť vo vézetenku nemáme. 

Pretože ak príde štatút, mestské časti si za čnú prijíma ť 

svoje pravidlá hry, na základe existujúceho vézeten ka. 

Čiže, akáko ľvek vážnejšia zmena mestského vézetenka má 

vážny dopad potom na prijaté vézetenka mestských častí. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrh.  

Ööö, chcem teda ešte poveda ť ako závere čné slovo, 

priatelia, že vážim si diskusné príspevky a stanovi sko aj 

pána poslanca Dostála, pána poslanca Uhlera, pretož e toto 

je presne smer, ktorým rozmýš ľa aj mesto. 

Parkovacia politika, tak ako ste ju schválili 

v decembri, je reformný, obrovský dokument, je to v ýsledok 

práce starostov mestských častí, pracovnej komisie, vás 

poslancov, odborníkov, laickej verejnosti, boli tam  

odpracované tisícky hodín.  

Samozrejme, že je to kompromis. Samozrejme. Ale rob íme 

to prvýkrát. A ke ď sa robí nie čo prvýkrát, tak ur čite to 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 114 

nemôže by ť nikdy dokonalé, všetci čo tu sedíme, deklarujeme 

ochotu prispôsobi ť tento dokument reálnemu životu. Ale na 

to, aby sme ho vedeli prispôsobi ť, ho musíme najprv uvies ť 

do života. Čiže, to je tá prvá vec. 

Zmies ť zo stola výsledok dvojro čnej práce nás všetkých 

sa mi zdá ve ľmi nezodpovedné a je to ve ľmi negatívne signál 

Bratislav čanom o ochote, respektíve neochote rieši ť 

bratislavské problémy.  

Čiže, prosím vás, o stanovi, o podporenie aj názorov  

pána poslanca Dostála, aj Uhlera, ktorí, s ktorým s a 

stotož ňujem, vyhovieme čiasto čne, spustíme proces zmeny 

a potom môžme dop ĺňať. Takýto je ten správny postup. 

Ďakujem pekne za pozornos ť a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Písomne sme dostali iba jediný návrh na nové znenie  

pôvodného uznesenia od pána poslanca Budaja a nové znenie 

uznesenia hovorí o tom, že po prerokovaní materiálu  v bode 

jeden vyhovie ť protestu prokurátora pod ľa toho bodu čo máme 

v uznesení a v časti dva, nová dvojka, zaviaza ť primátora 

vypracova ť vézeten o parkovaní v meste Bratislava, ktoré 

bude v súlade so zákonom. Termín je uvedený októbro vý. 

Čiže, návrh znie, ponecha ť bod jeden pôvodného 

uznesenia a bod dva sa nahradí novým návrhom zaviaz ať 

primátora vypracova ť VZN o parkovaní v meste Bratislava. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných. 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže prešiel tento návrh, tak sme prakticky od 

odhlasovali už návrh uznesenia k tomuto (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo hovorí naraz predsední čka návrhovej 

komisie aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Okej. Dobre. 
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BOD 4 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY - 

PROCESNÝ OPATROVNÍK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prechádzame do bodu štyri a tým je Návrh dodatku 

štatútu hlavného mesta procesný opatrovník, ktorý b ol 

prija, ktorý je predložený z toho dôvodu, že mestsk é časti 

doteraz vykonávali funkciu opatrovníka aj pod ľa Ob čianskeho 

súdneho poriadku, takže teraz budú vykonáva ť funkciu aj 

podľa Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdn eho 

poriadku. 

Mestská rada odporú ča schváli ť návrh dodatku štatútu.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len po dohode by som dal návrh na prerušenie 

v tomto bode rokovania a presun na septembrové 

zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dôvod môžme vedie ť, aby sme sa prispôsobili?  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dohoda. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Koho? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nejaký vecný dôvod je?  

Nie, vecný dôvod nie je. Poslanci navrhujú presun n a 

septembrové zastupite ľstvo. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 
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Čiže, bod štyri budeme rokova ť v septembri. 

 

 

BOD 5 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY - 

PARKOVACIA POLITIKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďalší bod je bod pä ť, je to návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta, ale ke ďže sme si o jedenástej dali 

prestávku, toto bude trva ť trochu dlhšie, tak navrhujem, 

aby sme mali najprv prestávku a potom jedenás ť tridsa ť 

budeme pokra čova ť bodom číslo pä ť.  

Takže vyhlasujem prestávku do, jak ste si to 

schválili, jedenás ť tridsa ť.  

 

(prestávka od 10.58 do 11.41 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(po prestávke) 

...a tým je Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky parkovacia politika. 

Prosím, zaujmite svoje miesta.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na to, aby sa poslanci usadili na 

svoje miesta) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, 

Predkladáme vám, alebo pokra čujeme v rokovaní návrhu 

dodatku štatútu hlavného mesta o parkovacej politik e.  

Je to dokument, ktorý, o ktorom rokujeme už tretíkr át. 

Inými slovami, opiera sa o všeobecne záväzné nariad enie, 

ktoré bolo schválené týmto zastupite ľstvom v decembri 

minulého roku.  

Jedná sa o prelomový dokument, ktorý vnáša do 

bratislavského poria, poriadok, za čiatok systému, za čiatok 

zvýhod ňovania Bratislav čanov.  

Návrh štatútu je dorokovaný pod ľa rokovacieho 

poriadku, to znamená, že prešiel pripomienkovaním v šetkých 

mestských častí, je vyrokovaný v pracovnej komisii, ktorá 
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sa stretávala dva roky a ktorá pozostávala so zástu pcov 

mestských častí, starostov, primátora, magistrátu 

a mestských častí.  

Návrh dodatku štatútu riešili v zásade prenos 

kompetencie hlavného mesta na mestské časti, aby tieto 

mohli vykonáva ť parkovaciu politiku na jednotnom území, aby 

tieto si mohli vyda ť svoje vlastné vézeten  a to je presne 

to, čo, na čo mestské časti čakajú, čo bolo vyrokované, 

pretože parkovacia politika v Bratislave je autonóm na, tak 

ako si to mestské časti predstavovali.  

Návrh, respektíve rokovanie o štatúte bolo dvakrát 

prerušené z dôvodu potreby rokova ť o takzvanej solidarite, 

to znamená, finan čných vz ťahoch ve ľkých a malých mestských 

častí.  

Ja som sa obrátil listom na pána predsedu Regionáln eho 

združenia ZMOSu starostu Záhorskej Bytrice Krúpu, a by ma 

informoval o tom, či takéto rokovanie prebiehlo a s akým 

výsledkom. Pán starosta ma informoval, že takéto ro kovanie 

prebehlo, ale o výsledku ma neinformoval s tým, že ho príde 

poveda ť sem. Neviem, či tu je. Vidím, že tu zatia ľ nie je.  

Podľa mojich informácií, toto rokovanie k výsledku 

neviedlo. K želanému výsledku.  

Pred ostatným rokovaním my sme mali ešte spolu 

rokovanie aj s pánom starostom Bajanom, kde sme sa dohodli 

na pozme ňovacom návrhu k tomuto štatútu, spo čívajúci v tom, 

že z mestskej polície sa vytvorí organiza čné oddelenie 
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dopravnej polície, aby boli stanovení jasní policaj ti, 

ktorí sa budú venova ť iba parkovaniu. 

Druhý pozme ňovací návrh mal smerova ť k tomu, aby 

starostovia mali kompetenciu pracova ť s ná čelníkmi 

okrskovej polície, teda okrskovými ná čelníkmi a títo mali 

povinnos ť spolupracova ť so starostami.  

A tretia zmena spo čívala v zmene de ľby výnosov 

z pokút, dvadsa ťpäť, sedemdesiatpä ť tak aj v prospech me 

teda mesta a mestských častí. Hlavné mesto s týmto návrhom 

súhlasí a nedostal som zatia ľ žiadnu informáciu o jeho 

zmene.  

Čo sa však od posledného, alebo ostatného rokovania 

zmenilo, je informácia, ktorá zaznela v Bratislave a to je 

výsledok prieskumu, ktorá spravila firma mak Marcet  Lokator 

o pohybe SIM kariet, ktorý vyšiel tak, že v Bratisl ave 

nebýva štyristotridsa ťtisíc ľudí, ale v Bratislave býva 

skoro sedemstotisíc ľudí cez týžde ň. To znamená, že je tu 

viac ako dvestotisíc ľudí, ktorí tu žijú, neplatia dane 

a financujú to Bratislav čania.  

Hlavné mesto má iba jeden nástroj, ako môžeme týcht o 

ľudí prinúti ť aby sa podie ľali na nákladoch chodu 

Bratislavy, tým nástrojom je parkovacia politika. A by 

dostali reziden čnú kartu, musia sa prihlási ť k trvalému 

pobytu a tým pádom budú financova ť mesto. Toto je našim 

jediným nástrojom. Ide o viac ako dvestotisíc ľudí, odhadom 

hovoríme o štyridsiatich miliónoch euro ro čne.  
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Aj ke ď všetci, povedzme, nemajú auto, aj ke ď  sa 

neprihlásia naraz, rozprávame o desiatkach miliónov  euro, 

ktoré Bratislava môže získa ť, vážené panie poslankyne 

a páni poslanci, a toto rozhodnutie máte v rukách v y.  

Čiže, dnes nerozhodujeme iba o tom, či ideme zvýhodni ť 

Bratislav čanov a urobi ť poriadok v uliciach, dnes 

rozhodujeme o financovaní hlavného mesta, o tom, či máme 

vôľu napravi ť tú krivdu, ktorá sa v Bratislave deje zlým 

a nespravodlivým financovaním, lebo máme možnos ť dosta ť 

(gong) do mesta štyridsa ť miliónov euro.  

Je to maximálny odhad, ale je to odhad, ktorý pomôž e 

mestu vyrieši ť všetky veci. potom sa môžeme bavi ť 

o solidarite, tá, tých jedna celá devä ť milióna je 

v porovnaní s touto čiastkou, skuto čne, málo a ke ď sa nám 

podarí vyrieši ť ve ľké financovanie, tak potom môžme hovori ť 

skuto čne o všetkom.  

Čiže vás chcem požiada ť menom Bratislavy, 

Bratislav čanov a budúcnosti tohoto mesta, aby ste schválili 

štatút, prípadne pozme ňovacie návrhy, pretože neschva ľujeme 

iba o zavedení poriadku v uliciach a podpore 

Bratislav čanov, hoci aj toto Bratislav čania zúfalo 

potrebujú a všetky prieskumy ukazujú, že toto je je den 

z najvä čších problémov, ktorého riešenie od nás čakajú a my 

sme už pokro čili ve ľký krok, ve ľký kus, ale dnes 

rozhodujeme historickým hlasovaním o budúcnosti 

a financovaní nášho mesta o tom, či sa do financovania 

Bratislavy vráti spravodlivos ť, alebo či Bratislavu o stále  

neháme sa potáca ť v nedostatku a stále výhovorkách, 

ktorými, bohužia ľ, musíme zásobova ť Bratislav čanov. Ja som 
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za to, aby sme tento problém vyriešili, aby sme Bra tislave 

pomohli a tie desiatky miliónov, ktoré tu ležia na ulici, 

zobrali a dali ich Bratislav čanom.  

Takže vás prosím o podporu tohoto materiálu.  

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Prvý sa hlási pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Len ve ľmi krátko.  

Tie dve prerušenia, ktoré boli tohto oh ľadom riešenia 

solidarity, respektíve, nejakého prerozdelenia pe ňazí medzi 

mesto a mestské časti nebola iniciatíva starostov, bola to 

iniciatíva m ňa ako poslanca. 

A to, že starostovia mestských častí aj teda na tú 

iniciatívu boli ochotní o tom rokova ť a tak ďalej, čiže, 

ale, tá otázka potom vtedy išla trošku nesprávnym s merom, 

lebo boli ochotní, som im za to v ďačný. K dohode úplne 

jednohlasne nedošlo, ale vä čšinovej áno.  

Ja tento materiál mám aj pripravený, všetko bohužia ľ, 

nechcem to robi ť tak ako ste to robili vy, že proste 

prídete, dáte PKO v ráno pred tým a potom o ňom necháte 

hlasova ť. Takže z toho dôvodu ja ten návrh, ktorý tu mám 

a ktorý je vä čšinovo odkonzultovaný a odsúhlasený nemô, ne 
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nepredložím, ale z toho dôvodu ani nemôžem podpori ť 

parkovaciu politiku, pretože pre m ňa je parkovanie spojené 

s vyriešením nesystémového, nespravodlivého financo vania 

a rozde ľovania financií medzi mesto a mestské časti a medzi 

mestskými časťami aj navzájom.  

A to, hovorím, teraz už nebudem dáva ť návrh na 

prerušenie a napriek tomu, že si myslím, že by to m ohol 

urobi ť primátor sám. Lebo ak teda som dostal ešte aj takú  

informáciu, tak ke ďže sme vyhoveli protestu prokurátora 

v plnom znení, tak by to sa malo odrazi ť aj na, na znení 

štatútu.  

A preto by som ešte poprosil možno o stanovisko 

odborných útvarov, že či náhodou tým čo sa stalo pred tým, 

sa nezmenila situácia, či teraz zase neprijmeme nie čo, 

k čomu zase dostaneme protest prokurátora, lebo to už by 

sme, naozaj, vyzerali jak Kocúrkovo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

K protestu prokurátora vám môžem poveda ť, pán 

poslanec, že tento návrh považujem za hrubo nevýhod ný pre 

Bratislavu, čo ste prijali a nehodlám ho podpísa ť.  

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

Pán primátor, ja by som nadviazal asi na to, čo Jano 

Hrčka povedal, že ono to ešte bude ma ť nejakú dohru, ako vy 

hovoríte, že nepodpíšete. Ale ktovie, aj ke ď sa to sem 

vráti, že v akej podobe to my schválime. Len môže s a nám 

sta ť, že napríklad pri tej cenovej regulácii, ktorú tam  aj 

ten prokurátor, alebo tá prokurátorka spomína, že b ude ten 

výsledok iný ako sa hovorí v návrhu tohto štatútu. Či by 

nebolo š ťastnejšie potom predklada ť naraz spolu s tou 

novelou vézetenka, lebo nevieme ako to dopadne a na príklad 

ten článok 73, tam sa hovorí, že čo je právomoc Bratislavy, 

že ur čova ť minimálnu, maximálnu výšku. Čiže, toto priamo 

súvisí s tým protestom prokurátora.  

Preto dávam na zváženie, či to nedáva ť naozaj spolu 

s tou novelou vézetenka v septembri, lebo teraz to nevieme 

prejudikova ť, že ako my sa tu nakoniec dohodneme k tomu 

vyhoveniu protestu prokurátora, aj ke ď to vy nepodpíšete, 

napríklad.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

keby ste schválili štatút, tak tento bod je vyrieše ný. 

Lebo mestské časti dostanú právomoc stanovova ť cenu, dajú 

jednu cenu a bod je vyriešený.  

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

Áno.  

Ja by som chcel oceni ť postup kolegu Hr čku a myslím 

si, že takto to bude lepšie, lebo zásahy do štatútu , ktoré 

sa týkajú financovania mestských častí a prerozdelenia 

financií medzi mestské časti sú tak závažné, že by mali by ť 

zverejnené dostato čne vopred a mali by sa s nimi oboznámi ť 

aj mestské časti.  

Čiže, úplne ideálne by bolo, keby bu ď išiel nový návrh 

na zmenu štatútu, či už v tejto veci, alebo spolo čne, alebo 

teda asi systémovo by bolo najlepšie, keby, keby sm e na 

septembrové zastupite ľstvo dostali samostatný návrh na 

zmenu štatútu v tej veci, o ktorej si hovoril. A po kia ľ, 

pokia ľ ide o nepodpísanie uznesenia, tak napriek tomu, že  

ja som hlasoval proti tomu návrhu, tak ako bol navr hnutý, 

aby sme vyhoveli v plnom rozsahu protestu prokuráto ra, 

samozrejme, že rešpektujem kompetenciu primátora 

nepodpísa ť, tak v podstate tým kto by mal o tom rozhodova ť, 

je primárne (gong) zastupite ľstvo, nie pri 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som tu si dovolil nesúhlasi ť s kolegom Hr čkom, 

z ktorého sa stal štandardný politik a snaží sa to dve veci 

a ve ľmi silné témy spoji ť.  

Stotož ňujem sa, samozrejme, s tým, že sú časné 

nastavenie financovania jednotlivých mestských častí je 

nedobré a ur čite ho musíme meni ť, ale snaži ť sa sk ĺbi ť 

takto dve, nehovorím, že rozdielne a ťažké témy do jedného 

celku, si myslím, že je nereálne.  

Ja sa skôr prihováram za to, po ďme per partes, skúsme 

posunú ť si kompetencie na mestské časti, toto je pod ľa mňa, 

krok, ktorý, po ktorom sme dávno volali a za čnime následne 

otvára ť rozdelenie financií medzi mestské časti. pevne 

verím, že sa to podarí, lebo už každý chápe, že tak to to 

ďalej nemôže ís ť. Ale nespájal by som to.  

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. 

No, pri proteste prokurátora sa vyžaduje stanovisko  

zastupite ľstva, teda ak stanovisko prijalo zastupite ľstvo, 

na čo, samozrejme, primátor má právo ho nepodpísa ť a tým 

pádom ho zneplatni ť, ale príde mi to, naozaj, to čo povedal 

Ondro Dostál, dos ť výrazný zásah do, do zastupite ľstva, 

lebo k protestu prokurátor sa vyjadruje zastupite ľstvo, nie 
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primátor. To nikde v zákone nie je napísané. tak je  to, 

podľa mňa, ako, ve ľmi tenký ľad a minimálne taký ten 

kompeten čný. 

A na druhej strane, čo sa týka financovania, spoji ť 

tieto dve veci dohromady, je možno komplikované, ja  som 

povedal, pre m ňa je poradie najskôr financovanie, potom 

parkovacia politika. Pretože, toto, táto parkovacia  

politika, ke ď sa zavedie, bez urážky, sa zase opätovne 

dotkne, tí čo budú platiaci, budú obyvatelia, ale zas to 

nebude úplne rovnocenné, viac budú platiaci obyvate lia 

niektorých mestských častí, zhodou okolností m ňa to zaujíma 

pre Petržalku, Petržal čania a Petža petržalskí obyvatelia 

budú platcovia ako a niektoré mestské časti budú 

príjemcovia. To mi ve ľmi vadí. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som poprosil, ak by som nestihol v prvých 

štyroch minútach, poprosím o ďalšie minúty. 

Ja si dovolím pre číta ť dva pozme ňovacie návrhy. Jeden, 

o ktorom hovoril pán primátor, ja ho chcem pre číta ť celý, 

aby sme presne chápali čo sme sa dohodli.  
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Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislava sa mení takto: 

Článok 91 sa dop ĺňa odsekom 4, ktorý znie:  

Výnosy zo sankcií za porušenie všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy 

číslo 12 z roku 2016 o do časnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikác ií na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislav y, výške 

úhrady za do časné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 

jej upla, spôsobu, spôsobe jej platenia a preukázan ia jej 

zaplatenia sa delia medzi hlavným mestom a mestským i 

časťami v pomere 75:25. 

A samozrejme, neodlu čite ľnou sú ďalšie veci, časť 

uznesenia. 

Uznesenie sa mení takto:  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

Za A, schva ľuje dodatok Štatútu s ú činnos ťou a tak 

ďalej, 

za druhé,  že výnosy zo sankcií za porušenie všeobe cne 

záväzného nariadenia hlavného mesta a tak ďalej o do časnom 

parkovaní, výške úhrady a tak ďalej, sa použijú výlu čne na 

financovanie kontroly plnenia ustanovení tohto nari adenia, 

za druhé, že pomer delenia výnosov pod ľa ustanovení článku 

91, teda to čo som pre čítal, sa vyhodnotí a tri roky po 

zavedení parkovacej politiky v hlavnom meste, čiže povieme 

si, či sme to nastavili, jako sme, ako to vyhovuje, 
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respektíve, či to pokrýva to, čo potrebujú mestské časti 

a mesto. 

Za Bé, žiada primátora hlavného mesta, aby na 

rokovanie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Bratislavy predložil návrh organiza čnej štruktúry Mestskej 

polície a tak ďalej, obsahujúci vytvorenie osobitnej 

organiza čnej jednotky zaoberajúcej sa kontrolou plnenia 

ustanovení vézetenka o do časnom parkovaní. Termín, 

najbližšie mestské zastupite ľstvo. 

Tu sa môžme dohodnú ť či to bude september, október, 

neviem. Ale tak sme sa dohodli, že na najbližšom by  to 

mohlo by ť. A aby na rokovanie mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta predloži ť návrh organiza čnej štruktúry 

mestskej polície hlavného mesta obsahujúci povinnos ť 

náčelníkov okrskových staníc mestskej polície spolupra cova ť 

so starostami mestských častí pri kontrole tohto vézetenka.  

Myslím, že to boli dve, myslím, jasné veci, aby 

starostovia mali nejakú ingredenciu čo treba prednostne 

rieši ť v dopravnej politike mestskej časti a zárove ň nám, 

ak to bude fungova ť, tak potom naozaj, ten zmenený pomer 

v prospech mesta 75, 25, nie je až tak dôležitý.  

Chcel by som reagova ť na druhú časť slov pána 

primátora. Regionálne združenie, teda pán predseda ma 

poveril, aby som tlmo čil stanovisko, pretože je na 

dovolenke, ktoré sme sa dohodli. 

Faktom je, že na ve ľa veciach boli otvorené otázky, 

ale čo sme sa dohodli, a preto dám pozme ňujúci návrh druhý, 
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týkajúci sa tej solidarity, o ktorej spomínal pán p rimátor, 

a ten znie: 

Článok 1, štatút hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy  v znení dodatkov číslo 1 až tak ďa, až tak 

ďalej, sa mení takto: 

V článku 91 odsek 1 písmeno bé za slová mestské časti 

Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka, Ružinov pomerne  pod ľa 

ich percentuálnych podielov uvedených vyššie sa vyp úšťajú 

a nahrádzajú sa slovom Bratislava.  

Ergo, týmto by sme zlikvidovali celý problém 

solidarity.  

Predložím to, samozrejme, návrhovej komisii a pre t úto 

chví ľu asi všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja len aby pán starosta vedel, že je, predpokladám,  že 

ide o ten návrh, o ktorom sme sa svojho času bavili 

v Petržalke, aby to bolo oh ľadne toho financovania z tých 

výnosov ur čitým spôsobom výhodné aj pre mestské časti. 
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Čiže mne ten návrh je sympatický, len naozaj, sa pot om 

pri závere čnom hlasovaní dostaneme k tomu, že, že nám to 

nebude sedie ť s tým akým spôsobom sme vyhoveli protestu 

prokurátora a čo si myslíme o tom proteste prokurátora.  

Čiže, ja tento návrh pána starostu, len na 

vysvetlenie, podporím, ale vzh ľadom na to, ako dopadol 

protest a čo si o ňom myslím, tak v celku sa budem musie ť 

napriek tomu zdrža ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bajan. 

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

Aby sme sa rozumeli.  

Neriešil som žiadne vz ťahy s prokurátorom, 

neprokurátorom, našou dohodou bolo vylepši ť to čo sa dalo, 

to sme mali pripravené, myslím, pred dvoma mesiacmi , 

a druhý pozme ňovák je len výsledok rokovania Regionálneho 

združenie. 

To je všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Vetrák, 

nemusíte ma ť obavy. Ten protest prokurátora je proces. 

Ten sa bude adaptova ť. Toto je dnešné rozhodnutie, ktoré sa 

týka štatútu, ale to o čom sme sa bavili o proteste 

prokurátora, to je proces, ktorý bude trva ť nieko ľko 

mesiacov. A odklada ť kvôli tomu štatút, je skuto čne 

nesprávne a nezodpovedné. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel vyjadri ť k niektorým aj 

predre čníkom, aj tak celkovo o situácii či už parkovania, 

alebo aj prerozdelenia finan čných prostriedkov medzi 

jednotlivé mestské časti.  

Osobne si myslím a nesúhlasím s Oliverom Krížom, 

osobne si myslím, že to naozaj je ruka v ruke a súv isí to 

so sebou, lebo parkovacia politika a prerozdelenie 

finan čných prostriedkov medzi jednotlivé mestské časti by 

mali ís ť ruka v ruke a mali by sa asi odsúhlasova ť naraz 

v tom štatúte, lebo všetko so všetkým súvisí. Na je dnej 

strane parkovacou politikou myslím, že zlepšíme sit uáciu, 

ktorá v parkovaní je, ale za ťažíme opä ť obyvate ľov. A ke ď 

to budem teraz hovori ť o Vrakuni, tak obyvate ľov Vrakune 

ďalšou finan čnou čiastkou, ktorá nebude ur čite malá.  

Vraku ňa pod ľa prieskumu, alebo takého nejakého 

preh ľadu finan čných prostriedkov, ktoré dostáva v rámci 
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prerozdelenia, je na chvoste toho rebrí čka pomysleného, ak 

neni úplne posledná. Sú niektoré mestské časti, ktorý 

v rámci solidarity majú štvor až pä ťnásobne vä čšie príjmy 

na obyvate ľa ako má Vraku ňa a Vraku ňa je zasiahnutá 

toxickou skládkou vo Vrakuni, ktorej sa budeme veno vať 

v nasledujúcich bodoch. Máme tam najvä čší cintorín 

v Bratislave, máme tam čisti čku odpadových vôd, ktorá nám 

každý de ň smrdí a ob ťažova ť všetkých Vrakun čanov, máme tam 

letisko, máme tam každodenne  dve dvojhodinové zápc hy a ni č 

sa to nedeje.  

Čiže, naozaj, na jednej strane dostávame najmenší 

prídel na obyvate ľa v rámci finan čných prostriedkov zo 

všetkých mestských častí, na druhej strane ešte za ťažíme 

Vrakun čanov, okrem tých všetkých ťažkostí, ktoré tam majú, 

zaťažíme ich ešte aj parkovacou, alebo teda da ňou za 

parkovanie.  

Ja ako starosta, samozrejme, rozumiem tomu a ur čite 

budem hlasova ť za to, aby sa parkovacia politika 

odsúhlasila aj zmenou štatútu, lebo tie finan čné 

prostriedky nie len Vraku ňa, ale celé mesto  potrebuje 

a treba raz a navždy tam urobi ť poriadok, ale na druhej 

strane súhlasím s Janom Hr čkom, že treba naozaj za čať robi ť 

aj na zmene štatútu v rámci prerozdelenia finan čných 

prostriedkov pre jednotlivé mestské časti.  

Čiže, za m ňa a za Vrakun čanov ur čite áno v obidvoch 

veciach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne, pán starosta. 

Chcem opä ť zdôrazni ť ten aspekt, že ak sa nám podarí 

schváli ť štatút, máme desiatky miliónov euro, ktoré môžme 

použi ť aj na dofinancovanie solidarity malých mestských 

častí. Týmto sa to dá radikálne vylepši ť.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len fakticky upresnil pána starostu Kuruc a.  

Má pravdu, v sú časnosti sa to už prehuplo, Vraku ňa 

doteraz donedávna bola najchudobnejšia na hlavu, re latívne 

najchudobnejšia, ja som bol upozornený, že mám hovo ri ť 

mestská časť Petržalka, to je pri prepo čítaní, odpo čítaní 

nákladov na školstvo a prepo čítaní na jedného obyvate ľa, 

momentálne je to Vraku ňa. A naozaj sú mestské časti, ktoré 

majú po odpo čítaní nákladov na školstvo, ktoré sú stanovené 

dos ť fixne, sú mestské časti, ktoré majú pä ťnásobne viac na 

hlavu, ako má Vraku ňa. To je, bohužia ľ, naozaj obrovský 

nepomer a ja sa popravde čudujem ako tam s tým rozpo čtom 

dokážu vyži ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pripadá mi to, že tento návrh, proste, každá mestsk á 

časť posudzuje pod ľa seba. A asi to tak nemôže fungova ť. 

Viete, možno mnohí poznáte ke ď sa robí, sa to tak hovorí, 

že ke ď sa robí scenár k filmu, tak všetci k tomu nie čo 

pridávajú, uberajú, trvá to dva roky a po dvoch rok och je 

presne ten scenár taký ako bol na za čiatku.  

Aby sa nám nestalo toto, že je ten návrh pripravený , 

každý si k tomu nie čo povie, potom odoberie a potom 

zistíme, že vlastne toto bolo to najlepšie, len tí občania 

dva roky budú bez toho, aby mohli parkova ť.  

Viete, ja si beriem, že ten návrh je podaný tak, že  

Bratislav čan je zvýhodnený a cezpo ľný nezvýhodnený. To je 

tá podstata všetkého.  

Ja si myslím, že žiadna taká obava ako niekto povie , 

že Bratislav čan si zaplatí nejaký symbolický poplatok 

a nebude ma ť kde parkova ť, to nehrozí, naozaj to nehrozí. 

Toto celé je v tej koncepcii dávané, že by ť Bratislav čanom 

je výhodné.  

Konkrétne vám poviem jeden príklad. Ja mám suseda v o 

ved ľajšom vchode, ktorý má auto poznávacej zna čky Té eN. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 137 

Býva tam stále a nedalo mi to, pýtal som sa ho, pre čo má to 

auto takú registráciu. A on mi povedal, viete, je t o pre 

mňa výhodnejšie, lacnejšia je poistka je tam, da ňový úrad 

je taký komornejší a rôzne iné výhody, ktoré mu z t oho 

plynú, ešte aj psa tam má prihláseného, akože aby a j tá 

Bratislava ukázala, že by ť Bratislav čanom je výhodné. Že 

proste to podvádzanie nie je to, čo chceme. Však ten údaj, 

ktorý tu bol spomenutý, to je, myslím, mu každý pln e verí, 

že tá Bratislava ďaleko viac je za ťažená tými obyvate ľmi, 

ako je v tých výkazoch. A to sú peniaze, ktoré my a ko keby 

sme podporovali také špekulácie.  

A myslím si, že táto parkovacia politika prvá sprav í 

poriadok v tých mestách, lebo ako povedal môj preds eda 

poslanec Borgu ľa, že aj v Starom Meste, ktorí na za čiatku 

veľký problém parkovanie, ale ke ď zistili, že tá parkovacia 

hodnota, tá parkovacia karta má hodnotu zlata, tak tí ľudia 

dneska sa tomu tešia a môžu zaparkova ť pred tými domami, 

kde v minulosti ani sníva ť o tom nemohli. A samé Staré 

Mesto pris pripúš ťa, že tá parkovacia ešte má mnoho 

vylepšení. Že nie je tá upre najlepšia.  

Ja tvrdím, že dneska je ďaleko dôležitejšie prija ť to 

rýchlo a možno tam príde k nejakej zmene, ako teraz  robi ť 

dva roky zmeny a prijmeme to nakoniec v tej podobe ako je 

to teraz.  

Čiže, ja by som to videl naozaj, ak máme radi 

Bratislav čanov, ak chceme aby parkovali, hoci ja nemám 

auto, ale nech si parkujú potvory, aby som ja mohol  ten 

bicykel parkova ť, aby sme to kone čne už nie čo prijali. Ve ľa 
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o tom rozprávame a často tí ľudia si myslia, že len 

rozprávame a ni č nerobíme. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán kolega, jedna veta ma zaujala vo vašom príspevk u. 

Bratislav čania nebojte sa, budete ma ť kde zaparkova ť.  

No, v Bratislave chýba šes ťdesiattisíc parkovacích 

miest. Tak ja neviem, že či lusknutím vzniknú, alebo ako, 

ale potom ke ď a budú s ťažova ť, tak ich pošlem za vami, lebo 

ste vyhlásili, že všetci Bratislav čania budú ma ť kde 

parkova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pán primátor, mohol by som teraz rovnako zosmiešni ť 

vaše teatrálne vystúpenie ako na uliciach ležia mil ióny. 

Vy máte prebytkový rozpo čet. Neviete ho ani uprata ť 

kde rozumne využi ť tie peniaze. Nemáte pripravené projekty, 

aby sa do konca roka zužitkovali. Stopercentne som ochotný 

sa s vami stavi ť o čoko ľvek, budete prenáša ť do ďalšieho 

roku, lebo ich neviete, tie peniaze, používa ť.  

Napriek tomu ste chceli stopercentné zvýšenie daní pre 

obyvate ľov tohoto mesta. nepotrebujete, nepotrebovali ste 

to. Naš ťastie poslanci stopercentné neumožnili, ale dane sa  

zvyšovali, každý to pocítil.  

Teraz chcete zdani ť verejné priestory s tým, že 

utešujete Bratislav čanov, že ve ď to budú plati ť len 

cezpo ľní. No nejakú chví ľu do volieb a potom budú plati ť 

všetci. Tisíce eur, doslova tisíce eur ro čne na každý, na 

každého jedného používate ľa vozidla. To je ve ľmi závažný 

zásah, ale vás a všetkých zaujíma, len kto si tie p eniaze 

podelí.  

Nerobíte fond statickej dopravy, nie sú pripravené 

žiadne mestské projekty záchytných parkovísk. Nie j e 

pripravené  cyklotrasy, tie tak zanedbávate, že 

cyklokoalícia už o vás nechce ani po čuť, lebo ste im 

nas ľubovali cyklotrasy, ale ich neplníte. Poslanci tla čia 

na tie cyklotrasy, snažíme sa vám ich pripomína ť, ale ide 

to ve ľmi, ve ľmi pomaly.  

V dopravnom podniku predsa nie je nikto pripravení na 

to, že by boli nové vozidlá. Ani jedno nové vozidlo , ktoré 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 140 

by zvýšilo kapacity. Tie vozidlá, čo sa idú nakúpi ť, iba 

nahradia úplne rozpadnuté staré karosy.  

Môžem vás uisti ť a vy to viete nakoniec ve ľmi dobre, 

že dopravný podnik neplánuje a nemá v pláne žiadne zvýšenie 

kapacity. Kam by, preboha, presadli tí ľudia, keby naozaj, 

keď vy im naozaj obrovskými poplatkami zabránite cesto vať 

svojimi vozidlami?  

Však v tomto meste nikto necestuje z radosti. Tu je  

strašné cestova ť. Rozbité cesty, nedostatok parkovania, to 

všetko nie je vaša vina, netvrdím, že ste to všetko  

spôsobili, ale spoplatni ť teraz túto ve ľkú vrstvu ob čanov, 

je proste závažný krok a ne čudujte sa, že poslanci chcú 

vedie ť či to je v súlade so zákonom. Prokurátor vám hovorí,  

že nie a vy si myslíte, že to vyriešite tým, že 

nepodpíšete. No, ve ď budú súdne spory, ke ď nepodpíšete.  

Však prokurátor tam a tu vám poslanci povedali 

v mnohých prípadoch sa nemýlil. Treba to proste nap ravi ť.  

Chceli by ste vždy od poslancov bianko ú čet. Bianko 

účet na peniaze, bianko ú čet teraz na nejakú parkovaciu 

politiku.  

Pre vaše piár je to príjemné. Ale iní ľudia budú pod ľa 

toho ži ť. To vás netrápi. Vy ke ď ste boli prichytení, že so 

svojim poršom par parkujete súkromným autom parkuje te 

v mestských gará, kde má mesto garáže, tak ste sa 

vyhovárali. My ostatní ob čania nemôžu parkova ť so svojimi 

autami nelegálne v mestských garážach. To ste si le n vy 

trúfli.  
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Pán primátor, nie je tá parkovacia politika priprav ená 

z toho h ľadiska, že nepozeráte čo bude zajtra, pozajtra, 

akým spôsobom by mesto sa vôbec mohlo zhosti ť, napríklad, 

mestská polícia toho, že by vynucovala tú parkovaci u 

politiku. Ak nebude vynucovaná, nebude z nej ni č.  

Prosím o pred ĺženie času.  

Kolegyne a kolegovia, 

sme svedkami toho, mnohí už dlhé roky (gong) ja som  

takto,  

požiadal som o pred ĺženie, áno? Ďakujem. 

ja som takto ostro kriticky vystupoval aj vo či 

primátorovi Ftá čnikovi, pretože takisto sa rozohrala hra, 

že pode ľme si peniaze ob čanov, už každý ich mal pomaly 

v pláne, ale čo to bude stá ť, že vlastne mestská polícia je 

nemohúca nie čo také vôbec ustráži ť, to nikoho nezaujímalo.  

A takisto nie, že pre čo by mali ob čania náhle proste 

za verejné priestron priestranstvá plati ť? Dokonca pod ľa 

tohoto čo sa chystá, zhruba jeden priemerný mesa čný plat 

ro čne. To je proste neadekvátne, lebo na druhej strane  

v tej ruke nie je vôbec ni č. Žiadny plán ako sa rozvinie 

statická doprava, žiadny plán ako sa znásobí sila e mhádé, 

žiadny plán ako sa znásobí možnos ť cyklotrás. Ni č z tohoto 

nie je zrelé na to, aby sa priškrtila a nejakými po platkami 

potrestala individuálna doprava.  

Jediný kto by tomu tlieskal, a možno na tých potles k 

čakáte, sú majitelia podzemných garáží a majitelia v eľkých 
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obchodných centier, ktorí by prví spoplatnili celé okolie, 

teda spoplatnili svoje garáže, lebo by bolo spoplat nené aj 

okolie. Áno, tí by za čali zarába ť rádovo milióny eur, lebo 

v Eurovey by sa ihne ď prestalo parkova ť bezplatne.  

Toto sú všetko súvislosti, ktoré súvisia s parkovac ou 

politikou, ale o nich nerozprávate. Rozprávate na u liciach 

ležia milióny eur. áno, milióny eur našich ob čanov s my sme 

sem poslaní na to, aby sme sa pýtali, pre čo ich pýtate tie 

milióny? A čo za to dávate, za tie milióny?  

Dámy a páni, dámy a páni, 

pokia ľ primátor nevie pripravi ť parkovaciu (gong) 

politiku,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel len ve ľmi ve ľa tých informácií nám 

kolega Budaj povedal.  

Po prvé, by som chcel ve ľmi dôležité poveda ť. Prebytok 

rozpo čtu zi vznikol aj tým, že sa dobre hospodárilo, že s a 

vyberalo na to transparentnými výberovými konaniami  a veci, 

ktoré mali stá ť milión, zrazu stáli trištvte milióna a tie 

peniaze sú v prebytku.  
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Za to by sme mali pochváli ť pána primátora, mali by 

sme pochváli ť nás, a tak ďalej.  Neviem kto vám povedal, že 

cyklotrasy sú úplne katastrofálne a ni č sa nerobí. Ja som 

tu možno, jediný z vás cyklista, ktorý dennodenne c hodím na 

bicykli a z Dúbravky do centra mesta prejdem takou krásnou 

trasou, ako nikdy v živote.  

Čiže, ja si myslím, za Dúbrav čana ďakujeme a neviem 

ktoré kon činy ste vy konkrétne mysleli, že sú, že sú také 

zlé.  

Čo sa týka vynucovania polície, ko ľko budú ma ť roboty.  

Ja vám poviem, že ke ď sa príjme parkovacia politika, 

všetci ob čania nášho domu zavolajú na políciu a povedia 

tomu človeku, ty tu nemáš čo parkova ť, ty máš zna čku 

Trebišov (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

(poznámka: odkaš ľanie) Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Budaj,  

ja som prestal tomu teraz celkom rozumie ť. A vy ste 

nenechali ani nitku suchú na parkovacej politike. A le 

skúsme sa vráti ť pár mesiacov dozadu, ke ď sa prijímalo 

všeobecne záväzné nariadenie.  
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Parkovacia politika je, sú teda, dva dokumenty. Je to 

všeobecne záv záväzné nariadenie a je to štatút, kt orý 

k tomu patrí. Ale podstatnejšie asi je to, pod ľa mňa, to 

všeobecne záväzné nariadenie, lebo to ur čuje presne tie 

pravidlá, ktoré vy ste dneska kompletne skritizoval i. Ale 

však vy ste vtedy hlasovali za, a teda, nie som si istý či 

vy osobne, ale váš klub vä čšine, respektívne všetcia 

prítomní čo tu sedeli, hlasovali za.  

Či vy ste vtedy hlasovali za toto vézetenko a dneska  

to celé špiníte a kritizujete. A to však už je úpln e 

abnormálne toto.  

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Pán primátor, 

ja, ja k tej zodpovednosti nie čo teraz chcem poveda ť, 

lebo poviem vám, čo sa mi nezdá.  

Ja som sa zdržal pri tom návrhu pána Budaja k tomu 

vyhodnoteniu protestu prokurátora, lebo si nemyslím , že by 

sme mali vyhovie ť v plnom rozsahu. Ja som sa zdržal. Ale 

väčšina tuná, poslancov, povedala, že mesto nemá právo moc 

ur čova ť horné a dolné limity. Vä čšina týchto poslancov. 

A vy tu v návrhu štatútu máte napísané, že mesto má  tú 

právomoc.  
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Čiže, teraz čakáme, že tí istí poslanci, ktorí 

povedali, že nemá tú právomoc, že v tomto bode pove dia, že 

má tú právomoc? No, tak to chcem vidie ť tých poslancov, že 

ako si to sami v sebe odôvodnia, lebo to bude divné  

hlasovanie. 

A druhá vec je, že tá prokurátorka nám, pod ľa mňa, 

ur čite napadne tento štatút, ke ď už napadla vézeten, lebo 

ide o tú istú vec. Je to bod dva toho štatútu.  

Čiže, ten je najproblematickejší. Tie ostatné sú 

viacmenej v pohode.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec, 

ešte raz vám to vysvetlím. 

Keď schválime štatút, tak prenesieme právomoc 

stanovova ť cenu na mestské časti a tá stanoví jedno. Nie 

pásmo, to čo vadí prokurátorovi, ale stanoví sa jedno. A je 

ten problém vyriešený. Chápete?  

Čiže, už sa, už nebude plati ť pásmo, ale bude jeden. 

A to je to, čo prokurátor chce. Aby sa stanovovala jedna 

cena. A máme to v rukách tým, že schválime ten štat út. 

Pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Pred chví ľou tu odznela informácia, že dopravný podnik 

ni č nepripravuje na to, aby rozšíril dopravné kapacity , ja 

túto informáciu trolinko poopravím. Dopravný podnik , 

minimálne čo viem z pondelkovej dozornej rady, pripravuje 

nákup osemnástich elektrobusov a pätnástich 

veľkokapacitných elektri čiek. Takže, dopravný podnik na to 

myslí, robí na tom a aj z autobusov, ktoré sa kupuj ú teraz, 

niektoré, nie nejde len o čistú náhradu, ale niektoré sú aj 

ako rezerva, napríklad pri rekonštrukcii elektri čkových 

radiál. 

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

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa snažím vyhýba ť tomu, aby som reagoval, a teda, 

komentoval nejako vyjadrenia kolegov poslancov.  

Jana Budaja si ve ľmi vážim, ale pri tomto prejave, 

ktorý som po čul, som sa nemohol zdrža ť tejto faktickej 

poznámky. Lebo takýto populizmus, alebo takúto dema gógiu 

som, fakt akože, dávno nepo čul.  

Naozaj, mieša ť hrušky s jablkami a úto či ť hlava-

nehlava, je, pod ľa mňa, čisto, čisto nekonštruktívne.  

Budeš sa na m ňa asi, Janko, hneva ť, ale myslím si, že 

máš na viac.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No, ako, sa dalo čaka ť, pánovi Krížovi nebudem 

adresova ť ni č, preto on ani ni č nepovedal.  

Nevyvrátil nikto z re čníkov ni č z toho vecného. 

Pán Borgu ľa, nehlasoval ani za to minulé vézeem, a to 

úplne chápem. Teraz, neviem pre čo, ho bráni, ale 

v poriadku. My sme mnohí zahlasovali, pretože, pret ože tu 

padali s ľuby, že sa mesiac čo mesiac bude pracova ť a iba sa 

zo spoplatnenia kone čne za čne vznika ť politika. Čiže, aj 

bonus pre ob čana. Že sa odstránia tie výhrady, ktoré som tu 

menoval. Nechcem to znovu opakova ť. Mestská polícia nie je 

pripravená, legislatíva nie je pripravená.  

Dopravný podnik dostal zázrakom šancu, čo ešte vôbec 

nie je hotové, že nakúpi osemnás ť elektrobusov, (gong) to 

je a 

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

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

budem sa snaži ť by ť stru čný. Myslím si, že podobnú 

debatu sme už zažili, ke ď sme prijímali všeobecno záväzné 

nariadenie. 

Ja sa snažím k tomuto postavi ť pragmaticky a nie, nes 

nesnažím sa do toho vnáša ť nejakú zásadnú politiku. Toto je 

kľúčový problém Bratislavy.  

Môžme ís ť aj do detailov, môžme donekone čna rozoberea ť 

všetky možné nuansy, môžme sa snaži ť vyrieši ť celý ten 

problém nejakým jedným zázra čným mávnutím čarovného 

prútika, ale to sa nám nepodarí.  

Jedným z najvä čších problémov Bratislavy je statická 

doprava a bude to stále horšie a horšie. Ja to hovo rím 

s plnou vážnos ťou. Ke ď sa tomu neza čneme seriózne ve 

venova ť a budeme do toho vnáša ť stále a stále len politiku 

a politikár čenie, tak sa nepohneme a tie autá nás tu 

zadusia.  

Všeobecne trend v Západnej Európe je znižova ť, 

znižova ť, znižova ť po čet automobilov v uliciach. Pod ľa mňa 

je nekonštruktívne zase budova ť nové parkoviská, lebo my 

vybudujeme tisíc parkovacích miest a pribudne ďalších 

dvetisíc áut.  

Pred pätnástimi ro rokmi Londýn zaviedol congestion  

charge. To je poplatok za vstup do centra autom. Je  to 

pätnás ť libier denne. Podarilo sa im behom siedmich rokov 

zníži ť po čet automobilovej dopravy v centre na polovicu. To 

je jediná cesta. Tla či ť ľudí do verejnej dopravy.  
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Áno. Ideálne by bolo keby sme dneska mali rozvinutú  

sie ť elektri čkových trás a a a emhádé by bolo na 

najšpi čkovejšej úrovni, ale tak to nikdy nebude fungova ť. 

Musíme odniekia ľ za čať.  

Verejný priestor je verejný pre všetkých. A nie len  

pre tých, ktorí sú majitelia áut. To je nejaký, nej aká 

deformácia z minulého režimu, že kto má auto, si my slí, že 

jeho je základné životné právo, je parkova ť na verejnom 

priestranstve. Ale to priestranstvo dneska patrí vš etkým. 

Aj tým ľuďom, ktorí idú pešo, tým, čo idú na bicykli, alebo 

tým, čo tla čia ko čík, alebo invalidný vozík.  

Dneska máme situáciu, ke ď autá parkujú všade. Na 

trávnikoch, na na chodníkoch, mírnix, dírnix z rôzn ych 

exotických, povedzme destinácií z celého Slovenska,  

niektoré ešpézetky ani nepoznám. A využívajú verejn ý 

priestor, ktorý patrí všetkým Bratislav čanom. V tomto 

musíme urobi ť my základný poriadok. A dneska nerozhodujeme 

o parkovacej politike ako takej, to sme si už poved ali 

niekedy pred pár mesiacmi, dneska ide o to, že či mestské 

časti získajú možnos ť vybera ť poplatky za parkovanie na 

komunikáciách, ktoré sú, ktoré sú mestské, na svojo m území. 

A toto, si myslím, že žiadny zodpovedný reprezentan t 

nejakej mestskej časti nemôže odmietnu ť. My si ideme zvýši ť 

naše kompetencie ako mestské časti. A to ja hlasujem, 

samozrejme, za.  

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: 

V tomto prejave, pán kolega, iba ilustroval, že len  sa 

delí koris ť. O tom je re č. On bude hlasova ť za, lebo sa 

delí a chce, aby prešli tie peniaze k nemu bližšie.  Ja to 

všetkým doprajem, keby aj na druhej strane tá ruka dávala 

občanovi nejaké bonusy. Nedávate mu, zatia ľ, vôbec ni č. Len 

sa s ľubuje, že v prvej fáze budú vyhá ňaní cezpo ľní.  

No ale v druhej fáze priemerný vodi č zaplatí viac než 

ro čný plat, vyše tisícdvesto eur, a to bude to zvýhodn ené 

jedno vozidlo. Ak náhodou v tom petržalskom byte ži je viac, 

viac tých ľudí, tak to ďalšie vozidlo bude plati ť plnú 

taxu, respektíve, to je teraz nejasné, lebo je tu p rotest 

prokurátora.  

Dámy a páni, 

jednak to je nepripravené a jednak aj pán Kríž pria mo 

ilustroval, že áno, (gong) debata je o 

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. 

Tie poplatky za vstup do mesta sú bežné v severskýc h 

mestách Oslo, Bergen a tak. Bežne sa tým bránia.  

A to, čo povedal kolega Budaj, no kde sa neplatí za 

parkovanie, v ktorom ve ľkomeste Západnej Európy, to sú 
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všetko výpalníci a nemajú radi svojich ľudí? Majú radi 

svojich ľudí. Práve preto im to spravili, že pre tých ľudí 

je to výhodnejšie, aby im tí cudzinci, aby nebrali,  nebrali 

tie miesta. 

Ja si myslím, že viete čo je dneska najvä čšie 

vzrušenie chlapa? Nie dámy, ale ke ď ve čer zaparkuje. To je, 

proste, a dajme tú možnos ť viacerým. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel teraz poprosi ť všetkých kolegov, aby 

počúvali, o čom tu budem hovori ť.  

Veľa pojmov sa tu povedalo, jeden z nich za čnem, 

zmarenie ú čelu regulácie. Páni a dámy, táto regulácia sa 

v tomto meste marí už dlhodobo, nieko ľko rokov. Tu sa 

vydávajú stavebné povolenia bez toho, aby sa budova li 

parkovacie miesta. To si povedzme na rovinu, takto to je.  

Prispôsobíme dokument reálnemu životu.  

Pán primátor, 

Ja vám poviem reálny príklad zo života, ktorý sa de je, 

napríklad, v našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
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kde som vás aj volal na protest, ktorý robili ľudia a boli 

tam stovky ľudí, aby ste prišli a podporili ich v tom, čo 

sa tam deje. Lebo my ako mestská časť sme nevydali stavebné 

povolenie preto lebo investor nevybudoval parkovaci e 

miesta, ale nadradené orgány im to sprak, im to sta vebné 

povolenie vydali. Hej?  

A teraz sa bavím o tom, čo sa deje. Tú štvr ť, ktorá má 

štyristo, pä ťsto bytov a pre čísli sa o ďalších tristo bytov 

a o ďalších šes ťdesiatštyri bytov bez parkovacích miest, 

teraz hovorím, konkrétne, o týchto šes ťdesiatich štyroch 

bytoch, kde príde sto áut, sme v štvrti, kde už nie  je kde 

zaparkova ť. Sme v štvrti, kde ľudia chodia domov a jak tu 

povedali kolegovia, že to je, to je to najlepšie pr e toho 

chlapa, kde má kde zaparkova ť, tak tam už nemajú kde 

zaparkova ť, respektíve sa tam dve hodiny to čia, aby našli 

nejaké to miesto, aby zaparkovali. Tam sa parkuje 

nelegálne. Parkuje sa na komunikáciách, parkuje sa na 

chodníkoch, parkuje sa na trávnikoch. Hej?  

Do tejto štvrti príde developer a vydá sa mu staveb né 

povolenie na šes ťdesiatštyri bytov bez vybudovania jediného 

parkovacieho miesta.  

Čiže my, čo týmto obyvate ľom, alebo konkrétne, všetkým 

obyvate ľom Bratislavy ponúkame? Ponúka, ke ď toto je tu 

možné? ponúkame im dobré parkovanie? Ve ď my už teraz ideme 

nalia ť liter a pol vody do litrového pohára. A jak to 

budeme nalieva ť do toho litrového pohára, tak tu stále je 

možnosť, že nie komunál, respektíve, starostovia, ktorí 

vydávajú nejaké stavebné povolenia, to budú môc ť 

zaregulova ť, tu, proste, orgány, ktoré sú im nadradené, 
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môžu vydáva ť stavebné povolenia bez toho, aby developer 

vybudoval parkovacie miesto na nájomné zmluvy. Hej?  Tieto 

nájomné zmluvy, ktoré po skolaudovaní týchto stavie b, 

samozrejme, skon čia a vrátia sa tam, ale, respektíve, nikdy 

ani na nich tí ľudia, ktorí v tých, v tom, v tých bytoch 

budú býva ť, neparkujú. 

Tak my dávame toto, toto, toto ľuďom? Akože, toto im 

ponúkame? Že toto bude tá super parkovacia politika ? Ve ď 

keď je toto tu možné, my nemôžeme klama ť, že im bude 

lepšie. Lebo tu sa stále môže udia ť to, že príde niekto 

a v okruhu pä ťsto metrov od nejakého parkoviska sa postaví 

pár stoviek bytov. Bez jediného parkovacieho mie mi esta. 

Čiže, toto je to, čo máme ponúka ť tým ľuďom? Tuto 

ľudia protestovali na ulici, boli tam aj staršie dám y 

v rokoch, pri tridsiatich piatich stup ňov horú čavy, boli na 

tých prechodoch. Ja sa pýtam, ke ď toto je možné, my 

ponúkame ľuďom zlepšenie v parkovaní? To je hádam sranda, 

hej?  

Zodpovední reprezentant, jak povedal Oliver Kríž, 

zodpovedný reprezentant, ja si myslím, že tuto ve ľa tých 

zodpovedných reprezentantov sedí už nieko ľko volebných 

období. Ja sa pýtam, pre čo sa s týmto už nie čo neurobilo? 

Veď my ideme ľuďom, my ľuďom s ľubujeme zlepšenie a pritom 

sa tu môžu dia ť takéto veci.  

A preto vás vyzývam, pán primátor, a vyzývam aj 

všetkých kolegov, ktorí môžu a sú, napríklad, v nár odnej 

rade, môžu iniciova ť, zmenu tohto zákona, nech s tým nie čo 

urobia, lebo ľuďom ponúkame takto len klam. 
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My im neponúkame reálnu možnos ť zaparkova ť. My im 

ponúkame len to, že ak konkrétne v tejto štvrti, ke ď prídu 

domov (gong) (poznámka: nezrozumite ľné slová, hovor mimo 

mikrofón) 

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

Dajte mikrofón pánovi poslancovi Mikulcovi. 

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

Konkrétne v tejto štvrti ke ď ľudia prídu domov a býla, 

bývali tam desa ť, dvadsa ť, tridsa ť, štyridsa ť rokov a mali 

kde zaparkova ť, tak po tomto ke ď sa toto, ke ď sa toto celé 

dokon čí, toto dielo, jak to ja hovorím, v úvodzovkách, ta k 

tam prídu tí ďalší obyvatelia a bude to hon na to, že kto 

prvý zaparkuje. Ale ja sa pýtam, kde zaparkuje tých  sto 

áut, ktoré tam parkovali, parkovalo pred tým? Kde z aparkujú 

tí ľudia?  

Bude tam nevraživos ť medzi tými ľuďmi a na koho sa 

budú tí ľudia s ťažova ť? Oni sa nebudú s ťažova ť na tie 

nadradené orgány. Oni sa budú s ťažova ť na nás. Jak sme to 

mohli dopusti ť? Čo sme to do, čo sme to dovolili? Pre čo sme 

ni č neurobili?  

Čiže, ja mám s týmto obrovský problém, že takéto nie čo 

sa tu bude dia ť. Pred polrokom, aj ke ď teda m ňa nijak 

neuvádzajú, ja si myslím, že dos ť mojim ve ľkým pri činením 

sa aj to vézetenko schválilo, ale však ja hovorím, že tie 

kamery sú pre iných, nech sa idú prezentova ť jak to, jak 

tomu pomohli, ja mám s týmto problém, že takéto vec i sa tu 
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môžu dia ť a ja nechcem ľudí klama ť v tejto Bratislave, ja 

im chcem poveda ť pravdu. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán Mikulec naozaj otvoril trinástu komnatu. Ak 

magistrát vydáva, napríklad, na tieto nájmy záväzné  

rozhodnutia a on ich vydáva, stavajú sa nové a nové  

developerské projekty, hoci nemajú statickú dopravu , oni si 

ju prenajmú a potom si ju prenajme zas niekto iný a  na 

kolaudáciu to vysta čí.  

Ak sa takto postupuje, tak s týmto magistrát vytvár a 

zahustenie, nie len bývania, ale teda najmä parkova nia. On 

zoberie developerský poplatok z rozvoja a aké je ri ešenie? 

Pokra čuje sa v tejto praxi, ale zavedieme aj poplatok za to 

parkovanie. A zoberieme ďalšie peniaze od ľudí, ktorí to už 

zaplatili v bytoch a zaplatili to vo svojich daniac h.  

Myslím, že pán Mikulec otvoril, naozaj, tému, ktorá  

s tým ve ľmi náleží a súvisí. A to len ukazuje, že áno, veci 

sú tak zanedbané, že parkovacia politika to nie je len 

(gong) jedno vé 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Je, ja by som chcel troška poukáza ť, aký býva to aj 

problém. Ako chceme zasta ť tých ľudí, ktorí ani koruny 

nedajú a parkujú svoje auto.  

Nebolo to vždy, že som nemal, nemal som auto. Áno, 

pred pár rokmi som predal oktáviu, ktorá mala sná ď pätnás ť 

rokov a ke ďže som nepoužíval, stále parkovala a parkovala 

a držala miesto a nepredal som ju vlastne len kvôli  tomu, 

že to bolo zadarmo. To auto som nepotreboval, bolo 

nepojazdné a stále bralo to jedno parkovacie miesto . 

A dokonca dve, bolo tak postavené, že ke ď niekto príde, aby 

on mohol a nikto iný. 

Takže, toto bola tá vec, že keby bol poplatok, tak ja 

a nieko ľkí takí podobní, to miesto uvo ľnia. A takisto by sa 

to týkalo, čo nie sú Bratislav čania. Pre nich by bolo, by 

to bolo drahé, tak môj švagor chodí do Rakúska s fi rmou, 

odstavia tu desa ť áut, sadnú na vlak v Petržalke, idú na 

tri mesiace, vrátia sa, zoberú autá. Tri mesiace tu  stojí 

desa ť áut.  

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem za slovo. 

Ono, bolo tu povedané nieko ľko názorov, čo je to 

parkovacia politika, ja si tiež myslím, že to je ov eľa 

väčší súhrn opatrení. Je to komplex, nie je to len 

vézetenko, nie je to štatút. Sú to aj tie záchytné 

parkoviská, ktoré sme pôvodne mali ma ť na stole v januári, 

nakoniec boli uverejnené toho 26. alebo proste, kon com 

apríla. A s tým dovetkom, že ešte sa o nich bude le n 

diskutova ť. Čiže.  

Potom tu máme emháde čku, potom tu máme aj ten 

predbežný dohovor, že ten protest, alebo že novela 

vézetenka bude urobená do konca júna, ke ď sme sa viacerí 

vtedy diskutovali o tom, že podporíme to vézetenko tak, ako 

je teraz, tak sme sa aj dohodli predbežne, že do ko nca júna 

ho znovelizujeme.  

Čiže, tu sa ve ľa iných vecí posúva a ja nevidím dôvod, 

aby sa ešte ten štatút takisto nemohol o chví ľu posunú ť, 

nech to schválime v nejakom balíku. Lebo pozeráme t o, ten 

výpis toho hlasovania, naozaj, niektorí poslanci, p odľa 

mňa, budú hlasova ť o dvoch (gong) v tej istej veci i 

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

Pán poslanec,  

ale ten váš ideálny vysnený balík nikdy nebude, leb o 

život je príliš komplekovaný na to, aby bol v ideál nom 

balíku. Jednoducho, veci musíme rieši ť a posúva ť ich 

a potom ich vylepšova ť. 
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Pán posla, pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Po prvé, si, pán primátor, myslím, že ke ď chcete 

komentova ť, tak by ste si mali presadnú ť. Ale budem hovori ť 

na kolegu Mikulca.  

Kolegu Mikulca som považovala v tomto mestskom 

zastupite ľstve ako poslanca, alebo človeka, ktorý tla čil tú 

parkovaciu politiku. A po dva a pol roka došiel na to, 

koľko to má negatív a ďakujem mu za ten príspevok.  

Boli sme tu niektorí z nášho klubu obvinení, že sme  

v decembri zahlasovali, a, prišiel kolega Borgu ľa, zrovna 

on to povedal, za prijatie vézeten.  

Ja som bola jedna z tých. Bolo to ťažké rozhodnutie, 

ale povedali sme si, že skúsime, dáme tomu šancu a že každý 

mesiac budeme kontrolova ť čo sa pre tú parkovaciu  politiku 

urobí. No, za tú pol roka sa neurobilo ni č. Takže, ja sa 

viackrát klama ť nenechám.  

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa, 

ako predkladate ľ materiálu mám pod ľa rokovacieho 

poriadku právo na repliku v čase poznámky, áno. 
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A pre parkovaciu politiku sa nemôže urobi ť, pretože 

nie je spustený štatút.  

Čiže, my ju máme na papieri, ale vy ju blokujete. 

A ke ď bude spustená, potom za čneme robi ť.  

Vy nie, ja môžem.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No, pá či sa mi po Jarke vystupova ť, lebo ja som bol 

jeden z tých poslancov v decembri, ktorý neveril pl aným 

sľubom.  

Sedeli sme tuná ved ľa na klube a vä čšina z vás to 

nakoniec, to vézetenko, pod prís ľubom toho, že bude 

pripravený štatút, myslím, že už na februárové 

zastupite ľstvo, na marcové, na aprílové, stále ni č. Ni č sa 

nekonalo.  

Ja, ja ke ďže som už skúsený, v politike som jedenás ť 

rokov starostom, neverím planým s ľubom, a nie že by som bol 

rád, ja by som bol rád, aby sa v Bratislave niekde tá 

parkovacia politika pohla. Ale ke ď nevidím konkrétne kroky 

a výhody pre ob čanov, a ja nesúhlasím s Oliverom, že ke ď 

urobíme tisíc parkovacích miest, príde dvetisíc nov ých áut. 

Nejso, neverím tomu, že to tak bude. My ke ď vyzna číme tú 

parkovaciu politiku, tak tí ľudia už dneska nebudú ma ť kde, 

dvadsa ť, tridsa ť percent parkova ť.  
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Čiže, my musíme najprv nie čo pripravi ť, postavi ť a da ť 

do rozpo čtu, že projektujeme parkovacie domy na 

existujúcich, dajme tomu, parkoviskách. A potom pýt ajme od 

ľudí peniažky za prvú kartu, za druhú kartu. Nie čo im 

musíme prinies ť. Ale nie len teraz urobi ť z verejného 

obstarávania (gong) nejakú parko 

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

Pán poslanec, 

ešte by si mohol poveda ť ko ľko parkovacích domov ste 

postavili vo Vajnoroch, teda.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ani jeden. Aha, dobre. Ani jeden. Dobre.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak, jak povedali aj kolegovia pred a po mojom 

vystúpení, parkovacia politika je životne dôležitá pre toto 

mesto. Ja som ju tla čil, aj ju tla či ť budem. 

Ale chcem, aby len tie slová, ktoré pán primátor, a j 

vy ste tu povedali pred chví ľkou, to je vô ľa napravi ť 

krivdu a vráti ť spravodlivos ť tomuto mestu, neboli len 

slová, ktoré tu spoza tohto pulta hovoríte, ale aby  ste, 

teda, aj podprili tých ľudí, ktorí, ktorí protestovali aj 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 161 

na tej ulici a nechcú si necha ť zni či ť život a bývanie. 

Hej? Pán primátor.  

Čiže, ja vás poprosím, nabudúce ke ď vás budem vola ť na 

ten protest, aby ste tam prišli medzi tých ľudí a podporili 

ich. A prosím, teda, vás ešte aj teraz, aj všetkých  

kolegov, ktorí s tým môžu nie čo urobi ť, aby sme to 

nenechali tak, lebo ke ď sa takýto precedens, alebo ja už, 

ja nemyslím, že to je precedens, si myslím, že sa t o 

normálne deje, len už sa ten pohár naplnil, môže di ať, tak 

my ľuďom ponúkame len klam. A ja ten klam svojim ľuďom 

nikdy ponúka ť nebudem. 

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

Pán poslanec, 

len rieši ť to môžme skutkami, ke ď budeme posúva ť veci 

dopredu, nie ke ď sa budeme donekone čna teoreticky o tom 

rozpráva ť.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel vráti ť k samotnému štatútu. 

A k tomu by som povedal asi dve veci, pre ktoré ja dneska 

neviem za tento štatút hlasova ť.  

Je tam článok 73 písmeno ef na, a ktorý znie, že 

v pôsobnosti správcu cesty pod ľa osobitného predpisu, 
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technickú realizáciu rozhodnutia pod ľa osobitného predpisu, 

môže zabezpe či ť aj prostredníctvom tretej osoby.  

Pokia ľ tomu správne rozumiem, odvoláva sa to na 

paragraf 3, 43 zákona o cestnej premávke, takz, o t akzvanej 

prekážke cestnej premávky a tento paragraf v tom št atúte 

umožňuje, že od ťahovanie áut, ktoré budú ma ť nejakú tú 

pokutu, tak bude môc ť by ť vykonávané prostredníctvom tretej 

osoby, čiže súkromnej firmy.  

S týmto ja nemôžem súhlasi ť, lebo je to vec, ktorá 

ľudí absolútne vytá ča, ke ď ich príde odtiahnu ť súkromná 

firma.  

Druhý problém, ktorý mám, je s článkom 80 odsek 4 

písmeno cé, ktorý hovorí, že koncesné zmluvy na 

uskuto čnenie stavebných prác, alebo koncesné zmluvy na 

poskytnutie služby uzatvorené mestskou časťou pod ľa 

osobitného priece predpisu.  

Ak by sme schválili takýto štatút, tak posuniem 

kompetenciu koncesných zmlúv na mestské časti. nie som, nie 

som tým nadšený, lebo to by zna čilo, že mestské časti by si 

mohli uzatvori ť pä ť, desa ť, dvadsa ť, tridsa ťro čné koncesné 

zmluvy na celé služby parkovania a potom by takýto systém 

už naozaj, nikto nikdy nedal dokopy.  

Čiže, ja mám ve ľký problém s týmito dvoma paragrafmi, 

neviem, čo sa s tým dá robi ť, neviem sa k tomu vyjadri ť, 

proste, je to tak.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

koncesné zmluvy mestských častí schva ľuje miestne 

zastupite ľstvo. Čiže tam je pod kontrola verejnosti. Tam je 

kontrola verejnosti. A v Bratislave od ťahuje Dopravný 

podnik.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Mňa nie čo iné vytá ča. M ňa vytá ča, že cezpo ľní 

dedin čania park parkujú  v Dúbravke v noci. Tam nemajú čo 

hľadať, nech idú, odkia ľ prišli. Neplatia tu dane, alebo 

nech si prehlásia pobyt, alebo nech za to platia. T o je 

jedna vec. 

A druhá. Nezistíme nikdy či je dobrá, alebo zlá tá 

parko, ke ď ju nespustíme. Ke ď ju spustíme a potom mi tu 

niekto povie, že a toto bolo zlé a to. Nie h ľadať, že, je 

to jedno kto to auto odtiahne. Raz tam je Vranou na d 

Topľou, nech ide do Vranova nad Top ľou, či ide o takú 

odťahovku, alebo takou, nech si cestuje domov. 

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem pekne. 

No, naozaj ma ve ľmi mrzí, že sa vraciame permanentne 

k tomu či vajce alebo sliepka, respektíve, za číname 

diskutova ť tak, ako keby sme o parkovacej disku, politike 

ešte vôbec nehovorili.  

Ak sme sa raz dohodli, že to má ís ť o viac 

decentralizovaný systém, tak tie odvolávky sú presn e na to, 

aby potom ako si mestská časť urobí da, plán dopravnej 

obslužnosti, ak si vytypovala aké špecifiká, potom si bude 

koncesionárov nahá ňať a prostredníctvom zastupite ľstva aj 

schva ľova ť. 

Je to úplne legitímny postu, ktorý, jednoducho, prí jme 

mestská časť, ak sa rozhodne pristúpi ť k pravidlám, ktoré 

sú všeobecne v meste schválené.  

Čiže, skúsme (poznámka: nezrozumite ľné slovo), ktorú 

sná ď by sme mohli ma ť za sebou, respektíve aspo ň, ktoré sú 

čiasto čne dohodnuté.  

Ale dávam do pozornosti pre, pre tých, čo by chceli 

túto vec sa venova ť viac, na meste je materiál 

stopä ťdesiatstranový, vyh ľadávacia štúdia na parkova, na 

parkovacie domy, alebo záchytné parkoviská, pozrite  si ich. 

Je to zaujímavý materiál. A potom by sme, možno, 

diskutovali v tejto časti, možno iná č.  

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

A je zverejnený na, na internete je zverejnený ten 

materiál. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

K pánovi poslancovi Bullovi na vysvetlenie. 

Ten bod, ten bod 6. a 7., ktorý hovorí o tom podele ní 

tých koncesných zmlúv vlastne vznikol tak, že tu bo l svojho 

času ve ľký spor, ke ď sme sa v Petržalke vadili, že kto má 

schva ľova ť tie koncesné zmluvy, vtedy mesto dalo aj, 

požiadalo aj ministerstvo vnútra o vyjadrenie. A 

ministerstvo vnútra povedalo, že pokia ľ sa nezmení štatút, 

tak sa o tom bude rozhodova ť na meste. Ale vô ľa, či už 

v Petržalke, alebo aj tuná, vä čšinová, bola taká, že sa to 

má, že to má by ť tak, ako je to tu teraz naformulované.  

Čiže, možnože sa medzitým ten názor vä čšiny poslancov 

zmenil, to neviem, ale nejaký čas dozadu bol prevládajúci 

takýto, že to má ís ť na mestské časti, pokia ľ pôjde o, tak 

ako je to tu naformulované.  

Čo mne ale vadí, to nestihnem, tak to poviem v nejak ej 

inej faktickej poznámke, lebo s primátorom sa tu do ťahujeme 

na jednej veci. pod ľa mňa, hovoríme každý o tom svojom, ale 

som, je tam, je tam ten problém, naozaj, v tej 

sedemdesiat trojke. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Dneska v štatúte jediné koncesné zmluvy môže 

schva ľova ť mestské zastupite ľstvo.  

Ja hovorím o tom, že ja túto kompetenciu uzatvárani a 

koncesných zmlúv, v žiadnom prípade neodporú čam delegova ť 

na mestské časti. vznikne nám tu, naozaj, divný systém.  

Neviem s kým bolo dohadované, že by nejaké koncesné  

zmluvy mohli mestské časti uzatvára ť. Hovorím, vznikne 

potom parkovací systém, kde sedemnás ť mestských častí môže 

si uzatvára ť hocijaké zmluvy s hocikým, s tretími stranami. 

Neviem sa pod toto podpísa ť.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec, 

dva roky sa o tom rozprávalo a toto je výsledok tej  

dvojro čnej diskusie.  

Autonómny systém na mestských častiach.  

Takto to starostovia chceli. Takto to bolo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 167 

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Základné pravidlá parkovacej politiky sa schválili 

v septembri roku 2012. Píše sa rok 2017. Prešlo pä ť rokov, 

a jediné, čo sa stalo medzitým, že sa vymenila ve ľká časť 

zastupite ľstva, vymenil sa primátor, nemám pocit, že by sa 

až tak príliš pokra čovalo v tom, čo bolo predtým, zmietlo 

sa to zo stola, za čalo sa odznova.  

Keď sa takýmito o čami na to pozerám, znamená to, že ak 

sa to neschváli teraz, nabudúci rok je volebný rok.  Už 

nebude politická vô ľa, alebo teda prevládne politický 

strach a nebudete ochotní schváli ť už ni č iné až do volieb 

v roku 2018. 

Nové zastupite ľstvo za čne pracova ť v roku 2019, ktoré 

si najskôr bude deli ť miesta v predstavenstvách a dozorných 

radách, pretože taká je realita, potom zmietne zo s tola to, 

čo tu bolo doteraz a v roku 2020 sa v lepšom prípade  nie čo 

príjme. V roku 2021 to budú ma ť pripravené mestské časti 

a v roku 2022 sa za čne kone čne regulova ť verejný priestor, 

kde budeme vytvára ť nanovo zele ň, ktorá sa dovtedy zni čí, 

pretože autá už budú parkova ť všade.  

Mestská polícia nebude ma ť na to už žiadny dosah, lebo 

odtiahnu ť sto zle parkujúcich áut z jedného miesta, už 

vlastne nie je možné.  
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Takže, som presved čený, že máme poslednú šancu na to, 

aby sme za čali reguláciu, aby sme prispeli k skvalitneniu 

verejného priestoru a bude to obrovský krok dopredu , na 

ktorý Bratislava čaká už dvadsa ť rokov. 

Návrh, ktorý navrhol pán Bajan, podporím, pretože j e 

údajne, konsenzom medzi zainteresovanými mestskými časťami, 

aj primátorom. A verím, že ak ho schválime, tak neb ude ni č 

nezvratné, všetko môžme v procese ešte meni ť, ale treba 

urobi ť krok vpred a nie dva vzad, pretože to sa od roku 

2012 zatia ľ stalo. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Jožko,  

ja neviem kto si delil miesta v dozorných radách, a le 

ja som tam asi nebol vtedy. A aj pár ľudí tu tiež tam 

nebolo. To je jedna vec. 

Potom ten politický strach, ktorý si spomínal. Ja 

neviem, ja som ho teda nikdy nemal, lebo vždycky so m tým 

ľuďom povedal to, čo si myslím a budem hlasova ť tak, jak si 

to myslím a aj si to vždycky vyargumentujem. A bude m tak 

hlasova ť aj za mesiac, aj za dva, a ten tvoj rok pred 

voľbami, čo ty hovoríš, alebo ten volebný rok, m ňa 
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absolútne nezaujíma, m ňa ľudia bu ď zvolia za to, že som tu 

nie čo urobil, alebo neurobil. Hej? 

Ale ke ď a bavíme o tom, o tej parkovacej politike. Ve ď 

päť rokov si tu, preboha živého, posledných, čo sa to tu 

robí a čo si pre to urobil, aby to už dávno bolo urobené? 

Však ja ke ď som sem prišiel, tak už to malo by ť dva roky 

šlapa ť. To už malo by ť dva roky hotové.  

Tak, prosím ťa, nehovor tu ni č o nejakých, nejakom 

politickom strachu.  

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. 

Vzhľadom na to, že mám len jednu minútu, ve ľmi 

stru čne, hoci by ten váš príspevok, pán kolega, zaslúžil  

omnoho dlhšiu reakciu.  

Vy ste asi nepo čúvali pred chví ľou pána primátora, 

ktorý zahriakol pána starostu Mrvu, že čo urobili Vajnory 

pre parkovaciu politiku, ko ľko parkovacích domov postavili?  

No, ja poviem, my sa tu dohadujeme už zna čnú časť, 

väčšiu časť volebného funk čného obdobia o tom, ako 

s parkovacou politikou ďalej a nie je jedna mestská časť, 

ktorá sa chcela pohnú ť a chcela robi ť aj ďalšie opatrenia 
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vo veci parkovacej politiky, a práve ne činnos ťou 

magistrátu, alebo nekoncep čnou spoluprá, nekonštruktívnou 

spoluprácou zo strany magistrátu, sa ani mestské časti 

ďalej nepohli.  

Takže, ja mám obavy, že prijatie dodatku k štatútu je 

len formálny akt. Ale kompe, teda zodpovednos ť za 

realizáciu parkovacej politiky, potom magistrát hod í 

v plnej miere na mestské časti vrátane budovania 

parkovacích domov, nových parkovís, parkovacích kap acít 

a tak ďalej.  

My sme žiadali o zverenie viacerých parciel (gong) 

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

Pani staro starostka, ty hovoríš, že teda súhlasy 

hlavného mesta na s nájmom pre parkovanie a parkova cie domy 

v Karlovej Vsi sú nekonštruktívne teda, hej?  

Dobre. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Už nejakú časť povedal Rišo. Som rád, že teda 

blížiacim sa vo ľbám sa dostávame k tomu, že ako to tu 

naozaj na tomto zastupite ľstve u niektorých poslancov 
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funguje, teda, že čo je najdôležitejšie po vo ľbách, pred 

voľbami a v ostatných etapách volebného obdobia.  

Ja by som len povedal, že konsenzus v zmysle význam u, 

znamená dohodu všetkých. Už sa tu vyjadril starosta  Vajnor, 

že nie. Vyjadrila sa starostka Karlovky, že nie. Ta k asi to 

nebude konsenzus. Môžme to nazva ť, že to bude kompromis, 

kedy sta čí vä čšina, alebo, ale ur čite sa nebudeme bavi ť 

o konsenze. 

Čiže, akýko ľvek návrh je, tak ur čite neni 

konsenzuálny.  

A v neposlednom rade by som tiež chcel poveda ť, že 

viem ve ľmi ve ľa o tom, ako mestská časť Karlova Ves 

pravidelne žiada pozemky na parkoviská, parkovacie domy 

a dostáva sa vždycky odpove ď, že povedzte nám kde chcete, 

čo chcete a my vám to nezveríme. Už nezverujeme vôbe c 

nikomu a ni č.  

Čiže, dá sa to, naozaj, ve ľmi ľahko zdokladova ť na 

listoch.  

(gong) 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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No, pán Uhler, ja nechcem by ť osobný vo či vám, lebo už 

pán Mikulec vám pripomenul, že vy ste tie podniky p otajme 

delili, tým sa za čalo volebné obdobie, ale hlavne je za to 

zodpovedný pán primátor, ktorý s ľuboval opak a potom klamal 

verejnos ť, čo dokázal poslanec Hr čka a odvysielala 

televízia.  

Ide sa po peniazoch a my sa snažíme zabráni ť škodám. 

Nie je tu potrebná dôvera, to máte pravdu, pretože okrem 

delenia podnikov tu bola kauza PKO a na každom jedn om 

zastupite ľstve vám ukážem kauzy, kde sa nahá ňajú peniaze 

von z mesta a na konci sa to rieši zvyšovaním daní,  

zavádzaním nových poplatkov a podobnými operáciami.   

To je dôvod, pre čo sme niekedy aj ostrí, pretože okrem 

občanov, niet na magistráte spojencov pre verejný záuj em.  

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

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Pani poslanky ňa Čahojová namietala konštruktívnu 

spoluprácu magistrátu. Nuž, tiež by som mohol všeli čo 

namieta ť, ale v tomto prípade asi nie, pretož tu ide práve 

o to, že miesta na parkovanie, aj na cestách, na 

komunikáciách prvej aj druhej triedy, dostane zvere né, 

zverená mestská časť a v tomto prípade aj Karlova Ves.  
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Takže, tu ide o akési zjednotenie, že sa to nebude 

rozbíja ť na drobné, že nie čo mesto a nie čo mestská časť, 

ale dostanete tie kompetencie.  

Takže, ja to vidím ako ve ľmi ústretový krok 

magistrátu. A toto vychádza už z dohôd, ktoré boli v roku 

2013. Takto to starostovia, jednoducho, chceli.  

A bola tu otázka, čo som ja urobil za tých pä ť rokov?  

Ako predseda komisie dopravy som sa vždy zastával 

toho, aby tá, aby mesto malo reguláciu, aby tu autá  

neparkovali mírnix-dírnix, ako bolo povedané a aby sa stále 

nezaberala ďalšia jese ň, ďalšia zele ň. To som preto urobil. 

Ale na to treba štyridsa ťpäť ľudí a nesta čí jeden.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Pán primátor, 

ďakujem za slovo.  

Ja som to už povedal nieko ľkokrát. Parkovaciu politiku 

považujem za najzávažnejší dokument tohto volebného  

obdobia.  

Nemyslím si, že s parkovacou politikou hne ď v momente 

ruka v ruke musí ís ť okamžite budovanie parkovacích domov, 
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lebo totižto si myslím, že parkovacia politika je l en danie 

do súladu toho existujúceho stavu, čo tu máme. Predsa tu 

boli narobené kvantá parkovacích miest pod ľa nejakých 

starých noriem, ke ď možno pä ť domácností malo jedno auto. 

Nikdy neboli treba nejaké pravidlá. Jednoducho, ale  tá doba 

ukázala, že tie pravidlá potrebujeme. Tie pravidlá 

potrebujeme a potrebujeme ich súrne. My sme ich už 

potrebovali pred desiatimi rokmi.  

A tento dôležitý dokument, alebo, posledne ke ď sa 

prijímalo všeobecne záväzné nariadenie, lebo tento dokument 

sa skladá z dvoch častí. Jedno je všeobecne záväzné 

nariadenie a druhé je štatút. Ke ď sme prijímali všeobecne 

záväzné nariadenie, tak ja som sa zdržal, alebo som  bol 

proti. Proste, som nebol za toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ale malo to jeden jediný dôvod, a to je  práve 

vážnos ť tej témy.  

Na poslednú chví ľu do zastupite ľstva, len to 

pripomeniem, prišlo desiatky pozme ňovacích návrhov, ktoré 

úplne menili ráz tej parkovacej politiky, ktorý bol  nejakým 

spôsobom odkomunikovaný v mestskej rade, s verejnos ťou, 

v dopravnej komisii a tak ďalej, a tak ďalej.  

Preto som vtedy žiadal, aby sme odložili, aby sme t en 

otvorený bod prerušili, odložili ho o mesiac, postu pne si 

všetcia prešli tie pozme ňovacie návrhy, ktoré prišli 

a vybrali z nich tie, ktoré sú zmysluplné a ktoré n ám 

nezni čia celú tú parkovaciu politiku. To sa vtedy neudial o 

a prijala sa parkovacia politika, ktorá, niektorí k olegovia 

hneď, napriek tomu, že hlasovali za ňu, tak ešte hodinu na 

to, už bežali na prokuratúru podáva ť nejaké, nejaké 
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požiadavky, že či je vlastne platná, neplatná. čo sa mi zdá 

úplne scestné.  

Á, dobre. Nie síce mojim hlasom, ale tá parkovacia 

politika, proste, bola prijatá. Alebo to vézetenko o tej 

parkovacej politike bolo prijaté.  

Súčasťou toho materiálu vtedy bol aj štatút. Tento, 

ktorý dneska prijímame, on bol prílohou toho materi álu. Od 

slova, do slova, od a do zet, proste. Ten štatút, t am vtedy 

bol.  

Ja som dneska čakal pri tejto diskusii, že tu sa 

otvorí debata, nikto sa neprihlási, lebo jednoducho , ten 

štatút tam bol priložený a všetcia tí, ktorí hlasov ali za 

tú parkovaciu politiku, za ň automaticky zahlasujú. A my, čo 

sme za ňu nehlasovali, sa rozhodneme. Ja osobne som sa, sa 

rozhodnem tak, že jednoducho, musím s tým ži ť, čo bolo 

prijaté a už to nezmením, alebo môžem to zmeni ť niekedy, 

keď sa to vézetenko otvorí, ale jednoducho, musíme 

pokra čova ť ďalej. 

Čiže, ja dneska za ten štatút hlasova ť budem, 

jednozna čne. Lebo ten štatút bol vtedy sú časťou toho 

všeobecne záväzného nariadenia.  

Čiže, ja sa čudujem, pani Čahojová, krútite tu teraz 

hlavou teatrálne a že pre čo dnes? Vy ste ten materiál vtedy 

nečítali? Ten štatút tam bol. Však, sú časťou toho vézetnka. 

Takto jak je, jak je tu, jak je tu napísaný. 
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Ja si myslím, že toto mesto ďalej nemôže fungova ť bez 

parkovacej politiky. A ukazuje mi to aj príklad zo Starého 

Mesta, kde ešte za čias pána starostu Andreja Petreka, 

niekde pred desiatimi rokmi sme prijali parkovaciu 

politiku, ktorá vôbec nie je taká profesionálna a o  pri 

vypracovávaná rôznymi expertmi, je to amatérska par kovacia 

politika, ktorú sme robili na kolene.  

Spočiatku tá politika bola ve ľmi zle prijímaná 

obyvate ľmi, lebo áno, museli ís ť na úrad, museli zaplati ť, 

pán Budaj, nie priemerný mesa čný plat, ale desa ť euro za 

parkovaciu kartu, dostali túto parkovaciu kartu na celý rok 

a museli sa sta ť rezidentmi, čiže, mnohí, ktorí rezidentmi 

dovtedy v Starom Meste neboli, sa zrazu tými rezide ntmi 

stali, čiže, zlegálnili ten sta, ten faktický stav a tutok 

kartu ke ď za čali využíva ť, zistili, že to neni proti 

obyvate ľom, ale to je v prospech obyvate ľov. V prospech 

tých slušných obyvate ľov, ktorí majú trvalé bydliská 

nahlásené v tomto meste (gong) po 

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

Zapnite mikrofón, prosím vás, pánovi. 

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

V prospech tých slušných obyvate ľov, ktorí majú trvalé 

bydlisko v tomto meste a ktorí, nehovoria, že na mo ju rudnú 

hro, rodnú hru ď chodili moje dane a proste, som tu len 

pris ťahovalec, aj tak sa tu necítim, len, necítim doma, 

bradavica, bradavica na na Dunaji a na Vychodze aj tak 

najlepšie, a proste podobne. A ja, ja týchto slušný ch ľudí, 
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ktorí sem došli, ktorí tu žijú, ktorí chcú, a aby i ch deti 

tu vyrastali, ktorí chcú rozvíja ť toto mesto, ja týchto 

slušných ľudí budem podporova ť. Jednozna čne. A práve táto 

parkovacia politika, práve tento štatút týchto sluš ných 

ľudí podporuje.  

Čiže, za m ňa, napriek tomu, pán primátor, že sa mi 

nepáči vézetenko aké bolo prijaté a spôsob, akým bol pri  

prijaté, tak dneska parkovaciu politiku podporím. L ebo 

jednoducho, toto je to, čo to mesto potrebuje. My 

potrebujeme parkovacie pravidlá. Je to najdôležitej ší 

dokument tohto volebného obdobia.  

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

Ďakujem pekne, pán poslanec, že ste na to upozornili , 

na tú okolnos ť, lebo tam bol skuto čne ten štatút priložený. 

A toto zastupite ľstvo primátora požiadalo, aby som ho 

predložil v tejto, v tomto znení na schválenie.  

Čiže, tam bol záväzok predloži ť ho.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som rada, pán poslanec Borgu ľa, že budete 

podporova ť parkovaciu politiku. Dúfam, že vám tento elán, 

táto guráž vydrží do budúcna, lebo to budeme potreb ova ť 

takú podporu.  
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Ale chcem sa vyjadri ť k tým pravidlám, ktoré ste sa 

dožadovali pre obyvate ľov tohoto mesta. Áno, nie len 

obyvatelia mesta, aj starostovia mestských častí sa 

dožadujú pravidiel.  

A rada by som vedela, aj od vás po čula, či viete, 

akých. Pretože vysvetlite nad či, napríklad obyvate ľom na 

ulici Dlhý diel Ferdiša Kostku, kde majú garáže v o sobnom 

vlastníctve, ktoré si zakúpili za svoje prostriedky  a nad 

ktorými je mestská zele ň, mestská zele ň, o ktorú sa mesto 

bolo povinné stara ť, garáže sú znehodnotené, staticky 

posudok jedna katastrofa, zateká do nich, mo a ľudia musia 

parkova ť vonku. A nevedia sa dovola ť spravodlivosti. 

Nedokážu nájs ť spolo čnú re č s mestom, aby ich garáže boli 

sanované, aby oni mohli sa do tých garáží vôbec dos ta ť.  

Tak my budeme (gong) (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán Borgu ľa povedal, že niektorým veciam nechápe, 

hlavne oh ľadne prokuratúry a podobne. Tak skúsim sa v tej 

minúte mu to, pokúsim sa to vysvetli ť. 

No, dneska, pán Borgu ľa pri proteste prokurátora, 

a podobne ako jeho klub aj ďalší, pán Kríž, a tak ďalej, 
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hlasovali za to, že sa má prokurátorovi vyhovie ť v plnom 

rozsahu. Čiže, aj tým námietkam, ktoré ja som dal na 

prokuratúru, lebo zhodou okolností, tá prokurátorka  

vyhovela aj mojim námietkam.  

Čiže, to je asi aj to, že pre čo to bolo dobré, vy sám 

ste to dneska podporili. A zhodou okolností v tom b ode dva 

tohto štatútu, ak to odsúhlasíte bez zmeny, budete v tej 

istej ve veci hlasova ť inak. Lebo, hoci sa právomoc prenáša 

na mestskú časť, vo vézetenku stále zostane, že hranice 

Dolná-Horná má schva ľova ť mesto.  

Čiže, budete o tej istej veci hlasova ť rôzne v ten 

istý de ň ne ďaleko od seba. To považujem za scestné. (gong) 

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

Pán poslanec, 

ale to bolo už schválené v decembri. Už sa o tom zn ovu 

hlasova ť nebude. To už bolo schválené.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja len krátku poznámku k tomu, k tým pravidlám, kto ré 

ste spomenuli, pán Borgu ľa. 

Parkovacia politika nevisí vo vzduchu bez nejakých 

súvislostí. A ke ď prijmete, váš teda klub SMER prijal 

uznesenie, ktorým sme sa my ako hlavné mesto pod po kutou 
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dveti ť dvestotisíc euro zbavili práva pripomienkova ť 

výstavbu na nábreží pri PKO a ešte som po čula aj šumy, že 

hlavné mesto chce používa ť štatút významnej investície na 

odpustenie poplatku za rozvoj, na na lanovku, ktorá , ktorá 

je prí činou toho, že sa tu zle projektovalo mesto a že sa 

odpúš ťali práve dopravné, dopravné vz ťahy, to isté, čo 

hovorí pán Mikulec, to nevisí vo vzduchu. Aká je, a ká môže 

byť dôvera v parkovaciu politiku, ke ď mesto robí dve dva 

úplne nekonzistentné pohyby (gong) 

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

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja neviem, niekedy by som radšej zabúdal, ale 

bohužia ľ, moja pamä ť slúži dobre.  

Tak ja len pripomeniem jak sa to vézetenko v tom 

decembri schválilo. A nechcem hovori ť, ktorý poslanec tam 

za tými dverami povedal, že my to vézetenko podporí me, ke ď 

nám podporíte, ke ď prejdú tie autobusy, tak ako chceme. 

Načo Jožo Uhler, ktorý tam stál tiež, hovorí, že, tak to 

považujem za prachsprosté vydieranie. Hej?  

A to bol aj jeden z dôvodov, pre čo.  

A ešte dokonca Gábor prisved čil, teraz.  
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Takže, to bol jeden z dôvodov, pre čo som, napríklad, 

ja podporil vézetenko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale no. (poznámka: poslanec Hr čka sa zasmial) 

Bolo tam asi desa ť svedkov, hej? Možno dvanás ť. Ja som 

sa vtedy dos ť dobre na tom zabával. Ale niektoré veci, 

naozaj, neboli na srandu.  

A to bol jeden z dôvodov pre čo som ja zahlasoval za 

vézetenko, pre čo som ve ľkú časť kolegov presved čil, lebo 

som povedal, že považujem, aby niekto robil z vézet enka 

rukojemníka na to, že chce zmeni ť, alebo nejakým spôsobom 

ovplyvni ť zadanie na autobusy, tak to mi rovnako, ako 

Jožovi Uhlerovi, prišlo ako prachsprosté vydieranie . 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Veľa vecí ľudia vôbec nevedia. Vy hovoríte, že desa ť 

eur. Nie je to pravda. Bratislav čan, ak nebude jazdi ť do 

centra, ro čne, ke ď nabehne na ňho platba, bude plati ť cirka 

1 200,00 eur. Ak bude jazdi ť do centra, do Starého Mesta, 

tri a pol tisíca eur ro čne. Taká je pravda.  
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Plati ť budú ešte aj tí ľudia, čo si v byte zaplatili 

podzemnú garáž. Čo majú pri rodinnom dome podzemnú garáž. 

Choďte pred ľudí, cho ďte im to vysvet ľova ť. A neklamte ich, 

že zajtra ešte nebudete plati ť. Áno, zajtra nebudú. Ale 

dnešným hlasovaním sa otvorí a už sa nijak nezavrie  táto 

možnosť, že onedlho budú plati ť takéto sumy.  

Všetci už máte rozdelené predstavy, ako sa to 

investuje, všetci chcú koncesné zmluvy, všetci majú  už 

nejaké firmy a firmy čky. 

Pán primátor, 

toto nie je, toto nie je parkovacia politika, toto je 

biznis, tak jak to uviedol pred chví ľou (gong) pán Hr čka. 

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. 

Pán kolega Borgu ľa, 

musím poveda ť, že aj ja som ve ľmi prekvapený z toho, 

čo tu dnes po čúvam, pretože tiež som bol v decembri 

súčasťou tej menšiny, ktorá nehlasovala za parkovaciu  

politiku, lebo sme vedeli, že je zlá. Že to vézeten   má 

chyby. Tie chyby aj napadol prokurátor.  

Vedel, hovorili sme, že urobme to poriadne, opravme  

to, a potom to schva ľujme. Nie, mnohí sa tu museli 
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ponáh ľať, aby už v decembri do kamier vyhlasovali, 

schválili sme parkovaciu politiku. 

Klub pána Budaja bol na čele tejto iniciatívy. A dnes, 

keď tie chyby máme od prokurátora, ke ď máme záväzok od pána 

primátora, že ich opraví, ke ď máme kone čne predložený 

štatút, ktorý sme kritizovali, že v tom decembri pr edložený 

nebol, tak zrazu tí, ktorí sa najviac pret ŕčali v decembri 

pred kamerami a chválili sa parkovacou politikou, h ovoria, 

že oni ten štatút neschvália a že teda mesto parkov aciu 

politiku ma ť nebude.  

Som z toho, naozaj, ve ľmi, ve ľmi nepríjemne 

prekvapený.  

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. 

Ja by som len kolegu Borgu ľu chcel opravi ť v tom, že 

ten štatút nie je ten istý ako bol priložený vtedy pri tom 

hlasovaní, lebo máme tam privatizáciu od ťahovej služby, 

v tomto novom štatúte umožnenú, napríklad. Čo je, pod ľa 

mňa, ve ľmi zásadné. A takisto sa tam nehovorilo o forme 

týchto sedemnástich koncesií, ktoré budú. Niekde bu dú tri, 

niekde sedemnás ť, niekde pä ťdesiat rokov.  
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Veľmi ťažko budeme potom meni ť ten systém toho 

vézeten, ke ď budú schválené koncesné zmluvy.  

Takže k to k tomu len fakticky.  

A k tomu do dookol okolo mlyn čekovaniu, kto, čo, ako, 

kedy hlasoval. 

Kolegovia, vy, ktorí idete podpori ť tento, tento 

štatút, ste pred chví ľkou odhlasovali, aby sa vypracovalo 

nové vézeten. Pred pár minútami. Nie pred pár mesia cmi.  

Takže už presta ňte s týmto, prosím vás. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak postupne idem re re reagova ť. 

Pán Ká čer.  

Textáž je úplne presne tá istá od a do zet. Pred 

chví ľou mi to tak potvrdili úradníci. Čiže, evidentne 

nečítate materiály.  

Pán Hr čka, 

vy ste schválne tieto kšeftárske praktiky hovorili na 

môj príspevok, aby na m ňa padol tie ň, ale ja som v tej 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 185 

miestnosti nebol, tak, prosím vás, preto som na vás  kri čal, 

povedzte meno poslanca, ktorý tam bol, lebo ja som tam 

nebol a ja kalkuly a hlasovanie za hlasovanie nerob ím. 

Bodka.  

A teraz k tým samotným kalkulom, vážení. 

Páni Budaj, Čahojová, Vetrák, Pätoprstá. Všetcia ste 

hlasovali za tento materiál. Všetcia ste ho mali ak o 

prílohu vézeteka. Pre čo ste vtedy zahlasovali? Čo to bol? 

Kalklul čo za čo? Čo ste, s kým, za čo dohodli? Evidentne 

ste ten materiál ne čítali, ale bolo povedané, vy hlasujte 

za toto, my vám hlasujeme za iné. S kým ste mali ta kúto 

dohodu? Lebo je ve ľmi prekvapivé, že dneska sa otá čate 

a hovoríte, že ste proti tomu. Však vy ste ho už ra z 

ohlasovali ten materiál. (gong) 

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

Teraz mi hovorí ešte Ivan Bútora, pán poslanec Ká čer, 

že všetko to, čo si hovoril, že tam nie je, tam bolo. To je 

ten istý materiál. Tam bolo. Tie koncesie tam boli.   

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

S mnohými vecami, ktoré povedal pán kolega Borgu ľa, 

možno súhlasi ť, ale niektoré vyjadrenia mi pripadajú tak, 

akože pod ľa seba súdim teba.  

Súhlasím s tým, ako povedal, že je parkovacia polit ika 

veľmi dôležitá pre mesto, ale parkovacia politika to n ie je 
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len to, čo už máme tak dôkladne prepracované. A to je 

kšeftíky a spoplatnenie obyvate ľa Bratislavy. 

Parkovacia politika, to sú aj odstavné parkoviská p o 

obvode Bratislavy. Ko ľko nových sa urobilo? Ko ľko je 

projektov? Ko ľko je stavebných konaní, v ktorých sa už 

o tom rokuje. Nikto o tom nehovorí a ani, pod ľa mojich 

vedomostí, žiadne také nie sú.  

Koľko nových liniek emhádé je pripravených, 

vyprojektovaných, schválených, materiálne zabezpe čených, 

takisto ticho. 

Koľko nových policajtov sa nám podarilo v nábore 

získa ť pre mestskú políciu. Ešte na poslednej mestskej ra de 

starostovia Jarovce, Rusovce, Čunovo hovorili, že oni 

mestského policajta vo svojej mestskej časti nevideli, ani 

sa nepamätajú. Ako ich tam chceme dosta ť? O rok, možno aj 

skôr, ako chcete aplikova ť túto parkovaciu politiku?  

No to sú všetko také ve ľké otázniky, také ve ľké 

medzery, také ve ľké nedostatky parkovacej politiky. To je 

to, o čom tu stále všetci hovoríme, len vy, niektorí si to  

zamie ňate za nejaký biznis a za spoplatnenie obyva, 

obyvate ľa Bratislavy, prípadne teda aj spoplatnenie tých, 

ktorí do Bratislavy musia prís ť, pretože tu pracujú.  

Nemyslíme ani na obyvate ľov Bratislavy v tom dobrom, 

aby nie čo získali a nemyslíme ani na tých, ktorí tu 

pracujú. Ve ď tí takisto platia dane a musíme aj pre nich 

vytvori ť podmienky.  
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To, že nám zaberajú parkovacie miesta, nie je len t ak, 

že z plezíru prišli sem, keby aj hne ď prišli len ako 

turisti, tak musíme ma ť pre nich pripravené podmienky.  

Toto sú všetko veci, ktoré nie sú spracované, ktoré  

nie sú zabezpe čené a hovori ť stále o parkovacej politike, 

že po ďme už do toho, lebo, no to neobstojí.  

Neobstojí, a preto mnohí, ktorí sme proti tomu, aby  

sme tento štatút schválili, sme povedzme, hlasovali  za 

všeobecne záväzné nariadenie, lebo sme sa chceli po hnúť 

ďalej. Ale ubehol porok, pol rok a vidíme, že zase s me sa 

nepohli nikam. Takto nemôžeme ís ť.  

Pustime sa do toho komplexne a zabezpe čme nie čo pre 

obyvate ľa Bratislavy. Každý chce tu ma ť poriadok. Každý. 

Ale nie takto nekomplexne a pros, jednoduchým kasír ovaním.  

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa, 

nechal by som to bez komentára, keby ste neboli vy 

bývalá námestní čka, ktorá tu štyri roky sedela a boli ste 

za to zodpovední a ja vám smerujem tú istú otázku, čo 

z toho, čo vy čítate týmto poslancom a tomu vedeniu, ste 

spravili vy? Ni č. A vy čítate to ľuďom, ktorí chcú opravova ť 

vaše chyby. 

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

Ďakujem opä ť za slovo. 

Ja sa asi teda budem opakova ť. 

Parkovacia politika sa skladá z dvoch dokumentov, j e 

to vézeten a štatút. Ke ď prijmeme jeden dokument a druhý 

dokument, môžme za čať pracova ť. Môže sa nie čo urobi ť.  

Pani poslanky ňa, 

dobre otázky ste dávali. A ja vám teraz dám jednu 

dobrú. Pre čo ste vtedy hlasovali za to vézetenko? Pre čo 

tieto kvalitné otázky ste nekládli vtedy? Pre čo ste 

nedávali pripomienky? Ste pre čítali celý ten štatút, mali 

ste ho tam priložený, a teraz hovoríte, že jednoduc ho, nie, 

že teraz nie.  

Jedna zaujímavá otázka. O čo ide? Prosím vás, 

povedzte, o čo ide? Čo je za týmto? Pre čo ke ď raz ste to 

odhlasovali, teraz druhýkrát to odhlasova ť nechcete?  

Ja som vtedy za to nehlasoval. Vtedy som za to 

nehlasoval, lebo jednoducho, sa mi nepá čil spôsob 

prijímania. Dneska hlasova ť budem, lebo, žia ľbohu, viem, že 

iná cesta už nie je.  

Ale vy mi povedzte, o čo ide? Povedzte pravdu ľuďom 

o čo ide?  

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

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, mám opakova ť to, čo som povedala pred pár 

minútami, kolega Borgu ľa, že?  

Mnohí z nášho klubu si povedali, dáme tomu primátor ovi 

šance a magistrátu, nech s tým teda pohne ďalej. Pol roka 

a ni č. Všetko čo vymenovala kolegy ňa Kimerlingová, sa 

neudialo.  

A ešte poviem len takú poznámo čku. Som členka 

dopravnej komisii, hovorilo sa tu asi tri mesiace d ozadu na 

zastupite ľstve, ale ve ď my máme výh ľadovú štúdiu na 

záchytné parkoviská. Všetci prekvapení, my máme. Po tom to 

zrazu bolo zavesené na mestskej stránke. Ale predst avte si, 

kolegovia, my v dopravnej komisie sme ešte tento ma teriál 

ani nemali predložený. Ešte sme ani nemali možnos ť sa 

k nemu vyjadri ť. Takto sa tu pracuje.  

Takže, znovu. Kolega, viackrát sa už obabra ť nedáme.  

Ďakujem. 

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

pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Áno, každý mal svoje dôvody pre čo vtedy hlasoval, 

alebo nehlasoval za to vézeten, a teraz budú tiež r ôzne 

dôvody pre čo niektorí budú hlasova ť za ten štatút. Ale, 

ur čite je rozdiel medzi parkovacou politikou a parkova cími 

pravidlami.  

Parkovacie pravidlá pozostávajú, ale naozaj, z dvoc h 

základných dokumentov, štatút a vézeten  a vy ste t u 

viacerí, zhodou okolností aj z klubu, teda, pána Bo rgu ľu, 

hlasovali, že chcete prerobi ť, rozsiahlo chcete prerobi ť to 

vézeten. 

Čiže, vézeten momentálne nemáme, lebo ho ideme 

prerába ť.  

Takže, ak chceme ma ť nie čo, ak chceme, aby to 

fungovalo, tak to aj tak musíme robi ť v balíku. Lebo aj ke ď 

dneska prijmeme štatút, vézeten  budeme musie ť aj tak 

novelizova ť. Čiže, ni nikam sa ďalej nepohneme, presne tak, 

ako ke ď sme schva ľovali vézeten  bez štatútu v tom 

decembri. 

Čiže, nikam sa nepohneme sa ani vtedy, ani teraz 

a v Petržalke, pochybujem, že sa nie čo bude robi ť, ke ď sa 

teraz prijme ten štatút.  

A preto hovorím, že nikam sa nemusíme ponáh ľať, (gong) 

lebo bez toho balíka 

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

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som tu bol troška prekvapený a zasko čený tým, že 

vytvárajme podmienky na parkovanie tým ľuďom, čo prídu 

z dedín za robotou do Bratislavy. 

Nehnevajte sa, na to sme tu budovali integrovanú 

dopravu, aby si kúpili ľach, lacný lístok a prišli 

kdeko ľvek v Bratislave a ne čmudili nám tu a neparkovali nám 

tu. To sme pre nich tu boli ochotní urobi ť.  

A dokonca, mnohé firmy, ako Volkswagen majú vlastnú  

autobusy, ktorými zvážajú ľudí. A tie sú napoly prázdne 

a parkovisko pri Volkswagene je plné zna čiek, ktoré ani 

nepoznám.  

Čiže, to je ten cie ľ náš. Autobus a hotovo.  

Ďakujem. 

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

pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcel upresni ť možno, lebo sa tu hovorí, 

ako keby sa ni č v parkovacej politike nerobilo. Chcel by 

som poveda ť, že okrem toho, čo robí mesto, mestské časti 
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majú, aspo ň teda tie, čo sa chcú do toho zapoji ť, nejaké 

skupiny spolu odborníkov, ktorí, jednoducho, pripra vujú 

veci.  

Chodíme po uliciach, máme napo čítaný po čet výkonov 

mestského policajta. Myslím, toho nového, ak nejaký  bude. 

Koľkých bude treba? Okolo dvadsa ťdva. Ko ľko výkonov musí 

urobi ť za de ň? Jednoducho, tieto veci sa robia.  

V prípade, že naozaj, nebudem ma ť ani mandát na to, 

pokra čova ť, lebo štatút je o tom mandáte, odpískam to 

a prisám, teda naozaj, jako, mám ja dôležitejšiu ro botu, 

ako sa venova ť nekone čnej práci s nádejou, že možno sa 

k nej dopracujeme vecne.  

Čiže, skúsme si poveda ť, čo sa vlastne tu hrá, čo, 

budeme sa sústredi ť v posledný rok a pol na nie čo iné, ako 

na nezmyselné práce, ktoré nemajú objednávku politi ckú.  

Ale, chcel by som vás poprosi ť, aby ste nám dnes dali 

jasnú odpove ď, ideme ďalej alebo nejdeme ďalej, pod ľa toho 

sa zariadime.  

Všetko. 

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

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

No, pán primátor,  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 193 

vy tu verklikujete už dva a pol roka to, že tí pred  

vami ni č neurobili, no ale po dva a pol roku už teda vieme 

konštatova ť aj to, čo ste urobili, prípadne neurobili vy. 

Takže, už viacej na to reagova ť nebudem.  

A to teda sa týka aj námestníkov, nie len primátora .  

Pán Borgu ľa, 

veď sme hovorili o tom, alebo ja som povedala, pre čo 

sme hlasovali za nejaké všeobecne záväzné nariadeni e 

a pre čo sme vtedy neodhlasovali štatút? Lebo sa má 

dopracováva ť. Po pol roku čo sa urobilo? No, nie je ove ľa 

lepší, ako bol ten. 

Čiže, ja už to nemusím ďalej komentova ť.  

A nebudem opoveda ť na to, čo ste za to dostali a čo. 

To nie, to nie je náš systém práce. A to.  

Vlastne, už nebudem ďalej komentova ť, lebo by som 

mohla poveda ť nie čo, čo je napadnute ľné trestnoprávne.  

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

Pani poslanky ňa, 

tam nebolo, že sa má dopracova ť, ale že ho má primátor 

predloži ť v najbližšom možnom termíne ten štatút. Nie 

dopracova ť.  

Dobre. 

Priatelia, 
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chcem sa poradi ť s vami. Máme ešte troch 

diskutujúcich, ale zárove ň už nastala jedna hodina, kedy 

sme si povedali, že obed.  

Čiže, bu ď prerušíme a budeme pokra čova ť o druhej, 

alebo dokon číme. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dokonči ť?  

(poznámka: po čuť „áno“) 

Dobre. Vô ľa je dokon či ť.  

Slovo má pán poslanec Ká čer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Už tu toho bolo ve ľa povedané, ale čo nebolo povedané. 

Ideme teraz delegova ť nejakú kompetenciu na mestské časti 

a mestské časti majú sa s problémom parkovacej politiky 

vysporiada ť tak, ako im to schválime my.  

Ale ke ď si pre čítame ako sa k tomu dané miestne 

zastupite ľstvá, ktoré majú rieši ť koncesné zmluvy, ktoré 

majú v zásade tú parkovaciu politiku uvies ť do života, ke ď 

si po pozrieme ako sa vyjadrovali, tak pre čítam: 

Petržalka nesúhlasí,  

Ružinov nesúhlasí,  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 195 

to už máme tretinu Bratislavy. 

Dúbravka nesúhlasí, 

Devínska nesúhlasí,  

Vajnory nesúhlasia.  

To už je viac ako polovica Bratislavy. 

My napriek tomu, silou-mocou, napriek tým miestnym 

zastupite ľstvám, na ktoré to ideme delegova ť, napriek tomu 

im to silou-mocou ideme dneska na nanúti ť a vieme dopredu, 

že s tým nesúhlasia. Že to nebudú vykonáva ť. Nech už sú tie 

dôvody akéko ľvek, malo to mesto vykomunikova ť s nimi, 

nesúhlasia s týmito dôvodmi.  

A nikdy nezaznela tá odpove ď na to, či nemáme strach 

z privatizácie od ťahovej služby? Ve ď to je obrovský výkon. 

To je zásadný (poznámka: nezrozumite ľné slovo) vynucovací 

prostriedok dodržiavania vôbec parkovania ako takéh o, pán 

primátor. 

My nemáme s tým problém, že tretie strany nám budú 

vykonáva ť od ťahy mestských povinností, alebo vynucova ť si 

od ľudí tie peniažky, ktoré nám ležia na tej zemi, 

odovzdáme súkromníkovi?  

Prosím vás, vyjadrite sa k tomu. 

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

Ja sa môžem vyjadri ť iba k tým súhlasom.  

Ja osobne som bol na miestnych častiach v Petržalke, 

v Ružinove, v Karlovej Vsi, v ďalších, v Novom Meste som 

nebol, ale tam súhlasili, a tieto zastupite ľstvá 

s parkovacou politikou súhlasili.  

Toto je, sa týka štatútu, to už je politika, ale 

o tomto rozhodujete vy. Nie miestne časti. Miestne časti 

potom budú rozhodova ť o miestnych vézetenkách.  

Čiže, nevyhovárajme sa. Nevyhovárajme sa.  

Nevyhovárajme sa. Neh ľadajme výhovorky.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja zareagujem krátko na to, čo aj Juraj Ká čer povedal. 

Najmä vo vz ťahu k pánovi primátorovi, lebo viete, ke ď sme 

v tom decembri schva ľovali vézeten a nebol schválený 

štatút, tak naozaj, z poh ľadu toho, že či bude zavedená 

celomestská parkovacia politika, až to ľko nehrozilo. Ale 

teraz neviem, či, či rátate vôbec s takou možnos ťou, môže 

sa k ľudne sta ť, že ten štatút, napríklad, bude schválený, 

tým pádom sa presunú kompetencie na mestské časti, ale 

o tom už aj tí poslanci, ktorí sú tu z mestských častí, 

nebudú chcie ť odsúhlasi ť vézetenko, alebo novelu vézetenka, 

a budú, nebude musie ť by ť vôbec celomestská parkovacia 
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politika, lebo tie kompetencie už budú dole a budú si môc ť 

mestské časti urobi ť sami ako chcú.  

Napríklad, v Petržalke je dos ť ve ľa poslancov, ktorí 

nemajú žiadny problém robi ť len petržalskú parkovaciu 

politiku. Že, aby sa nám to nakoniec nevypomstilo. Ja to 

teraz myslím v dobrom. Preto si, preto, aj pod ľa mňa, by to 

mohlo by ť v jednom balíku. Ale ak to máte vy zrátané, tak 

potom, potom dobre, len ja (gong) vám hovorím, že  

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

Pán poslanec,  

rozumiem vaše obavy, ale my robíme veci s vierou, ž e 

sa podaria. Neh ľadáme nebezpe čenstvá, riziká, kvôli ktorým 

sa z ľakneme, lebo to by sme neurobili ni č.  

Pán poslanec Bajan. 

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

Aby som to z ľahčil. 

No, doteraz čakám, pán kolega Vetrák, na vašu 

parkovaciu politiku, ktorú ste mi s ľúbili v TA trojke, že 

máte obratom, akonáhle moja nepôjde. Ale to nie je 

dôležité. To už je za nami. 

Ja sa chcem len inú vec, inú vec opýta ť, že, tieto 

koncesie ma trošku vyrušili, lebo naozaj to som nes ledoval, 

ani, ani ma to vôbec netrápilo.  
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Tu ide o to, že, jednoducho, bu ď budeme ďalej 

pokra čova ť v mestských častiach s tým, že všetky tie 

náklady, ktoré sú, jednoducho, sa napo čítajú a neznamená 

to, že uznesenie zastupite ľstva bude znie ť, zajtra sa 

k tomu prihlasujem. Prihlásim sa v čase, ke ď budem vedie ť, 

treba mi objedna ť za pol roka to ľko a to ľko policajtov, 

to ľko a to ľko ďalších vecí a potom mestská časť sa môže 

legitímne k tomu prihlási ť. Ale, ten proces len 

oddia ľujeme. To je iný problém.  

A súhlas mestskej časti bol vtedy znením štatútu, to 

znamená, iné rozdelenie pe ňazí a iné pravidlá, ktoré 

mestské časti brali ako, ako centralizované. My sme dávali 

pripomienky. A ke ďže, žia ľ, u nás je zvykom ke ď dám súhlas 

s pripomienkami, berie sa len súhlas, nie pripomien ky. 

(gong) 

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

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Čo sa týka tých mestských častí, ja sa chcem teda 

spýta ť aj pána Bajana, či by to mohol poveda ť na na 

mikrofón.  

Dali ste dve ve ľmi dobré a dôležité, dôležité návrhy 

pre mestskú časť. Ur čite by som ich rada podporila. Ale ak 

ich podporím, tak podporím celý materiál, lebo ja t omu 

celkom nerozumiem. Dali ste to ako samostatné hlaso vanie, 
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alebo ke ď ich podporím, tak podporím celý materiál? Lebo ja 

sa chcem zdrža ť.  

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Oceňujem, že pán Ká čer spomenul od ťahovky. 

Pán primátor,  

ako sa darí s od ťahami? Naš ťastie zišiel, vzišlo 

zistenie Ústavného súdu, že tie prenájmy sú neférov é, sú 

rozporné. Ne nezarába aj na, aj za vášho primátorov ania 

naďalej od súkromný, súkromný poskytovate ľ služieb? Nejdú 

peniaze z od ťahu na ďalej do súkromných vrecká? No idú, pán 

primátor. A toto by nasledovalo aj po prijatí tohot o 

vézeem. 

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

Pán poslanec, ako člena dozornej rady Dopravného 

podniku vás teda žiadam o návrh riešenia. Lebo iba 

rozprávate a ni č nenavrhujete.  

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. 
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Ja chcem po ďakova ť pánu Ká čerovi, že pripomenul 

a vymenoval tie mestské časti, medzi nimi aj Ružinov, ktoré 

nesúhlasili so štatútom.  

Ja si tiež nemyslím, že je to správne, ak nie čo tým 

mestským častiam nanútime napriek tomu, že nesúhlasia, tak 

im schválime, že toto musíte robi ť, aj ke ď nesúhlasíte.  

Toto nie je ve ľmi dobrá politika, pretože pri takýchto 

vážnych veciach by mala by ť naozaj vä čšinová dohoda. 

A dovtedy rokova ť, kým sa to nedohodne.  

A preto aj ako Ružinov čanka tu nemôžem teda hlasova ť 

za to, lebo, lebo Ružinov s tým nesúhlasil. A ja so m za to, 

aby sa predložil taký materiál, kde budú tie mestsk é časti 

súhlasi ť. Alebo, aby nejaký kompromis sa našiel. 

Ale chcem sa opýta ť. Ak to dnes náhodou by neprešlo, 

tak to môže ís ť v septembri znovu? Na rokovanie 

zastupite ľstva? Alebo. Lebo aj ke ď sa neschvália, alebo ke ď 

sa stiahne, tak či tak to pôjde v septembri? (gong) 

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

Pani poslanky ňa,  

dovo ľte, aby som vám pripomenul základnú 

charakteristiku parkovacej politiky a tou je dobrov oľnos ť. 

Nikto nikoho nenúti sa jej zú častni ť.  

Ale sú mestské časti, ktoré chcú, lebo ten problém 

majú naliehavý a sú me české mestské časti, ktoré nechcú. 

Keď nechcú, nikto ich nenúti.  
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Nikomu ni č, pán poslanec, nenútime. Nemusíte. 

Nemusíte, Dúbravka, sa pripoji ť, ale sú mestské časti, 

ktoré chcú, lebo to zúfalo potrebujú a my ich bloku jeme.  

Pán poslanec Ká čer. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som stále nedostal ten tú odpove ď na to, že čo 

hovoríte na tú privatizáciu od ťahovej služby, či ste s tým 

v pohode? To to to ste vynechali mimo všetkých tých  

odpovedí.  

Ale aj tento materiál zase hovorí o tom, čo mesto 

chce. Mesto chce deklarova ť obyvate ľom, že prijalo 

parkovaciu politiku. Bodka. Lebo aj tieto súhlasy, ktoré sa 

tam prezentujú. Nikto nemal záujem zmeni ť, ešte raz to 

zopakova ť. Ve ď to sa dá zmeni ť. Ešte raz rokova ť s tými 

miestnymi poslancami, vysvet ľova ť, ukáza ť, pre čo to má, aké 

to má výhody.  

Pán primátor, 

vy nás do tej parkovacej plomi politiky tla číte, a vy 

nás tam dotla číte. A my budeme musie ť na základe vášho 

zlého rozhodnutia, robi ť zlé rozhodnutie vo či svojim 

obyvate ľom. To je celé. Lebo ke ď prijme parkovaciu politiku 

Karlova Ves, vytla číte tie autá do Dúbravky. Čiže, starosta 

sa nebude už môc ť rozhodnú ť. Tak nezavádzajte.  
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A odpovedajte na tú privatizáciu od ťahovej služby 

v Bratislave. Lebo to nás všetkých zaujíma.  

Ďakujem. 

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

Ešte raz. Sú časťou a pilierom parkovacej politiky je 

dobrovo ľnos ť, pán poslanec. Uk ľudni sa. Dobrovo ľnos ť. Kto 

nechce, nemusí.  

A o privatizácii, neviem o čo, o čom je re č. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Vopred avizujem, že nebudem žiada ť o pred ĺženie 

príspevku. Budem stru čný. Napriek tomu, dúfam, že bude 

jasné, aký je môj postoj k navrhovanému materiálu.  

Keď sa už bavíme o tom, čo všetko sme mali priložené 

v decembri k materiálu, teda k návrhu vézeten, tak nie 

priložené, ale zastupite ľstvo schválilo na návrh kolegu 

Hrčku, že centrálny parkovací systém hlavného mesta SR  

Bratislavy, bude realizovaný v spolupráci s Iniciat ívou 

Slovensko digital. Hlasovalo za to, štyridsa ť prítomných 

poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

Všetci, ktorí tu boli, hlasovali za.  

Nebolo to jediný raz, ke ď poslanci vyslo, vyzvali pána 

primátora, aby centrálny parkovací systém bol pripr avený 
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v spolupráci s Iniciatívou Slovensko digital, alebo  aby sa 

Slovensko digital malo možnos ť pozrie ť a vyjadri ť 

k sú ťažným podkladom.  

Čiže, to nebolo nie čo, čo bolo iba niekde priložené na 

vedomie, to zastupite ľstvo schválilo.  

No. A m ňa by teda zaujímalo, že v akom je to štádiu, 

či už mesto komunikovalo s Iniciatívou Slovensko dig ital? 

Čo Iniciatíva Slovensko digital hovorí na zámery mes ta 

v tejto oblasti? Na sú ťažné podklady?  

Čiže, keby som chcel by ť ve ľmi stru čný, tak celý môj 

príspevok zhrniem do otázky: A čo Slovensko digital, pán 

primátor? A pokojne to môžete považova ť za re čnícku otázku.  

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

Pán poslanec,  

neni to re čníka otázka. My sme pripravení komunikova ť 

so Slovenskom digital a poradi ť sa s verejným obstarávaním, 

avšak verejné obstarávanie môže mesto vyhlási ť, až bude 

schválená parkovacia politika a štatút. Potom budem e 

obstaráva ť a potom sme pripravení a ďakujem za tú, za ten 

návrh, konzultova ť so Slovenskom digital. Ke ď nemáme 

schva ľovaný právny podklad verejného obstarávania, nuž čo 

máme s nimi konzultova ť, mi povedz? My sme za to. Len 

potrebujeme, aby ste schválili ten štatút.  

Čiže, vy to máte v rukách, či mesto bude konzultova ť 

so Slovensko digital, alebo nie.  
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Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja by som pána Dostála doplnil, že nebola to len 

diskusia o Slovensko digital, didžital, ale bolo to  aj 

o tom, že v januári budú záchytné parkoviská. Teda,  že si 

to uzavrieme, kým schválime to ako blok štatút plus  

vézeten. Bolo to aj o tom, že do konca júna bude no vela 

vézeten, čiže, zase to pôjde v nejakom balíku. 

Bolo tam viacej vecí, pre čo sme vtedy v tom decembri 

podporili ten návrh toho vézeten a ja sa naozaj obá vam, že 

ak pôjde iba štatút, že hrozí, že v niektorých mest ských 

častiach si povedia, že oni nepotrebujú tú celomests kú, 

lebo si ju vedia spravi ť sami.  

A to súvisí aj s mojou skúsenos ťou z Petržalky, lebo 

my sme vtedy vychádzali z toho, že na mieste bolo p ovedané, 

že  v októbri 2015 bude predložená návrh celomestsk ej 

parkovacej politiky. Preto sme aj s ľubovali ľuďom, že 

v nadväznosti na to, to bude v nejakých limitoch sp ravené. 

Ale ke ďže to prišlo až teraz, tak samozrejme, že doteraz s a 

nedalo ani v Petržalke ni č robi ť. Ale ak sa schváli tento 

štatút, (gong) tak tieto mestské časti  

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

Pán poslanec,  

ale štatút je preto až teraz, pretože ste ho dvakrá t 

odložili. My sme ho už mali v raj, v marci. A už vš etko 
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mohlo by ť. Ale vy ste ho dvakrát odložili. A teraz sa 

sťažujete, že je až teraz?  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja len otázku. Či bude, spomínaný už, centrálny 

informa čný systém vyberaný v takom transparentnom štýle, 

a to hovorím teraz so silnými úvodzovkami, ako sa i de 

vybera ť dodávate ľ osvetlenia? Takto to plánujete, pán 

primátor?  

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem spýta ť, to tu už tak aj zapadlo popri 

osvetleniach.  

Ja som nahliadol tiež do auditu parkovacej politiky  

s pani poslanky ňou Štasselovou, je ten audit parkovacej 

politiky, ktorý nás stál štandardnú sumu cez stotis íc euri, 

zverejnený, už? Alebo ak nie je zverejnený, pre čo nie je 

zverejnený? Čo je tam takého tajuplného, pre čo má nemá by ť 

zverejnený?  

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

Pán poslanec,  
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audit parkovacej politiky je zverejnený už asi dva 

mesiace. Na stránke mesta. Už dávno. Už dávno.  

Pán poslanec, pán poslanec Dostál.  

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

Ďakujem kolegom za reakcie.  

Ďakujem aj pánu primátorovi za vyjadrenie, že to 

nepoňal ako re čnícku otázku. Bohužia ľ, z jeho odpovede som 

sa dozvedel, že teda odpove ď na otázku Slovensko digital, 

čo? Odpove ď je, ni č. Lebo po tých skúsenostiach, ktoré tu 

máme, napríklad, už aj s tými spomínanými auditmi, ako 

spomenuli kolegovia, nemám dôveru v transparentnos ť konania 

vedenia mesta v takýchto záležitostiach. A za nejak ého 

holuba na streche, že schvá ľte štatút a potom, potom sa tým 

otvorí cesta k tomu, aby, aby sa k tomu mohlo vyjad ri ť aj 

Slovensko digital, sa, žia ľ, po tých skúsenostiach, už 

spo ľahnúť ja nedokážem.  

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

Pán poslanec, 

vy ste právnik a vy viete ve ľmi dobre, že bez toho, 

aby sme mali schvá schválený právny rámec, nemôžme sa 

pusti ť do obstarávania. A vy nám vy čítate nie čo, čo vy ste 

nám neumožnili. Schvá ľte štatút a pustíme sa do toho. Len 

bez toho, to sa nedá.  

A vy to ve ľmi dobre viete. A h ľadáte iba dôvody.  
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Pán poslanec Mrva. Posledný diskutujúci.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Mô, ak by som bol dlhší, čo nepredpokladám, tak by som 

dve minútky potreboval.  

Takto, zo širšia.  

V decembri minulého roku som zachytil jedinú verejn ú 

diskusiu na tému parkovacej politiky, to bola tam v  tom 

kine, čo si, pán primátor, zvolal, niekde sme boli 

a ob čania sa tam k tomu mohli k tomu vyjadrova ť. Ja som už 

vtedy bol skeptický. Bolo to, ale, ale tá forma sa mi 

páčila, že kone čne sa ob čania v celej Bratislave boli 

zvolaní do nejakého malého kina, tuná oproti Prioru  a tam 

sme sa rozprávali.  

Mňa si nepresved čil, ani pán Uhler, ktorý tam sedel za 

dopravnú komisiu, vtedy som bol presved čený, že ja to 

vézetenko nepodporím, ani tuná v tom klube, jak sme  sa 

debatovali, že ten prís ľub budúceho štatútu, prís ľuby, tak 

ja už na to, na to neverím.  

Čiže, mne sa ale pá čila tá  téma, že neskon číme to 

a a pokra čujeme do konca volebného obdobia v diskusiách vo 

veľkých mestských častiach, alebo v tých častiach, ktoré 

majú záujem o parkovaciu politiku, s ob čanmi. Aby sme 

našli, alebo aj v rámci osvety, vysvet ľovania, ale aj 

v rámci podnetov, ktoré tí ob čania chcú v tej parkovacej 

politike rieši ť.  
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Bol som tu ohriak ohriaknutý, ke ď som dal faktickú, že 

koľko som ja parkovacích domov postavil vo Vajnoroch? Tak 

ja vo Vajnoroch som nepostavil žiaden parkovací dom , musím 

poveda ť, že ja som ešte aj zrušil spolu s poslancami 

parkovacie miesta v strede dediny bolo hnusné, škar edé, 

betónové, asfaltové na námestie, kde sme mali štyri dsa ť 

parkovacích miest a my sme to celé zrušili, urobili  sme tam 

krásny zelený park a možno tam môže parkova ť osem áut.  

Čiže, možno dvadsa ť percent z toho, čo tam malo by ť. 

Tak si predstavujem aj slovenské národné námestie, 

slovenské, Námestie Slovenského národného povstania , že tam 

nebudú autá a že tam budú parky.  

A záchytné parkoviská.  

Jediná mestská časť Vajnory pripravuje na môj podnet 

vlastne, z v spolupráci s GIBom a som si volal s pá nom 

riadite ľom Gašperákom, že je to na dobrej ceste, že je 

podpísaná zmluva na štúdiu na záchytné parkovisko p ri 

Vajnorských jazerách, ve ľkokapacitné, kam má by ť aj 

pred ĺžená elektri čka, tiež sa pripravuje štúdia.  

Toto je integrovaná doprava, to je to je to, čo čakáme 

od mesta.  

Vy sa chválite tým, že mesto má dvadsa ť miliónový 

prebytok. Treba ten prebytok investova ť do projektových 

dokumentácií na záchytné parkoviská, tie čo už zverejnil 

kedysi pán Bútora, že sú niekde. Ale to, to že sú l en 

zverejnené takto na papieri, to ni č neznamená, ak teraz 

nebude zadanie, príprava štúdie, projektovej dokume ntácie 
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na záchytné parkoviská. Pred ĺženie verejnej dopravy po 

záchytné parkoviská.  

Čiže, my toto musíme ma ť normálne pripravené.  

Šuškali mi tu do ucha, čo si ma zase nahriakol 

druhýkrát, že teda jaký je ten audit parkovacej pol itiky 

zverejnený. No je, že vraj, dva mesiace zverejnený,  ale iba 

časť. Nie je úplne zverejnený. Pre čo nie je úplne 

zverejnený, neviem. Čo mu bráni, komu bráni, to mi vôbec 

neni jasné.  

Ani tak, asi v tom zmysle mi to neni jasné, ako jak  si 

odpovedal pánovi poslancovi Dostálovi, v zmysle tom , urob 

toto, dostaneš toto.  

Čiže, schvá ľ štatút, potom zavolám Slovak digital. 

Pre čo nemáme prís ľub, že Slovak digital už teraz v tomto 

procese prípravy štatútu a vézetenka nemôže sa vyja drova ť 

v tom a nie je v tom procese involvovaný, lebo my n ie sme 

odborníci na parkovaciu politiku, ani na osvetlenie , 

a preto chceme ma ť podporu v odborných garanciách tých 

ľudí, ktorí, ktorí sa týmto živia, a ktorí, ktorí ve rejné 

obstarávanie, alebo parkovaciu politiku robia, aleb o 

osvetlenie.  

No, myslím že, nebudem potrebova ť to pred ĺženie.  

Moje otázky ešte raz zopakujem.  

Koľko, pán primátor, ty si urobil záchytných parkovísk  

a parkovacích domov s magistrátom? Prosím. To je je dna vec.  
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Pre čo nie je zverejnený audit parkovacej politiky ako 

celok?  

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Dve poznámky.  

V prvom rade, pán primátor, vyzerá to tu tak, že vy  sa 

teraz budete pri schválení štatútu a následne aj vé zeten, 

teda neskôr ako hovoríte, spolieha ť na poslancov, ktorí vám 

to vézeten  kedysi neodsúhlasili a vy ho vlastne vo  vz ťahu 

k tomu protestu prokurátora, prokurátorky chcete me ni ť len 

kozmeticky.  

To znamená, že čakáte, že tí poslanci, ktorí vám ho 

v decembri neodsúhlasili, po dvoch kozmetických úpr avách 

vám ho odsúhlasia.  

No, pod ľa mňa, vo vä čšom riziku tá celomestská 

parkovacia politika nikdy nebola, ako bude teraz, a k sa 

štatút odsúhlasí.  

A druhá poznámka.  

Ja som s ľúbil pánu Bajanovi, že mu jeho pozme ňovák 

podporím. Pokia ľ by to bol pozme ňovák, tak by som ho 

podporil. Ale, žia ľ, pán Bajan dal návrh celého uznesenia, 

to znamená, že pri schva ľovaní jeho návrhu a po schválení 
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jeho návrhu, už o ni čom ďalšom hlasova ť nebudeme, takže ja 

nie som proti mnohým bodom v tom štatúte, ale ke ď je to 

takto naformulované, ako to pán Bajan dal, že návrh  nového 

uznesenia, tak sa jednoducho zdržím, lebo sú tam ve ci, 

ktoré, s ktorými nesúhlasím. Jeden, dva body. 

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

To je pozme ňovák, nie?  

To bol poze ňovací, to bol pozme ňovací návrh. To nebol 

návrh (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja budem reagova ť krátkou poznámkou na predre čníka.  

A s hrôzou som sa dozvedel, že ešte rok a pol máme 

diskutova ť. To už bude skoro druhé volebné obdobie. Ešte 

dokedy by sme tak mohli? Ešte také ďalšie dve, a ľudia 

zatia ľ bude, budú čaka ť a parkova ť v tom marazme, aký je? 

Skúste zaparkova ť na uliciach v Starom Meste. Skúste to. 

Alebo v Petržalke.  

Možno vy, vo Vajnoroch, vás to až tak netrápi v 

okamžiku.  

Ja s vami nediskutujem. Ja mám svoje vystúpenie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Takže, z tohto h ľadiska ale stanovisko mestskej časti, 

ktoré je, je také, tej našej, ktorú zastupujem, Pod unajské 

Biskupice, vzh ľadom k tomu, že sme okrajová mestská časť, 

my sa nehodláme pripoji ť k tomu, ale nehodláme ani blokova ť 

tých, ktorých to trápi. Ktorých to trápi. Ak Petrža lka má 

tú ambíciu, alebo mnohé iné, Nové Mesto, alebo Ruži nov 

poťažmo, tak nebudeme ich blokova ť v tom, aby mohli naplni ť 

svoje volebné ciele.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja reagujem na pána poslanca Mrvu, teda dop ĺňam za ňho 

otázku, ktorá m ňa zaujíma. 

Spomenul tie záchytné parkoviská, ktoré sú zatia ľ na 

papieri, ale už sme mohli za tú dobu ma ť nejaké za čaté 

verejné obstarávania na projektové dokumentácie na tie 

záchytné parkoviská, lebo ak nie, lebo poznáme ako dlho 

trvajú verejné obstarávania na projektové dokumentá cie.  

Obávam sa, že napríklad, na depozitár dva a pol 

mesiaca zatia ľ iba stojí a nejde von, hoci je to schválené 

v komisii. Takisto ďalšie, napríklad, Námestie slobody, 

takisto dva a pol roka nebolo verejné obstarávanie.   
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A ja sa obávam, že to skon čí tak, že vy za zatvorenými 

dverami, pán primátor, ako to zvyknete robi ť, so súkromným 

investorom dohodnete a pre vás verejné, nie je to, čomu by 

ste sa chceli venova ť. Vy dávate radšej prednos ť zatvorené 

dvere a investor súkromný. Ako Námestie slobody. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel ešte pred hlasovaním, keby som teda  

mohol poprosi ť kolegov, lebo ja ke ď sa na nie čom dohodneme, 

na nie čom sa dohodnem s kolegami z klubu, tak nerád by som  

sa nejak inak zachoval, potreboval by som rozkomuni kova ť 

túto tému a navrhoval by som, aby sme hlasovali o t ejto 

téme  po obede. 

Čiže, diskusia by sa ukon čila pred obedom, ja by som 

si nejaké veci rozdiskutoval v klube a potom môžem,  po tej 

diskusii, bu ď zmeni ť názor, alebo nejakým spôsobom sa 

dohodnú ť, možno presved či ť aj iných ľudí. 

Ale, pán primátor, ešte raz, ešte raz hovorím, ja v ás 

verejne vyzývam k tomu, a teda dúfam, že sme sa na nie čom 

dohodli, aj to bude plati ť, ja potrebujem, aby ste si 

zastali ľudí v Bratislave, aj v Novom Meste verejne.  
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Čiže, ke ď mi toto verejne s ľúbite teraz, som ochotný 

podpori ť tú parkovaciu politiku, lebo ak by sme to nechali 

tak, tak potom sa tu budú robi ť také veci, jak sa udiali 

v tom Novom Meste a to by som bol nerád.  

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

Pán poslanec,  

pôjdem sa tam spolu s vami pozrie ť s cie ľom tú 

situáciu vyrieši ť, podpori ť tých ľudí, tak aby sa 

nedochádzalo k tým problémom, ktoré ste nazna čil, pretože, 

samozrejme, týmto smerom nikto ís ť nechce. 

Čiže, áno, pôjdem sa vami tam. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Ja si, naopak, myslím, že sme rozdiskutovali 

dostato čne a môžme každý zauja ť svoje stanovisko pod ľa toho 

ako, ako, aký máme postoj k tomu predloženému mater iálu, 

lebo o tom by sme mali, o tom by sme mali hlasova ť, nech už 

sú naše dôvody akéko ľvek.  

A ja to vidím, teda, podobne, ako pán poslanec Mrva , 

na ktorého reagujem. Ak je to, ako bol zverejnený, a kedy, 

a v akom rozsahu, audit parkovacej politiky, a ako sa 

mestu, mesto stavia k osvetleniu, ukážkou transpare ntnosti 

prípravy nejakého systému na úrovni mesta, tak nie je 
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žiadny dôvod sa domnieva ť, že inak to bude aj teraz. Inak 

to bude aj s požiadavkou zastupite ľstva, aby do procesu 

prípravy bolo vtiahnuté Slovensko digital. Bodka. 

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

Pán poslanec, 

audit bol zverejnený pred dvomi mesiacmi. Neboli 

zverejnené veci, ktoré potrebujeme do verejného 

obstarávania. 

Verejné obstarávanie čaká na vaše rozhodnutie. Prosím, 

odmietam všetky tieto slová o nejakej netransparent nosti 

verejného osvetlenia, alebo iných vecí, všetko beží  pod ľa 

zákona tak, ako beža ť má.  

Tu bol audit už dávno zverejnený, pán poslanec Mrva  

o tom ani nevedel. Akurát sa s ťažuje, že nie je zv 

Čiže, toto je, toto je skuto čnos ť. Jediné, čo je 

nezverejnené, sú obchodno citlivé tajomstvo, ktoré budeme 

potrebova ť ako podklady do verejného obstarávania. To keby 

sme zverejnili, poškodíme hlavné mesto.  

Toto hádam, pán poslanec, nechceš.  

A ešte sa prihlásil ob čan pán Ďur či. 

Hlasujte, prosím, či môže pán Ďur či vystúpi ť?  

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán Ďur či, máte tri minúty.  
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Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň prajem všetkým. 

Prosím vás pekne, musím sa smia ť na celej parkovacej 

politike. Celá parkovacia politika je jedna demagóg ia 

a chaos.  

A teraz poviem pre čo.  

Pán primátor, 

staváme dom od strechy. Najprv mal by ť urobený štatút 

a potom vézeten.  

A pýtam sa, zákon 377 o obci vám nehovorí ni č? Že 

miestne komunikácie prvej a druhej triedy spravuje ob me 

mesto? A miestne komunikácie tretej a štvrtej tried y 

spravujú mestské časti?  

Ja vám z praxe poviem.  

Robil som šéfa správy. Parkovaním som nemohol vy čisti ť 

dva mesiace uli čné vpusty na Trnavskom mýte oproti zimnému 

štadiónu. Na Košickej, kde sú stromy, som nemohol.  

Vy sa, jednoducho, vyzliekate zodpovednosti, hádžet e 

miestne komunikácie prvej a druhej triedy, osobne s i 

myslím, že je to hlúpos ť a v rozpore so zákonom 377 

a dávate to na mestské časti. Ako budú robi ť zimnú údržbu, 

ako budú zameta ť? Jedna vec. 

Podstatná vec, ktorá je.  

Keď som odišiel z magistrátu, bol som nezamestnaný, 

robil som na miestnom úrade Nové Mesto. Pýtal som s i 

protokoly o zverení komunikácií. Pán primátor, ve ď vy máte 
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nevysporiadané komunikácie. Po tých komunikáciách s a dneska 

jazdí, plnia verejný charakter. Ale vy tie komuniká cie 

idete spoplat ňova ť.  

Tak, jak povedal pán Budaj. Toto čo vy robíte, to je 

len vyžmýkanie pe ňazí od ľudí.  

Povedzte mi, ke ď vy robíte parkovaciu politiku a ke ď 

aj tuto povedal pán námestník, že mestská časť nebude 

potrebova ť. Čo ke ď z toho činžáku sa niekto opýta a povie, 

chcem ma ť tuto vyhradené miesto? Ke ď je Bratislava, tak 

Bratislava má sedemnás ť mestských častí. A nie, že má štyri 

a extra výnimka je Staré Mesto. Tak nech sú tie pra vidlá 

také, aké majú by ť.  

A celá vaša politika, som to už povedal nejedenkrát , 

štátna verejná správa ste najvä čší výpalníci. To je da ň za 

rozvoj ste schválili od tri do tridsa ťpäť euro. Všetci ste 

to dali, že tridsa ťpäť. Parkovaciu politiku ste navrhovali 

za druhé auto pä ťtisíc euro! Teraz máte pä ťsto. To je 

rozdiel dvetisíc štyristo percent. Jaká je toto pol itika? 

Aká je toto, robíme to pre ob čanov. Robíte akurát pre vaše 

kšefty.  

A druhá vec, čo sa týka od ťahovky. 

Cestný zákon jasne hovorí, kto môže vozidlo odtiahn úť, 

a to je správca. Ke ď robí prekážku. Potom boli všelijaké 

úpravy. A vy, čo si môžete zarába ť a celé toto mesto, tak 

vy toto idete hodi ť súkromným subjektom? A potom pla čete 

a ždímate a zvyšujete dane a klamete. Vyslovene kla mete do 

očí, že čo to prispeje. Neprispeje to k ni čomu, akurát sa 
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vyrobí chaos a tak, jak bolo povedané, ke ď sa urobia 

parkovacie miesta, tak to bude na úkor zníženia.  

A čo sa týka zelene, vy nemôžete poveda ť (gong). Ja 

keď som frézoval,  

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

Ďakujeme pekne, pán Ďur či. Ďakujeme. 

Do dis 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujeme pekne. 

Ešte diskutova, chcel, chce pred vás predstúpi ť pán 

starosta Starého Mesta Štev čík. Takže  prosím, hlasujte. 

Ale myslím, že pán starosta, samozrejme, môže vystú pi ť. 

Nehlasuje sa. Áno, áno, áno.  

Nech sa pá či, pán starosta. 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Dobrý de ň, dámy a páni, 

ja sa ospravedl ňujem, ak je taký rokovací poriadok, že 

mi neumož ňuje vystúpi ť, je to moja chyba.  

Ďakujem pekne.  
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Ja by som, nebudem reagova ť na to, čo tu doteraz bolo 

povedané. Ale chcem poprosi ť jednu vec. Viete ve ľmi dobre, 

že my v Starom Meste máme spoplatnené parkovanie dv adsa ť 

rokov. To nie je žiadna novinka. Všetci to poznáte.  

Platíte, ke ď prídete do Starého Mesta, platíte bépées.  

Na tých uliciach, kde je bépées, kde sa platí, tak tam 

je poriadok. Jednoducho, ne neparkuje sa po chodník och, 

neparkuje sa v zeleni a toto je zmysel celého toho 

spoplatnenia.  

Je to regulácia parkovania, aby sa ne neparkovalo 

kade-tade, ale aby sa jasne vymedzilo, že čo sú parkovacie 

miesta kde sa má parkova ť.  

Chcem vás ve ľmi pekne poprosi ť, napriek tomu, že ste 

tu mestskí poslanci zo sedemnástich mestských častí, volení 

obyvate ľmi vašich mestských častí, pokia ľ vaša mestská časť 

nemá záujem sa zapoji ť do tohto procesu, to znamená, tejto 

regulácie statickej dopravy, dovo ľte to mestskej časti, 

ktorá to chce, ktorá to potrebuje. My to naozaj 

potrebujeme.  

My momentálne máme rezidentské parkovanie, kde sú, 

proste, ulice vyhradené par, kde sú parkovacie mies ta pre 

rezidentov a parkovacie miesta pre návštevníkov. Al e od 

tých návštevníkov nemôžeme pýta ť za to poplatok. Ten 

poplatok môže stále vybera ť len hlavné mesto. Preto tá 

zmena štatútu je popre, potrebná, aby mestská časť mohla 

vybera ť poplatok za parkovanie. Legislatíva je tak 

nastavená. Bez toho to nejde.  
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My, jednoducho, máme skúsenosti dvadsa ťro čné 

z regulovaným parkovaním. Poznáme, vieme, ako bol n astavený 

ten systém, dvadsa ťpäť-sedemdesiatpä ť. Vieme to na základe 

toho, že bépées má šes ťsto parkovacích mie miest od 

magistrátu, dvetisícpä ťsto parkovacích miest od mestskej 

časti. To je zhruba ten pomer štvr ť ku trom štvrtinám. 

Preto nám tento systém vyhovuje.  

Viem, že sú mestské časti, kde im ten systém nemusí 

vyhovova ť. Áno, každá mestská časť sme iní. My sme, naozaj, 

v tomto, tak ako v Prahe. Aj v Prahe za čínal systém 

regulovaného parkovania od centra. Od Prahy jedna. Postupne 

sa rozširuje ďalej.  

Nikde nie je napísané, že vy sa musíte všetcia, vše tky 

mestské časti sa musia pripoji ť. My sa ale pripoji ť chceme. 

Je to, naozaj, v našom záujme, jednak obyvate ľov, aj 

návštevníkov mesta. Kapacity parkovacích možností u  nás 

v mestskej časti sú obmedzené, nemáme priestor na budovanie 

záchytných parkovísk, ani hromadných garáží a potre bujeme 

to regulova ť.  

Bez nejakej politiky. Naozaj vecne. Chcem vás 

požiada ť, ak vy nemáte, naozaj nie ste presved čení o tom, 

že vo vašej mestskej časti to chcete robi ť, dovo ľte to, 

prosím, nám. My bez tohto nevieme zabezpe či ť funk čný model 

regulovaného parkovania, ako ho poznáme z Viedne, z  Prahy, 

z ďalších miest.  

Pokia ľ to nespravíte, pokia ľ sa štatút nezmení, nám 

nezostane ni č iné, len ďalej rozširova ť zóny rezidentského 

parkovania len pre obyvate ľov Starého Mesta. lebo potom 
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budeme my tí populisti a budeme my sa chcie ť za ľúbi ť našim 

obyvate ľom a našim voli čom a všetky (gong) parkovacie 

miesta dáme Staromeš ťanom.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne pánovi starostovi.  

Ešte je pä ť faktických poznámok.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som dal, pán primátor, procedurálny návrh, teda,  

aby sa hlasovalo až poobede.  

Čiže, mohli by sme toto odhlasova ť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Je to procedurálny návrh, tak hlasujeme 

o procedurálnom návrhu pána poslanca Mikulca.  

Pu, pustite, prosím, hlasovacie zariadenie.  

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

Že sa odkladá hlasovanie až poobede. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ťštyri prítomných. 

Osemnásť za. 

Čiže, budeme hlasova ť teraz. 

 

V diskusii bola faktická poznámka pána poslanca 

Vetráka. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán starosta, 

ja rozumiem tomu, čo hovoríte, ale práve preto, že 

chceme schváli ť celomestskú parkovaciu politiku, tak by to 

nemalo by ť jednostranne výhodné v ur čitých otázkach len pre 

Staromeš ťanov a zatia ľ, napríklad, to vézeten tak postavené 

je. Je viem, že hovoríme o štatúte, ale je to jeden  balík. 

A ešte nás tu čaká, proste, aj vyhodnotenie toho protestu 

prokurátora aj k týmto veciam.  

A jednoducho, tak ako je to teraz navrhnuté, tak, 

jednoducho, nie je to výhodné, ja bude hovori ť za 

Petržal čanov, ani pre Petržal čanov, lebo ak si, ak si kúpim 

raz kartu, tak dobre, historické jadro, povedzme, t o ak by 
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sa tam vy členilo, to je špecifické, ale všetko ostatné mimo 

historického jadra, nemá dôvod ma ť výnimku za Staré Mesto. 

Takže, to vézeten by sa malo prepracova ť tak, aby to 

bola celomestská parkovacia politika, aby bola rovn oprávna 

pre všetkých obyvate ľov Bratislavy a nie, aby mali výhodu 

Staré Mesto, napríklad, pri od ťahovej službe, ktorej, ke ď 

to robíte v súkromí, ako súkrom, cez súkromnú spolo čnos ť aj 

v iných veciach. To sa musí zmeni ť. (gong) 

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

Pán poslanec, 

tá politika je práve tak výhodná pre všetkých. A ke ď 

sa neschváli, tak si jednotlivé mestské časti budú robi ť 

politiky výhodné pre mestskú časť a Bratislav čania iných 

mestských častí na to budú dopláca ť.  

Vtedy nastane to, čoho sa obávate.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ja by som tu chcel podpori ť pána starostu, čo povedal, 

lebo vo Viedni je to takisto. Najskôr to bol ten pr vý 

Bezirk Altstadt, potom sa pripájalo ďalších okolo devä ť 

a tam to skon čilo. Tam ukázali, že už nie je ten dôvod tých 

ďalších Bezirkov, aby sa spoplat ňovalo.  
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Čiže, vôbec sa nebáli toho, niekde za čať. A jak sa 

hovorí, zatia ľ niekde skon či ť. Ale neni to uzavreté. Môžu 

to kedyko ľvek rozšíri ť ďalej. To platenie parkovného. 

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

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si budem musie ť da ť zabezpe či ť tak ten obušok 

z toho main black, aby som zabúdal ke ď niekto nie čo povie, 

lebo zhodou okolností zrovna po hlasovaní o všeobec ne 

záväznom nariadení v decembri, som stretol pána sta rostu 

Štev číka na chodbe a ten sa ma pýta, že: No čo, pán Hr čka, 

ste s tým takto spokojný? A hovorím: Že tak, neni t o 

dokonalé, ale skúsime sa niekam pohnú ť. Ani jeden poslanec 

Starého Mesta za vézetenko nehlasoval. Ani jeden. M y s tým 

nesúhlasíme.  

Neviem, čo sa odvtedy zmenilo, ale zrovna fakt, že tí, 

ktorí hlasovali za vézetenko v decembri, ve ľa z nich nechce 

podpori ť štatút a tí najvä čší odporcovia vézetenka, sú 

teraz najhorlivejší presadzova či štatútu.  

A ja, ako, sú veci, ktoré sa dajú vysvetli ť a sú veci, 

ktoré sa vysvet ľujú ťažšie. A ja tomu naozaj niekedy 

nerozumiem.  

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: 

Ďakujem.  

Vzdávam sa slova.  

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

Pán starosta, 

ešte chceš reakciu? 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ak môžem. 

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

Nech sa pá či. 

Mgr. Radoslav   Š t e v č í k ,   starosta Mestskej časti 

Staré Mesto:  

Ďakujem pekne. 

Pánovi poslancovi Vetrákovi.  

U nás od ťahujú Technické služby Starého Mesta, naša 

akciová spolo čnos ť.  
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Je pravda, že majú oni zazmluvnenú súkromnú 

spolo čnos ť, ale ich zmluva sa kon čí koncom tohto roka 

a ideme to robi ť vo vlastnej réžii. Pre vašu informáciu.  

Pre pána Hr čku. 

Pán Hr čka, nebolo to celkom tak, ale môžem poveda ť 

jednu vec. Pre nás aj toto, aj zlé vézetenko, aj, a j, je 

lepšie, ako to, čo je teraz.  

Prosím, ja som nezmenil názor, ja len hovorím o tom , 

bez štatútu, som vtedy povedal, bez štatútu vézeten ko nemá 

žiadny význam.  

Ale to, čo je problémom, to je to, že jednoducho, my 

nemôžme vybera ť poplatok za, za parkovanie a zatia ľ jediný 

komu to vyhovuje tento stav, ak nebude schválený št atút, je 

bépées. 

Ja sa pýtam. Chceme ďalej podporova ť bépees park? Lebo 

to je jediný, kto bude z toho profitova ť. Nikto iný z toho 

profitova ť nebude. Skúste si po poveda ť, že kto má z toho 

osoh.  

V kone čnom dôsledku to je takto. To vám hovorím 

v rámci Starého Mesta.  

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

Ďakujem pekne. 

Páni poslanci,  

už toto, toto už neni diskusia. Tá už skon čila.  
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Čiže, ak dovolíte, ešte závere čnú vetu. 

Dámy a páni,  

máme pred sebou opä ť historickú príležitos ť ako 

posunú ť mesto spolo čne dopredu. Ako podpori ť Bratislav čanov 

urobi ť poriadok, za čať robi ť poriadok v uliciach a dokonca, 

tým novým aspektom dvestotisíc ľudí, ktorí tu prenocovávajú 

a neplatia dane, dosta ť do Bratislavy milióny euro, ktoré 

potrebujú všetky mestské časti. Vy všetci. Vaši voli či na 

konkrétne, konkrétne problémy.  

Máme tu historickú šancu. Ten systém bol schválený 

v decembri, štatút bol priložený v decembri, všetci  sme 

vedeli do čoho ideme, prosím, odblokujme to.  

Parkovanie je systém, ako hovoríte, respektíve, 

riešenie mobility je systém, mesto postupuje vo vše tkých 

veciach, nakupujeme nové autobusy, elektrobusy, bud ú 

elektri čky, robia sa, opravujú sa elektri čkové trate, robia 

sa nové cyklotrasy, bude bajkšerink, bude kášerink,  máme 

prvýkrát štúdiu týchto záchytných parkovísk, to tu doteraz 

nebolo, aj kolobežky máme ,aj vieme, že sa vám pá či, pán 

poslanec, ďakujem, že ste na to upozornili. Mesto v tomto 

postupuje systémovo.  

Opakujem vám, máme pred sebou jedine čnú šancu.  

Keď to neurobíme, zvýhodníme súkromníkov a poškodíme 

Bratislav čanov, lebo potom mestské časti si za čnú robi ť 

vyhradené parkovisko a bude kasírova ť súkromná firma 

a ostatní Bratislav čania tam budú ako mimozemš ťania.  
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A ja vám garantujem, že ľudia nás budú voli ť za to, čo 

sme spravili. Nie za to, čoho sme sa z ľakli a čo sme opä ť 

odsunuli. Ten systém tvoríme, nemôže by ť nový, nemôže by ť 

dokonalý, lebo to je po prvýkrát. Na svete sa ešte 

nenarodil taký génius, ktorý na prvýkrát spravil vš etko 

dobre.  

My to vieme, sme ochotní to opravova ť, ale bez toho, 

aby sme to spustili, nevieme urobi ť ani solá, ani verejné 

obstrávanie, ani to, čo hovoril pán poslanec Dostál, lebo 

sme všetci zablokovaní.  

Systém je dobrovo ľný, kto nechce, nemusí, ale 

neblokujme, prosím, tých Bratislav čanov, ktorí to chcú.  

Pripájam sa k prosbe pána starostu a pol milióna 

Bratislav čanov, ktorí na toto čakajú pätnás ť rokov. Pätnás ť 

rokov sa čaká na túto chví ľu a my ju môžme odblokova ť.  

A ďakujem pekne. 

A prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: po čuť „o uznesení“) 

Návrhová komisia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Môžem vás poprosi ť o k ľud, aby som mohla uvies ť to, čo 

sa tu dialo za celé dva aj, dve aj pol hodiny?  

Celý čas sme sa bavili o dodatku štatútu. A nie 

o štatútu. Každý hovoril o štatúte a my sa bavíme o  dodatku 

k štatútu.  

K tomuto dodatku pán Bajan dal návrh na doplnenie t oho 

textu štatútu čo tu máme o dve ďalšie body. Teraz to 

pre čitam a o tom sa bude najprv hlasova ť, až potom 

o uznesení, čo tiež dával dodatky.  

Takže, hlasujeme o tom 

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

On to pre čítal. 

On to pre čítal.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pre čítam vám dodatky, čo navrhuje pán Bajan do dodatku 

štatútu.  

Navrhuje v článku 91 odsek 1 písmeno bé, sa slová 

mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov 

pomerne, pod ľa ich percentuálnych podielov uvedených 

vyššie, citát uzavretý, sa nahrádzajú slovom Bratis lava. 

Táto dlhá veta sa nahrádza slovom Bratislava.  
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Toto je jeden doplnok do dodatku štatútu.  

A ďalší doplnok. Takisto článok 91, 

môžem? 

Výnosy zo sankcií za porušenie všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bra tislavy 

číslo 12/2016 o do časnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, výške úhrad y za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej 

platenia a preukázania jej zaplatenia sa delia medz i 

hlavným mestom a mestskými časťami v pomere sedemdesiatpä ť 

ku dvadsiatim piatim.  

To je, to sú tie dve dopl ňujúce body do textu štatútu 

čo máme k tomuto materiálu priložené.  

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

Prosím, hlasujte o návrhu pána 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo, osobitne?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto je len doplnenie štatútu. Textu uznesenie ešte  

nie. o tom sa bude ďalej hlasova ť potom.  

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

Toto nie je uznesenie.  

Čiže, môžme hlasova ť (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

hlasovaní. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto je len doplnenie. A trojpätinová vä čšina 

prítomných.  

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

Dobre. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijatá. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz ide návrh pána Bajana do pôvodného návrhu 

uznesenia, kde v časti  

A mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok štatútu, 

po druhé, použitie výnosov zo sankcií za porušenie 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Br atislavy 

12/2016 o do časnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta SR Bratislavy, výšku úhradu za do časné parkovanie 

motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukáz ania jej 

zaplatenia v hlavnom meste SR  Bratislave, Bratisla vy, 

výlu čne na financovanie kontroly plnenia ustanovení toht o 

nariadenia, 

po tretie, vyhodnotenie pomeru delenia výnosov 

stanoveného v článku 90 odsek 3 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy a pomer výnosov zo  sankcií 

za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavnéh o mesta 

SR Bratislavy 12/2016 ustanovený v článku 91 odstavec 4 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, tri roky po z avedení 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave.  

V časti Bé, žiada mestské zastupite ľstvo primátora 

hlavného mesta 

po prvé, pred, aby predložil na rokovanie mestského  

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 

organiza čnej štruktúry Mestskej polície hlavného mesta SR 
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Bratislavy obsahujúci vytvorenie osobitnej organiza čnej 

jednotky zaoberajúcej sa kontrolou plnenia ustanove ní 

vézeten číslo 12/2016 o do časnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikác ií na 

území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za  do časné 

parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej plateni a 

a preukázania jej zaplatenia; tu je termín dvadsiat y ôsmy, 

28. 9. 2017, 

po druhé v tejto časti, aby predložil na rokovanie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 

organiza čnej štruktúry Mestskej polície hlavného mesta SR 

Bratislavy obsahujúci povinnos ť ná čelníkov okrskových 

staníc Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislav y 

spolupracova ť so starostami mestských častí hlavného mesta 

SR Bratislavy pri kontrole plnenia ustanovení všeob ecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy číslo 12 

z roku 2016 o do časnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a na územ í 

hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za do časné 

parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej plateni a 

a preukázania jej zaplatenia; takisto termín 28. 9.  2017. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nemáme o čom, lebo nemáme ďalšie, ďalší návrh 

uznesenia. 

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

Tým pádom sme premeškali možnos ť  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

A pôvodný návrh?  

Počkaj, moment. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pôvodný návrh bol zavr, za zahrnutý do prvého bodu,  že 

schva ľuje návrh dodatku štatútu. Tak znel aj pôvodný návr h.  

Takže, môžme ešte o pôvodnom návrhu, iba o tejto 

jednej vete.  

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

Ale aký návrh dodatku štatútu schva ľuje.  
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Pán poslanec Bajan.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pôvodnom návrhu uznesení je jedna veta. Návrh dodat ku 

k štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, procesný 

opatrovník, že schva ľujeme.  

Toto je pôvodný návrh.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: po čuť slová „to neni, to je iné“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Aký procesný opatrovník, my sme teraz v parkovacej 

politike.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dajte slovo pánovi poslancovi Bajanovi.  

(poznámka: po čuť slová „a to je ko ľkátka, kde mám“)  

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

Pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

dovo ľte, možno na upresnenie. 
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Faktom je, že keby sme sa po čúvali, tak v tej prvej 

časti som jasne povedal a čítal ten text. Najprv som 

hovoril o tom, že meníme sedemdesiatpä ť na dvadsa ťpäť 

a potom mestské zastupite ľstvo po prero prerokovaní 

materiálu 

za A schva ľuje dodatok k štatútu, 

za Bé, že výnosy idú výlu čne, potom policajti a tak 

ďalej.  

Žia ľ, v tej prvej časti bolo jasne povedané, že 

hovorím aj o uznesení, ktorý, ktoré bolo pôvodne 

v materiál.  

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

A to znamená čo? Že sme schválili ten štatút v tom 

pôvodnom znení plus to doplnenie, ktoré (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) 

(poznámka: po čuť „áno“) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie. To znamená, že je to schválené? Teraz tom u 

nerozumiem. Alebo nie je to schválené?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: po čuť slová „zmenený materiál, text 

v materiáli, ale o uznesení pôvodnom sa nehlasovalo . 

Uznesenie pôvodné som inkorporoval do pozme ňováku. Však 

teraz som to hovoril.) 
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Návrhová komisia, prosím vás, môžete vysvetli ť, že čo 

teraz sa stalo?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Bajan povedal, že doplnenie do uznesenia a za čal 

s tým, že v časti A schva ľuje dodatok k štatútu hlavného 

mesta. parkovacia politika s ú činnos ťou odkedy to bude.  

Pokra čovala som druhým bodom, použitie výnosov.  

Tretím bodom, vyhodnotenie pomeru v časti Bé žiada 

primátora po prvé, po druhé, to čo som pre čítala.  

A pôvodný návrh uznesenia znie tou jednou vetou, že  

schva ľuje dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,  

parkovacia politika.  

To isté, čo bola jednotka Bajanova. 

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

To znamená čo?  

Že, a tento návrh prešiel? To znamemá, že prešiel. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

Ale to prvé hlasovanie prešlo. A v prvom hla. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale čo bolo v prvom hlasovaní?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Bajan. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To, čo sme aj prvýkrát hlasovali, to bol dodatok do 

textu štatútu. A uznesenie bolo na druhýkrát. Ten d odatok 

prešiel asi, ale ten, toto uznesenie nie.  

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

Ale ke ď nemáme schválené uznesenie, tak neprešiel ani 

dodatok.  

Pán poslanec Bajan. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ak môžem, ešte raz teda.  

Prvý pozme ňák sa týkal úplne nie čoho iného.  
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Ja som pre čítal pozme ňovací návrh, o ktorom sa teraz 

sporíme s tým, že sú časťou toho prednesu bola aj veta, máte 

to písomne v laviciach, návrh uznesenia sa mení tak to: 

mestské zastupite ľstvo a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, ja som dal kompletnú zmenu uznesenia. Aj 

inkorporovaný pôvodným, pôvodným, pôvodným, pôvodný m 

textom.  

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

Pán poslanec Chren. 

(poznámka: po čuť slová „nemali, nemôžme, lebo už, už 

sme odmietli“) 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor,  

vzh ľadom na to, že sa ukazuje, že drvivá vä čšina 

poslancov nevie o čom hlasovala, navrhujem vyhlási ť tieto 

hlasovania za zmäto čné a zopakova ť hlasovanie o tomto bode.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Okej. Takže,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 240 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

(poznámka: hovor a zasmiatie) 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  

presne, aby sme predišli týmto zmätkom, tak sme 

požiadali návrhovú komisiu tesne pred hlasovaním, a by 

vysvetlila o aký návrh sa jedná.  

Vysvetlenie sme dostali. Kto má pochybnosti, nech s i 

prehrá zvukový záznam. Všetci sme sa dozve, dvakrát  

dokonca.  

Takže teraz spochyb ňova ť výsledok hlasovania je ve ľmi, 

ale ve ľmi trápne.  

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

Pán poslanec Hanulík.  

Dajte prosím, zapnite mikrofónu pánu poslancovi 

Hanulík. 

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

Prosím vás, ja som to tak pochopil, že tu bol pôvod ný 

návrh s nejakým dodatkom, to neprešlo, tak by sme m ali 

hlasova ť o pôvodnom návrhu.  
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Lebo, to je ten dôvod, vždy ktorý je, že ke ď tam 

niekto nie čo doplní a to sa neschváli, tak ten pôvodný 

návrh stále je ešte v hre. To neni, že nejakým tým dodatkom 

sme to odpísali.  

A kto to pochopil iná č, je chytrejší ako ja, ale sú aj 

takí menej chytrí na svete.  

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

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

No, ja skúsim vysvetli ť v po číva, spo číva to 

nedorozumenie. 

Návrhová komisia odprezentovala návrh pána poslanca  

Bajana ako dopl ňujúci. Ale dopl ňujúci návrh nemôže 

obsahova ť tú istú vetu výrokovú ako je v pôvodnom znení. 

Lebo to je úplne návrh nového uznesenia. Dopl ňujúci bolo 

vtedy, keby sme hlasovali o tých bodoch bé a cé.  

To znamená, či tam máme doplni ť ten ro rozdelenie 

výnosov a tá ďalšia vec.  

Ale nemôžme hlasova ť v dopl ňujúcom uznesení o tom 

istom, čo je v pôvodnom. Lebo to mení úplne povahu celého 

uznesenia.  

To znamená, že zle to bolo odprezentované.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hej. 

Pán poslanec Bajan. 

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

Ak sme po čúvali úvodné slovo pána primátora a to čo 

som povedal, sme sa dohodli pred asi dvoma mesiacmi , že 

neprekro čite ľným podmienkou na to, aby sme štatút 

schválili, bolo inkorporova ť tie veci smerom k mestskej 

polície. Preto sa tie veci spojili.  

Súhlasíme so štatútom, ale za týchto podmienok. 

Akonáhle chcete hlasova ť, alebo chceli sme hlasova ť, už sa 

to asi nebude da ť, že chcete najprv o o polícii a potom 

tieto čiastkové veci schváli ť a potom neschváli ť, alebo 

schváli ť, celú už parkovaciu politiku, tak vec nestála od 

začiatku, lebo ja som ju iná č čítal tú dohodu, ktorú sme 

urobili s primátorom.  

Teraz to spochyb ňova ť sa mi zdá ve ľmi, ve ľmi, ve ľmi 

také zvláštne.  

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

Len týmto pozme ňovacím návrhom sme my vlastne 

inkorporovali aj to pôvodné uznesenie a to je to, čo hovorí 

pán poslanec Kríž. Že my sme mali hlasova ť o pozme ňovacom 

návrhu, dopl ňovacom a potom  o celom uznesení. A my sme po 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ale toto bol nejaký dop ň. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedovia klubov, môžete sem, prosím vás, prís ť?  

(poznámka: porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom) 

Ešte rezumé návrhovej komisie je také, že by sa mal o 

po správnosti hlasova ť ešte o tej jednej vete. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, tak prosím ťa, pani pos 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Áno, áno.  

Prosím, zaujmite svoje miesta. Ešte však.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Zaujmite, prosím, svoje miesta, ideme hlasova ť 

o procesno, procedurálnom návrhu pána poslanca Chre na.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Prosím, zaujmite svoje miesta, ideme hlasova ť 

o procedurálnom návrhu pána poslanca Chrena.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca  

Chrena, páni poslanci, zaujmite svoje miesta. 

Pán poslanec Chren navr, zopakujte, prosím, váš po 

procedurálny návrh. 

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

Vzhľadom na to, že sa ukázalo, že vä čšina poslancov 

nemala preh ľad v hlasovaní, navrhujem vyhlási ť ho za 

zmäto čné a opakova ť celé hlasovanie k tomuto bodu odznova.  

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

Dobre. 

O tomto návrh hlasujte, prosím.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťštyri prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Dobre.  

Čiže, tento návrh neprešiel. 
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A ešte návrhová komisia, chcete nie čo poveda ť vy? 

Tam s tou vetou, to čo bolo čo?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte môžme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, že 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok k Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia 

politika. 

Toto je pôvodné znenie uznesenia, čo sa rozšírilo 

s Bajanovým.  

Keď toto sa odhlasuje, tak potom Bajanove rozšírenie 

nepôjde.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: po čuť slová „ čo hovorím opa čne“) 

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

Moment, moment, moment.  

Návrhová komisia,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: po čuť slová „aj kontrolór má ten istý 

názor“, „ale to isté“, „no tak“, „odhlasovalo sa to  aj 
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s doplnenými“, „lenže pôvodne sa hlasovalo aj s dop lnenými, 

a by sa hlasovalo bez doplnenia“ ) 

Tak návrhová komisia ešte slovo máte.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som hovorila na za čiatku, že doplnenie uznesenia aj 

s tou vetou pôvodnou, ktorá tam bola. Pán Bajan pôv odné 

uznesenie doplnil s časťou Bé aj v časti A jeden a do časti 

Bé dva body. O tom sa hlasovalo, čo sa neprijalo.  

A teraz ke ď by sme hlasovali o tej jednej vete 

v pôvodnom znení uznesenia, tým pádom tieto dve dop lnenia 

asi sú zbyto čné.  

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

No, ale máme o nej hlasova ť, alebo nemáme o nej 

hlasova ť?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ako sa rozhodne ostatní, lebo tu dva ku jednému, al ebo 

jedna ku dvom nehlasova ť znovu.  

Nie sme jednotní v návrhovej komisii.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Tak ja som ostala v menšine, dve členky hovoria, že 

nehlasova ť znovu o tom, takže takto.  

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

Dobre.  

Takže uzne, toto asi skon čilo. Bratislav čanom 

posielame odkaz, že nemáme záujem o ich problémy, n emáme 

záujem rieši ť problémy Bratislavy. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ešte, aby som to spestrila, o návrhu návrhovej 

komisie ešte by sa malo hlasova ť pod ľa rokovacieho poriadku 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

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

O akom návrhu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O tom návrhu, že, že nehlasujeme o tomto. Takže, o nás 

troch by bolo treba hlasova ť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Čiže, ešte návrhová komisia hovorí, že hlasujeme 

o návrhu návrhovej komisie, že sa nebude hlasova ť o žiadnom 

ďalšom bode.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Je hodinová prestávka, parkovacia politika 

skon čila.  

 

(prestávka od 14.05 do 15.21 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 249 

BOD 7 PROTEST PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

2/2017 Z 30.03.2017 O ZÁKAZE 

UMIESTNENIA HERNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

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

(po prestávke) 

Pokra čujeme v rokovaní mestského zastupite ľstva, 

pokra čujeme bodom číslo sedem.  

Pokra čujeme bodom číslo sedem a to je Prostest 

prokurátora proti vézeten o zákaze umiestnenia hern í. 

Dámy a páni, 

máte pred sebou ten materiál, tak ako prikazuje zák on. 

Prokurátorka podala protest, v ktorom teda prejala 

argumentáciu her. 

Ale áno, ja myslím, že už tu je dvadsa ťtri ľudí.  

Už je tu.  

Čiže, pani prokurátorka prevzala argumentáciu tej 

hernej loby, že sme rozhodovali nes, dvakrát. My s tým 

nesúhlasíme s týmto návrhom. Mesto rozhodovalo pod ľa 

zákona. Rozhodlo sa jedenkrát vybavením petície. My slím, že 
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to bolo toho konca, koniec januára, kedy vy ste vyd ali 

jasný pokyn, že mesto má pripravi ť návrh vézeten v tom 

znení a o vézeten sa, pochopite ľne, v zmysle rokovacieho 

poriadku môže hlasova ť dvakrát, čiže, mesto postupovalo 

striktne pod ľa zákona a považujeme názor prokuratúry za 

nesprávny, a preto je návrh hlavného mesta protestu  

nevyhovie ť. 

Stotridsa ťšes ťtisíc Bratislav čanov hovorí úplne jasnou 

re čou.  

Ďakujem za pozornos ť a otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja dávam procedurálny návrh, aby sme zrušili diskus iu 

k tomuto bodu, každý už o tom porozprával ve ľakrát dlho, 

aby sme sa vyjadrili iba hlasovaním. 

Ďakujem. 

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

Dá sa o takomto návrhu hlasova ť?  

Tak, o tomto návrhu hlasujeme, že v bode, v bode 

zrušíme diskusiu. Nie, to bolo ale.  

Tí čo sú prihlásení, tých. 
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nie, to neni návrh na ukon čenie diskusie, to je 

procedurálny návrh, aby nebola vôbec diskusia k tom uto 

bodu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Diskusiu som otvoril.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nerozprával si o tom dos ť?  

Ne. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ne, nehlasovali, vy, vy ste to zastavili, že to 

nefunguje.  

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

Ja som otvoril diskusiu, ty si dal návrh.  

Hlasujeme o procesnom návrhu pána poslanca Greksu 

o tom, že sa zruší diskusia. Ovšem tí, ktorí sa do tejto 

doby prihlásili, asi diskutova ť budú môc ť.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ale pozor, ja som, ja som nedal ná, ja som nedal ná vrh 

na ukon čenie diskusie. Sory. Ja som dal procedurálny návrh 

na to, aby nebola diskusia v tomto bode.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aby ne, aby nebola vôbec diskusia v tomto bode.  

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

Dobre. Hla. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: smiech) 

Po poprosím mikrofón pánovi poslancovi Greksovi.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne ešte raz za slovo.  

Ja akceptujem názor pána, pána Hr čku z rána, že je to 

protizákonné, ale v tom prípade je protizákonné aj to, keby 

sme dali ukon čenie, návrh na ukon čenie diskusie, pretože je 

to o tom istom. Je to len v rokovacom poriadku  a t akisto 

nemá to tým pádom oporu v zákone.  

Čiže, jedno alebo druhé. Potom musíme zruši ť obidve 

veci. 

Ďakujem pekne. 
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Čiže, takto. Pardon.  

V tom prípade by som vás, kolegovia, poprosil, 

normálne z džentlmenského h ľadiska. Každý si už povedal 

svoje k tejto téme tisíckrát.  

Je pol štvrtej poobede, sme pri nejakom piatom bode . 

Ja by som navrhoval naozaj, keby sme iba stla čili gombík.  

Ďakujem. 

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

Pani doktorka Kramplová, chceli ste k tomu nie čo 

poveda ť, prosím? Skomentujte.  

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

oddelenia: 

Podľa nášho názoru úplne zruši ť diskusiu ako nie je 

možné, môžeme da ť návrh na ukon čenie diskusie, ale v tom 

prípade to nie je ú činné, lebo už už tí, čo sú prihlásení, 

tak aj tak majú právo na slovo. Už viac sa nikto ne môže 

prihlási ť.  

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

Dobre. 

Čiže, v diskusii pokra čuje pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Do istej miery sa stotož ňujem s tým, čo sa snažil 

prezentova ť pán poslanec Greksa. Nie že by som chcel 

obmedzova ť diskusiu, ale naozaj, k tejto téme asi každý už 

povedal svoj názor. Ale nevieme to obmedzi ť a ke ď niekto má 

potrebu poveda ť svoj názor na túto vec, tak ur čite ho 

povie. A takisto si to dovolím urobi ť aj ja. 

Ja som bol jediný, ktorý som sa zdržal pri tomto 

vézeten. Ja som nesúhlasil s tým, aby, aby takýmto spôsobom 

sme pristúpili k regulácii hazardu. Mám na to množs tvo 

dôvodov, ktoré som, ktoré som tu prezentoval. Ale t eraz 

budem hlasova ť za to, aby sme nevyhoveli prokurátorovi.  

Ja jednoducho, budem rešpektova ť vô ľu vä čšiny, napriek 

tomu, že som mal iný názor ke ď sme diskutovali o regulácii, 

rešpektujem to, že bolo prijaté nejaké všeobecne zá väzné 

nariadenie, bolo riadne prijaté riadnou vä čšinou a ja to, 

jednoducho, akceptujem.  

Ja vo všeobecnosti ve ľmi málokedy som za, mám 

tendenciu vy vyhovie ť prokurátorskému protestu. Ja sa 

osobne domnievam, že samospráva je na to samosprávo u, aby 

sa sama spravovala a ja ke ď náhodou dozorujúci prokurátor 

má podozrenie, alebo dojem, že v niektorých veciach  sme 

nepostupovali v súlade so zákonom, tak má možnos ť sa 

obráti ť na súd.  
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Čiže, ja si myslím si, že, že aj teraz pani 

prokurátorka by mohla sa obráti ť rovno na súd a ten nech 

rozhodne, ak teda sme rozhodovali niekde nad rámec zákona.  

Čiže, v tomto ja avizujem, napriek tomu, že som nebo l 

za takúto reguláciu hazardu, aká bola prijatá, rešp ektujem 

vôľu vä čšiny a ur čite nebudem hlasova ť za vyhovenie 

prokurátorovi.  

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Kolegovia, 

ja vás chcem len poprosi ť, ke ď tak letmo to pozerám na 

tú tabu ľu, to je, že šestnás ť krát tri, popritom ešte 

nejakých štyri, pä ť faktických k tomu, tak to tu máme tak 

na dve hodiny. Ke ď by som vás mohol pro poprosi ť 

niektorých, že by ste sa vzdali toho vašeho príspev ku 

a niektorí, ktorí to majú tak na pä ť minút rozrátané, keby 

to dali na minútu, tak by sme sa tu všetci potešili  a mohli 

by sme to rokova ť o otázkach, ktoré toto mesto dajú trošku 

ďalej. Ja si myslím, že v tomto už má každý jasno, t ak jak 

povedal pán Greksa, si to tu odhlasujeme a je to vy bavená 

záležitos ť. 

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

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za, za možnos ť hovori ť opä ť.  

K pánovi Krížovi.  

Zbyto čne si minul dve minúty, pretože sta čí stla či ť 

gombík.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nakoniec je z toho diskusia o tom, pre čo sa diskutuje. 

Kolegovia, 

diskutuje sa preto, lebo tento, táto kauza hazardu,  

proste, neskon čila. Toto rokovanie je dôkazom. Je tu, 

zjavila sa pani prokurátorka, ktorá sa rozhodla naš e úsilie 

spochybni ť a my sme povinní sa k tomu vyjadrova ť.  

Mlčky, ml čiace hlasovanie si možno niektorí prajú, ale 

argumenty majú ve ľký význam. Napríklad to, čo povedal pán 

Kríž ovplyvní a ovplyv ňuje rozmýš ľanie poslancov. On 

ohlásil svoju konverziu v tomto hlasovaní a to je d ôležitá 

informácia. A takých informácií tu môže by ť viac. 
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Ja využijem tento prostriedo, príspevok, ale na iné  

chcem znovu a opä ť zdôrazni ť, že je to znovu jedna 

iniciatíva, ktorá by bez úsilia ob čianskej verejnosti 

nebola ani za čala, že politické elity nastavili také vysoké 

bariéry, že nikto nikde nevedel zruši ť hazard, až tu 

v Bratislave sa vyzbierala petícia. 

Vďaka vám, za to a budeme sa snaži ť, aby sme to 

dotiahli.  

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

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Práve si minul minútu pätnás ť na propagáciu samého 

seba pred, pred voli čmi.  

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

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Bol som spomenutý, tak sa musím vyjadri ť. 

Janko, ja som žiadnu konverziu neoznámil, ja ako 

vždycky dopredu avizujem, ako budem hlasova ť, pretože svoje 

názory nemením.  
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Takže, ku žiadnej zmene nedošlo. Akceptujem 

rozhodnutie, ktoré prijalo toto zastupite ľstvo. 

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: 

Ni č, ja som len myslel, že si za zákaz hazardu. Ak 

naďalej si za uchovanie teda tohoto status quo, lebo i né 

riešenie nemáme, tak potom prepá č.  

Hlúpy komentár ďalšieho poslanca nestojí za re č. 

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

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Kolegovia, 

nebudem sa opakova ť, ale vypo čula som si tu pár viet, 

tak dovo ľte, že obávam sa, že všetci v tom jasno nemáme. 

A môj príspevok je preto, aby sa nám, dúfam, všetký m 

rozjasnilo. 

Dnes už sme o jednom historickom medzníku mali 

hlasova ť, ale nejako to nevyšlo. Dúfam, že toto je 
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historický medzník, ktorý sa zapíše do dejín Sloven ska, že 

obstojíme na svojom postoji, ktorý sme si schválili .  

Dovoľte, aby som len zacitovala nie čo, čoho reklama sa 

momentálne nachádza na, vo virtuálnom priestore. Pr etože, 

keď hlasujeme dnes z tohoto čo vám za chví ľku pre čítam, by 

malo by ť jasné, že už v čera bolo neskoro.  

Že detských kútikov a herných centier je v Bratisla ve 

už ve ľa? Ak chcete zaži ť spolu so svojimi de ťmi hodiny plné 

zábavy, navštívte naše skvelé ce centrá Fancity na 

Šustekovej ulici a na Zlatých pieskoch. Novootvoren é detské 

herne, ktoré poznáte, zatia ľ, len zo zahrani čia. To, čo 

nájdete u nás, ste doteraz našli len v dovolenkovýc h 

destináciách. V našich priestoroch vás čakajú herné 

automaty, herné stroje pre skupiny, výherné prístro je 

a množstvo ďalšej zábavy. Prí ď sa k nám zahra ť, ur čite 

neoľutuješ. Na vek sa ťa nikto nebude pýta ť.  

Takže, vážené dámy a vážení páni,  

to bolo re čí Asociácie hier a zábavy o autoregulácii, 

ako sami seba regulujú a ako obmedzujú svoje prevád zky. 

O presune hry do virtuálneho priestoru. Toto je dôk az 

o pravom opaku.  

Takže, ja vás prosím, neváhajte, lebo toto sú práve  

budovy, ktoré by po tak po takzvanej vašej reguláci i, ke ď 

ste, ke ď ste chceli deli ť prevádzky na rôzne typy budov, 

takéto prevádzky by zostali zachované. Šustekova, Z laté 

piesky.  

Ďakujem za vašu pozornos ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Len ešte doplním, že práve táto Šustekova sa vyhla 

zákonu, pretože zákon, my budeme obmedzova ť hazardné hry, 

ale tuto sa jedná o deti, ktoré tam budú síce hádza ť nejaké 

žetóniky, ale v podstate vychovávame budúcu generác iu 

závislých.  

To je tak amorálne a tak absurdné, pretože my nemám e 

nejakú legislavu na to, my môžme len apelova ť na tých ľudí, 

ktorí tak sa chcú živi ť budúcou výchovou, nie čo mi to 

pripadá ako díleri, ktorí rozdávali cukríky, aby ma li novú 

klientelu v budúcnosti.  

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

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcem doplni ť Elišku Pätoprstú v tom, že tento typ 

zariadení ešte nemáme ani pomenovaný v legislatíve a celá 

naša snaha, pokia ľ sa bude, pokia ľ bude smerova ť k tomu, 

aby sme nejakým spôsobom iniciovali zmenu zákonov o  hazar, 

zákona o hazardných hrách, by sa mala týka ť najmä toho, aby 

sa nové typy prevádzok orientované na deti a mladýc h ľudí, 
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ktorí sú dneska ohrození množstvom vecí, nerealizov ali na 

území Bratislavy, alebo na území Slovenska.  

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

Pán poslanec Dostál. 

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

Aby som nebol pánom poslancom Greksom obvinený, že som 

minul minúty na nejakú kampa ň, tak budem sa striktne drža ť 

textu, ktorý máme predložený, a teda protestu proku rátora 

a stanovisku mesta k nemu a podobne ako v prípade 

predchádzajúceho protestu, aj tu chcem vyjadri ť svoj názor, 

že stanovisko magistrátu, alebo návrh, ktorý nám ma gistrát 

pre predložil, je dobre pripravené a mali by sme po stupova ť 

v súlade s tým, čo nám magistrát odporú ča.  

Zaujímavé je, že protest prokurátora sa neopiera 

o žiadny rozpor textu všeobecne záväzného nariadeni a 

s nejakým zákonom, tvrdí iba, že tá procedúra nebol a 

v súlade so zákonom.  

Relevantné z h ľadiska posúdenia zákonnosti procedúry 

sú tri zákony. Zákon o obecnom zriadení, ktorý však  nijako 

neobmedzuje opakované hlasovanie o tých istých návr hoch, 

vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení. Záko n 

o obecnom zriadení odkazuje na to, že si zastupite ľstvá 

majú podrobnejšie upravi ť svoje pravidlá rokovania 

v rokovacom poriadku. my máme rokovací poriadok, kt orý bol 

naplnený. Nebol porušený tým, že sme opakovane hlas ovali 

dvakrát o tom istom návrhu. To, samozrejme, že nie je 
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argument o tom, že či je, alebo nie je to v súlade so 

zákonom, rovnako, ako keby sme porušili rokovací po riadok, 

tak to nie je protizákonné. Ale žiadny problém so z ákonom 

o obecnom zriadení, a teda ani so zákonom o Bratisl ave 

neexistuje.  

Druhý zákon, ktorý je relevantný, je zákon o hazard e, 

ktorý však nerieši túto problematiku tak, že by sa 

všeobecne záväzné nariadenie  schva ľovalo na návrh petície. 

A teda, ke ď jeden návrh nie je schválený, musí prís ť iný.  

Existencia petície je podmienkou schválenia 

všeobecného zar, za vše všeobecne záväzného nariade nia 

o zákaze, alebo obmedzení hazardu, ale neúspešným 

hlasovaním nezaniká existencia petície. Petícia na ďalej 

existuje a tým je splnená zákonná podmienka, za kto rej môže 

byť schválené všeobecne záväzné nariadenie. 

Zákon o hazarde v paragrafe 10 odsek 6 hovorí, že 

takéto všeobecne záväzné nariadenie  môže obec vyda ť, ak sa 

obyvatelia obce petíciou s ťažujú, že sa v obci narúša 

verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných h ier, 

pri čom takúto petíciu musí podp podpori ť najmenej zákonom 

stanovený po čet obyvate ľov obce. 

Takže, to, že, že tam absentuje, že, že, že teda, u ž 

sa raz hlasovalo, vôbec, vôbec nie je v zákone o ha zarde 

stanovené prekážka, ako prekážka toho, aby sa hlaso valo 

znovu.  

A nakoniec, zákon o peti čnom práve, o ktorý sa opiera 

aj protest prokurátora. Tu by som jednak poukázal n a, na, 
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na argumentáciu obsiahnutú v stanovisku magistrátu,  ktoré 

vysvet ľuje, že, že hlasovaním, že treba rozlišova ť medzi, 

medzi vyhovením petícii, kto, ku ktorému došlo už n a tom 

zasadnutí 26. januára, kde, 

poprosím o ďalší čas, ak by som vy čerpal,  

kde mestské zastupite ľstvo vzalo na vedomie petíciu 

a požiadalo primátora, aby vyhovel požiadavkám obsi ahnutým 

v petícii a predložil návrh všeobecne záväzného nar iadenia, 

treba rozlišova ť medzi týmto, čo sa vz ťahuje k peti čnému 

zákonu a potom ďalším postupom, teda schválením predmetného 

všeobecne záväzného nariadenia (gong), ktoré sa opi era 

o zákon o hazarde, ale ktoré nie je žiadnym porušen ím ex 

zákona o peti čnom práve.  

Peti čný zákon totiž ni č také ako opakované riešenie 

veci, ktorá už raz bola, alebo ktorá je predmetom p etície 

nezakazuje, vôbec to nerieši. To je len krkolomná 

konštrukcia prevádzkovate ľov hazardu, ktorú si, žia ľ, 

osvojila aj prokurátora.  

Aby som povedal príklad. A 

Predstavme si, že nejakou petíciou sa ob čania 

dožadujú, aby obec vy členila v rozpo čte finan čné 

prostriedky na vybudovanie par číka. Obec si povie, nemáme 

na to finan čné prostriedky, tak odmietneme túto petíciu, je 

nám to síce ľúto, ale nemáme na to, odmietneme. Potom 

zistí, že hospodári lepšie ako o čakávala, alebo prídu 

nejaké ne čakané finan čné prostriedky a zmení svoje 

stanovisko. A a vy člení v rozpo čte peniaze na vybudovanie 

par číka. Ak by mala pravdu prokuratúra v tom proteste, 
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ktorý nám predložila, tak by to druhé rozhodnutie 

zastupite ľstva bolo predsa protizákonné, lebo už raz 

odmietla požiadavku ob čanov v petícii, že, že sa dožadujú 

vybudovania par číka.  

Myslím si, že to by bolo ve ľmi absurdné po ňatie 

peti čného práva a ve ľmi absurdný výklad zákona o peti čnom 

práve.  

Takže, myslím si, že sú dané všetky dôvody, aby sme  

protest prokurátora odmietli a pokia ľ sa prokuratúra 

domnieva, že, že je to v rozpore so zákonom, nech t o dá na 

súd.  

A zárove ň, ke ďže hrozí, že to dá prokuratúra na súd, 

by som chcel da ť návrh dopl ňujúceho ozne, uznesenia, teda 

ozna či ť pôvodné znenie ako bod A a doplni ť bod Bé, Bé, 

žiada primátora, (gong) aby informoval me 

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

Ďakujem pekne, pán poslanec, za podporné stanovisko.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

vopred avizujem, ak by som náhodou potreboval viac 

času, tak priamo žiadam o pred ĺženie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 265 

V nie čom už bola dnes povedaná pravda, že tú diskusiu 

o tejto téme vo vecnej rovine sme si už odbili o ni e, už 

odbili nieko ľkokrát a dnes sa ni č nezmení. 

Dnes sa ni č nezmení ani v hlasovaní, pretože 

matematika je jasná a všetky ďalšie príspevky sú, naozaj, 

už len, áno, vä čšina príspevkov, ktoré tu zaznela, sú už, 

naozaj, len takým marketingovým ťahákom ako zdup ľova ť svoje 

stanoviská. A napriek tomu si myslím, že aj v tomto  

hlasovaní máme šancu nie čo zmeni ť, alebo aspo ň sa pokúsi ť 

nie čo zmeni ť k lepšiemu.  

A preto som spolu s mojim kolegom Bra ňom Kaliským 

pripravili sme spolo čný dopl ňujúci návrh k uzneseniu. Ten 

dopl ňujúci návrh vychádza z debaty, ktorú sme tu mali.  

Počas diskusie vecnej k petícii o zákaze hazardu, 

nieko ľkokrát zaznelo, že riešenie, ktoré je navýhodnejšie  

pre mesto by naozaj bolo také riešenie, kde by sme nemuseli 

zakáza ť úplne všetky prevádzky, pretože napríklad, kasína 

v luxusných hoteloch kam chodia, najmä, turisti, ná m 

v zásade nevadia a mesto z nich má pomerne významný  

finan čný príjem, takéto vyjadrenia zazneli dokonca aj od 

ľudí, ktorí boli priamo v peti čnom výbore, dokonca aj od 

zástupcu Aliancie za rodinu, ktorý vystúpil na tomt o 

mestskom zastupite ľstve.  

Diskusia bola však hlavne o tom a tá polemika bola 

vedená o tom, že či to zákon v sú časnej podobe dovo ľuje, 

alebo nedovo ľuje prija ť takéto riešenie.  
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Riešenie, ktoré by vyhnalo hazard zo všetkých sídli sk, 

z blízkosti škôl a odvšadia ľ tam, všetok ten vizuálny smog 

z ulíc nášho mesta, ktoré ľuďom, naozaj, vadí a v tejto 

miestnosti, som presved čený, nie je jediný človek, ktorý by 

ho schva ľoval, alebo by ho chcel, ale zárove ň umožnil 

ponecha ť tie prevádzky, ktoré sú bežné vo všetkých 

ostatných hlavných mestách Európskej únie a má z ni ch mesto 

pomerne významný príjem do rozpo čtu. 

Výsledkom vä čšinového hlasovania, ke ď sme na túto tému 

v minulosti diskutovali, bolo presved čenie tohto 

zastupite ľstva, že zákon takéto nie čo neumož ňuje. A preto 

sme s kolegom Bra ňom Kaliským pripravili dopl ňujúci návrh 

k uzneseniu, ktorým chceme vyzva ť vládu, aby zmenila zákon 

o hazarde tak, aby umožnil regulova ť priestory, v ktorých 

je zákaz hazardu spôsobom, aby sa mestá a obce na S lovensku 

samosprávy mohli rozhodnú ť, že ponechajú, napríklad, zo 

všetkých hotelov, motelov a penziónov, len luxusné hotely 

kategórie štyri a pä ť hviezdi čiek a podobne.  

Dovoľte mi teda prednies ť tento dopl ňujúci návrh. 

Dopl ňujúci návrh poslancov Martina Chrena a Branislava 

Kaliského, bod jedna, text doterajšieho  uznesenia sa 

ozna čuje ako bod jedna, k doterajšiemu návrhu uznesenia sa 

dopĺňa bod dva, ktorý znie: 

Bod dva, mestské zastupite ľstvo žiada primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky, aby inicioval 

rokovania s vládou Slovenskej republiky  o prerokov aní 

a schválení návrhu zákona, ktorým sa mení a dop ĺňa zákon 

číslo 171 z roku 2005 Zbierky o hazardných hrách a z meny 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr edpisov 

a to tak, aby tento zákon umožnil me mestám a obcia m 
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v rozsahu rozhodnutia ich zastupite ľstiev upresni ť 

definíciu priestorov pod ľa paragrafu 38 odsekov a) až dé) 

zákona, v ktorých je umiestnenie herne zakázané, vy členenie 

niektorých typov priestorov pod ľa objektívnych kritérií, 

v zátvorke, napríklad hotely kategórie štyroch hvie zdi čiek  

a vyššie, priestory pre obchod a služby s rozlohou nad 

desa ťtisíc metrov štvorcových  a podobne. Koniec 

dopl ňujúceho návrhu.  

Ja si uvedomujem, aj s kolegom Bra ňom Kaliským si 

uvedomujeme, že toto nie je ni č záväzné, toto je, 

jednoducho, výzva vláde, alebo žiados ť pánu primátorovi, 

aby rokoval o tom, čo aj predstavitelia peti čného výboru 

hovorili, že v zásade s tým problém nemajú, čo je výhodné 

pre mesto. Môže tomuto mestu prinies ť jeden milión eur 

približne (gong) do rozpo čtu ro čne, bez toho, aby to malo 

negatívne vplyvy a bez toho, aby sme mali nie čo prikázané.  

Toto zastupite ľstvo by takouto zmenou získalo samo 

možnosť rozhodnú ť, že v ktorých tých prevádzkach nám naozaj 

nevadia nejaké, napríklad, kasína, z ktorých budeme  mať 

príjem do rozpo čtu a pritom nebudú ob ťažova ť ob čanov, 

pritom budú slúži ť hlavne turistom. To, čoho sme sa 

obávali. 

Hovoril som s kolegom Buocikom o tom, hovoril som 

s kolegom Mrvom o tom, hovoril som s viacerými kole gami, 

viem, že v zásade na takomto nie čom by sa dala nájs ť zhoda, 

je to len politická deklarácia, je to len výzva. Na  druhej 

strane sú také šumy, že zákon o hazarde by sa mal t ento rok 

v parlamente otvára ť a meni ť znova.  
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A preto vás prosím o podporu tohto dopl ňujúceho 

návrhu, aby sme, možno, v budúcnosti mohli prija ť to 

najlepšie rozhodnutie pre naše mesto.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán kolega,  

chcela som si poveda ť sarkasticky, že predpokladám 

zrýchlené konanie vo veci tejto novely, ale odpoved ali ste 

sám, že šumy už sú. To znamená, že sa bude prerokuv áva ť 

skôr než vyprší akáko ľvek licencia. 

Ja by som uvítala snahu kolegov v národnej rade, al ebo 

vás, alebo tohoto zastupite ľstva, aby sa snažilo presadi ť 

legislatívne zmeny, napríklad, vo veci stavebného z ákona, 

alebo vo veci zákona o obecnom zriadení a mnohých i ných.  

Alebo, napríklad, aj cestného zákona v súvislosti 

s parkovacou politikou.  

Takže, toto nepovažujem za prioritu tohoto 

zastupite ľstva, máme iné, omnoho vážnejšie legislatívne 

problémy, ktoré by sa mali rieši ť v poradí, v akom im 

prislúcha vážnos ť.  
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A nepodporím váš návrh.  

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

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Chren, 

všetci vieme, že tento zákon, ktorý je prijatý zlý,  

bol prijímaný narýchlo v letnom čase.  

Ja sa domnievam, že treba postavi ť, naozaj, moderný, 

kvalitný európsky zákon o hazarde, dokonca aj o onl ajn 

hazarde a treba celý zákon prepracova ť nanovo a nie tuná 

narýchlo nejaké pripomienky, ktoré ani nevieme vyho dnoti ť.  

Čiže, budem ve ľmi podporova ť, možno,  vaše zapojenie, 

alebo niekoho z mesta, ktorý sa rozumie, ktorý má b lízko 

k hazardu, ktorý sa zapojí do tvorby nového zákona.   

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

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán poslanec Chren,  

nie je mi celkom jasné, že aké by boli dôsledky toh o 

návrhu. Jednak, celkom by som chápal ak by, ak by t oto bol 
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spôsob, akým zakotvi ť reguláciu hazardu na území mesta 

Bratislavy, no ale teraz sme v situácii, že už sme 

schválili všeobecne záväzné nariadenie, tak neviem,  či 

teraz bude nejaká petícia, aby sa povolil, povo, zm enilo 

všeobecne záväzné nariadenie  tak, že, že kasína bu dú, budú 

dovolené. Nie je mi teda jasné, že aký, aký by to m alo, aký 

by to malo dôsledky, konkrétne, na Bratislavu. 

Je mi jasné, že na iné mestá, kde ešte nemajú prija té, 

také všeobecne záväzné nariadenie, by im to rozšíri lo tú 

paletu možností, ale nie je mi jasné, že ako by sa to 

premietlo vo vz ťahu k mestám, kde už zákaz hazardu bol 

schválený, napríklad, v Bratislave. 

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

Pani poslanky ňa  Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja si ctím ducha toho zákona, to znamená, cie ľ, že 

chcete zdemokratizova ť niektoré veci, ale nectím si spôsob. 

To znamená, vy ve ľmi dobre viete, že ke ď ešte dávam aj 

nejaké, nejaký ublí, malý útulok vo Vrakuni, tak vá m ten 

materiál dávam do komisií, dávam vám to písomne, ab y ste si 

to mohli pozrie ť, ešte vám k tomu uvádzam aj obrázky a vy 

vlastne ve ľmi závažný zákon dávate a dúfam, že ctíte 

demokratické postupy, a nie nesúhlasíte s tým, ako sa 

zákony prijímajú v tomto štáte, že verejnos ť, ani odborná 

verejnos ť nepripomienkuje a nemá šancu pripomienkova ť 
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zákony, ktoré prijíma národná rada a potom sú tam t aké 

paškvily, ktoré sú prijímané národnou radou.  

Čiže, ak vás môžem poprosi ť, napríklad, mi povedzte, 

bude, pôjde to do zastupite ľstva, alebo bude potom 

rozhodova ť štatutár. Ja neviem z toho vášho návrhu. 

Nestihla som si to za zaregistrova ť. Nestihla som sa, 

vypo čuť si to.  

Čiže, bu ď mi to dáte písomne (gong) 

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Veľmi rýchlo. Toto je len politická deklarácia. Prial 

by som si, aby sme mohli meni ť texty zákonov, ale my 

nemôžme meni ť texty zákonov.  

Čiže, toto je len výzva vláde, aby zmenila zákon tak , 

ako sme diskutovali celé hodiny na tomto zastupite ľstve, 

aby sme mali možnos ť rozhodova ť o tom, kde herne majú by ť 

a kde nie v širšom ponímaní, než len v rozdelení na  tie 

štyri kategórie.  

Ja tu nehovorím o konkrétne, že ako má ten zákon 

znie ť, toto je len výzva pre vládu, aby sa tým zaoberala .  

K Ondrejovi Dostálovi.  
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Je to naformulované, pretože tento problém bude rie ši ť 

nie len Bratislava, ale celé Slovensko. Čiže, ako zmena pre 

celé Slovensko. Každopádne, existuje nie malá šanca , že 

špi čkoví právnici, ktorých má zaplatených Aliancia haza rdu, 

vyhrajú v prípadnom súdnom spore nad mestom a že sa  bude 

musie ť zbiera ť nová petícia aj v Bratislave. To nie je malá 

šanca. A možnože to ni č neovplyvní, možnože to bude slúži ť 

pre iné mestá, ale je (gong) to deklará 

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

Pán poslanec Buocik.  

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni,  

dovo ľte mi tiež tú debatu trošku odideologizo 

odideologizova ť. A to z toho dôvodu, že ja som ako jediný 

z poslancov praktikujúci advokát, tak si dovolím za uja ť, 

naozaj, právne stanovisko k tomu, čo, čo sme si pre čítali 

v proteste prokurátorky Krajskej prokuratúry v Brat islave.  

Všetci vieme teda, že tou hlavnou výhradou je, že b olo 

hlasované dvakrát a na opakované rokovanie mestskéh o 

zastupite ľstva mala by ť potrebná nová petícia pod ľa názoru 

prokurátorky.  

Ja mám za to, že závery prokurátorky sú mylné, pret ože 

petícia bola vybavená už d ňa 26. 1. 2017, ke ď ju mestské 

zastupite ľstvo tridsiatimi deviatimi hlasmi, aj vás, 
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kolegovia poslanci, ktorí ste neskôr nehlasovali za  to 

všeobecne záväzné nariadenie, sme ju vzali na vedom ie.  

Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, obsahom peti čného práva nie je povinnos ť 

dotknutého orgánu petícii vyhovie ť. Peti čné právo je 

naplnené už vybavením petície jej vzatím na vedomie . Na to 

existuje nieko ľko uznesení senátov ústavného súdu.  

Vzatie petície na vedomie, to je zav ŕšenie realizácie 

peti čného práva, malo a má za následok vznik kompetencie  

mestského zastupite ľstva regulova ť na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy hazard.  

Táto kompetencia, tak ako kompetencie v iných 

oblastiach, napríklad regulácii času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb, je časovo neobmedzená. Pokia ľ sa 

nezmení zákon, tak táto kompetencia mestskému 

zastupite ľstvu zostáva a mestské zastupite ľstvo je 

oprávnené aj v budúcnosti umiestnenie herní na územ í 

hlavného mesta Bratislavy regulova ť.  

Dňa 16. 2. 2017 a 30. 3. 2017 mestské zastupite ľstvo 

nerokovalo o vybavení petície, ale rokovalo o návrh och 

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložil pri mátor 

hlavného mesta. Oprávnenie mestského zastupite ľstva 

opakovane rozhodova ť o úprave vz ťahov, ktorých regulácia je 

v kompetencii mestského zastupite ľstva je prejavom jeho 

normotvornej činnosti a vychádza zo základných princípov 

demokracie. Aplikova ť ustanovenia vz ťahujúce sa na 

individuálne správne akty, takzvané právo rozhodnut ej veci 
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res judikáta, na normotvorný proces, je nenáležité.  

A takáto analógia je vo verejnom práve vylú čená.  

Prokuratúra v proteste bez relevantného právneho 

zdôvodnenia stotožnila akt vybavenia petície s hlas ovaním 

o texte vézeten. Náš právny poriadok tieto dve veci  

striktne odde ľuje. Prokuratúra ako inštitúcia, ktorej 

poslaním je chráni ť zákonnos ť v Slovenskej republike, tento 

krát svoj názor nepostavila na texte zákona, ale na  

argumentoch bez právneho základu.  

S touto právnou au argumentáciou sa neviem stotožni ť, 

a preto budem hlasova ť o nevyhovení protestu prokurátora.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia,  

nemôžem sa ubráni ť dojmu a z celého textu protestu 

prokurátora to cíti ť, že prokuratúra sa prepoži čala 

k obra ňovaniu záujmov hazardu a tvrdí, že oprávneným 

záujmom, dokonca tvrdí, že cie ľom zákonnej zmeny bola 

vyvážená ochrana oprávnených záujmov hazardu.  
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Toto sa nikde v zákone, ani v odôvodnení zákona 

nevyskytuje. Tam sa hovorí o obrane, ochrane verejn ého 

záujmu, ale nie záujmu hazardu.  

Takže prokurátorka fabuluje, prokurátorka fabuluje 

a vykladá zákon tak, že nakoniec popiera podstatu z ákona.  

Závery prokurátorky sú priamo v rozpore s textom 

zákona.  

Na druhej strane, alebo po druhé, šikanózne 

a nezákonne rozširuje podmienky prijatia vézeten v úpornej 

snahe splni ť zbožné želania hazardu. A hovorí aj 

o nezákonnosti prijatia všeobecne záväzného nariade nia 

a pritom splieta pojmy a zákony tak, že na konci fo rmuluje 

závery a podmienky v rozpore s textom zákona.  

Ja odporú čam pánu primátorovi, aby potom čo odmietneme 

protest prokurátora, podal generálnemu prokurátorov i 

Slovenskej republiky  podnet na preverenie zákonnos ti 

protestu prokurátora krajskej prokuratúry vo či všeobecne 

záväznému nariadeniu hlavného mesta v tomto prípade .  

Prokuratúre na všetkých stup ňoch odporú čam, aby 

pracovali na dvoch riešeniach. Po prvé, rieši ť ako zabráni ť 

praniu špinavých pe ňazí v hazarde zákonným sledovaním 

zdrojov z finan čných prostriedkov, s ktorými sa hrá a ktoré 

sa poži čiavajú prehrávajúcim hrá čom.  

A po druhé odporú čam prokuratúre, rieši ť krádež 

peti čných hárkov a záver vyšetrovate ľov, že bol ukradnutý 

len kancelársky papier.  
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Ďakujem za pozornos ť.  

(poznámka:  potlesk) 

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. 

Priznám sa, že nerobím si ilúzie o krajskej, ani 

Generálnej pra prokuratúre Slovenskej republiky, od kedy 

v minulom období toto zastupite ľstvo predalo nejaký smiešny 

pozemok za sto metrov štvorcových priamym predajom 

a v zákone je konkrétne napísané, že pri predaji pr iamym 

predajom nesmie by ť znalecký posudok starší ako šes ť 

mesiacov, bol vtedy zna starší, mal šes ť mesiacov a tri 

dni. Ke ď som na to prokuratúru upozornil, tak konštatovala,  

že došlo k porušeniu zákona, že mám pravdu, ale neb udú to 

rieši ť.  

To iná č na margo toho, že nie čo čo je explicitne 

v zákone napísané, že nesmie, tak prokuratúra to 

odignorovala na s ťažnos ť a teda posunutie generálnej 

prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej repub liky sa 

stotožnila s krajskou a povedala, že opätovne potvr dila, že 

áno, zákon bol porušený, ale nebudú to rieši ť.  

Čiže, to je, to asi ako funguje naša prokuratúra. 

Nie čo, čo je explicitne v zákone napísané a bolo porušené, 
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čo skonštatuje, že bolo porušené, nerieši, ale nie čo, čo 

v zákone napísané nie je, že musí by ť, ke ď sa to neporuší, 

tak to rieši.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja to rozdelím do dvoch častí. 

Prvé,  prvé bude pár poznámok mojich k tomu protest u 

a druhé bude pre čítanie pozme ňujúceho návrhu, ktorý za čal 

číta ť kolega poslanec Ondrej Dostál, ale žia ľ, ho 

nedočítal, takže aby to zaznelo, tak ho predložíme 

spolo čne.  

Ak by sa náhodou stalo, že by som prekro čil ten čas 

pôvodný, tak vás prosím o pred ĺženie. 

Takže, najskôr pre istotu urobím to opa čne, najskôr 

pre čítam ten pozme ňovák, aby, aby vyšiel na to čas.  

Takže, je to doplnenie, s tým, že, no zmena 

a doplnenie, nechám na návrhovú komisiu, že ako to ešte 

vyhodnotia. 

Čiže, pôvodné, pôvodný bod, alebo pôvodný text návrh u 

uznesenia sa ozna čuje ako bod A a dop ĺňa sa bodom Bé, 
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ktoré, ktorý znie. Bod Bé, mestské zastupite ľstvo a tak 

ďalej, žiada primátora, aby informoval, aby ho infor moval 

o podaní žaloby prokurátora proti všeobecne záväzné mu 

nariadeniu o zákaze umiestnenia herní na území hlav ného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Termín, je n a 

najbližšom zasadnutí mestského zastupite ľstva potom, ako 

hlavné mesto obdrží informáciu, že žaloba bola poda ná.  

Že toto je, toto je návrh toho pozme ňujúceho, alebo 

pozmeňujúceho a dopl ňujúceho návrhu, ja ho potom po 

skon čení príspevku aj odovzdám písomne.  

A teraz tých pár poznámok.  

Ja ke ď som sa stal komunálnym poslancom, tak mal som 

takú tendenciu, že akože budem tak aj pozitívne nal adený 

voči tým protestom prokurátora, však sú to aj právnici  

a snažia sa to vyhodnocova ť pod ľa najlepšieho vedomia 

a svedomia. No len potom prišli také protesty, kde 

jednoducho, z ktorých bolo jasné, že ten prokurátor , 

proste, niekedy aj nepochopil ten zákon, ktorý, kto rým sa 

zaoberal v tom proteste a konkrétne spomeniem jeden  

príklad.  

Bolo to, bol to jeden protest, ktorý bol vo či 

petržalskému zastupite ľstvu, kde sa namietal, namietalo 

jedno vézeteko, ktoré súviselo, s prechodom, s prec hodom na 

euro. A tým, že som spolupracoval na tvorbe toho zá kona, 

tak mi bolo jasné, že ten prokurátor, proste, ten e urozákon 

nepochopil a zistil som, že naozaj závisí od kvalit y 

prokurátora a ešte od ďalších iných nasna nastavení 

a okolností, za akých ten prokurátor ten protest pí še. 
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Čiže, naozaj, ani pri najlepšej vôli niekedy nie je 

možné vyhovie ť tomu protestu prokurátora, aj ke ď človek má 

ur čité pozitívne nastavenia.  

A tento typ protestu je ve ľmi podobný tomu, ktorý som 

zažil v minulosti. Jednoducho, v tomto type protest u ten, 

ten prokurátor vytvára ur čitú špecifickú právnu 

konštrukciu, ktorá nie len, pod ľa môjho názoru, ale už tu 

ako hovorili kolegovia pán Dostál a pán Buocik, jed noducho, 

nemá oporu v zákone.  

Ak si všimnete to stanovisko, tak vlastne, prokurát or 

sa tam nikde, nikde nezaoberá, napríklad, paragrafo m 5 dé) 

zákona o peti čnom práve, hoci vybavenie petície neupravuje 

len paragraf 5, na ktorý sa prokurátor odvoláva, al e 

vybavenie petície upravujú aj ďalšie paragrafy, 5a, 5bé, 

5cé, 5dé, a práve v tom paragrafe 5dé odsek 3 je ja sne 

povedané, že vybavenie petície je osobitný proces, ktorý 

nemá s schva ľovaním a tvorbou vézetenka priamo ni č 

spolo čné.  

Ak by totiž platilo, že malo ma ť nie čo spolo čné, tak 

ako tvrdí prokurátor, tak by v tomto zákone o peti čnom 

práve muselo by ť povedané, že ak osobitný zákon neustanoví 

inak a musel by tam by ť odkaz na ten zákon o hazarde, potom 

by mohlo teoreticky plati ť, že, že vybav, že prijímanie 

vézetenka by bolo vybavením petície. Ale v zákone 

o petíciách sa žiadny takýto odkaz nenachádza.  

Čiže, celé to stanovisko prokurátora je, v podstate,  

postavené na vode a (gong) na jeho vlastn 
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(poznámka:  potlesk) 

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

Požiadali ste, pán poslanec?  

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

Áno, áno, na za čiatku.  

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

Nech sa pá či, môžete. 

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

A na jeho vlastnej interpretácii právnych predpisov .  

Ešte jednu poznámku, a to sa týka rokovacieho 

poriadku.  

Áno, samotné porušenie rokovacieho poriadku nemá pr ečo 

prokuratúra rieši ť, ale rokovací poriadok je prijímaný 

uznesením mestského zastupite ľstva. A pokia ľ uznesenie 

mestského zastupite ľstva je v rozpore so zákonom, tak je 

povinnos ťou prokuratúry rieši ť aj rokovací poriadok.  

A zákon o hazarde bol prijatý v roku 2005, a teda 

prokuratúra od roku 2005 vie, ak by platil jej názo r, že 

rokovací poriadok tohto zastupite ľstva nie je v súlade so 

zákonom, pretože ak by sa hlasovalo v prípade hazar du 

o prijímaní vézetenka, tak sa nemôže hlasova ť dvakrát. 
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Napriek tomu teda, že toto prokuratúra tvrdí, že je  to 

protizákonné, od roku 2005 nepodala žiadny protest tomuto 

zastupite ľstvu vo či jeho rokovacieho poriad, rokovaciemu 

poriadku a neurobila tak ani teraz.  

Čiže, je ve ľmi pochybná aj tá časť protestu 

prokurátora, ktoré hovorí o tom, že by náš rokovací  

poriadok mal by ť protizákonný, pretože je nejakým spôsobom 

v rozpore s so zákonom o hazarde a podobne.  

Takže, ja v ostatnom sa nechcem opakova ť po kolegovi 

Dostálovi a kolegovi Buocikovi, lebo s nimi súhlasí m, tak 

ako to tu bolo prezentované a poprosím vás o podpor u toho 

pozmeňujúceho návrhu, ktorý dáme spolo čne s pánom poslancom 

Dostálom.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

Priatelia, je šestnás ť hodín, vonku čaká verejnos ť, 

čiže poprosím o úspornos ť, aby sme dokon čili bod a potom 

dáme slovo ob čanom. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem kolegovi Vetrákovi za predloženie toho 

pozmeňujúceho návrhu a chcel by som doplni ť, že áno, aj 

z tohto zastupite ľstva máme skúsenosti, ke ď prokuratúra 

podáva protest a vyzerá to, že je to akoby až samoú čelné. 
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A pripomeniem všeobecne záväzné nariadenie  

o o zábavnej pyrotechnike, s ktorým ur čite mali kopu roboty 

zamestnanci magistrátu. My sme sa tým zaoberali ako  za 

zastupite ľstvo, a pritom sa to opieralo iba o to, že, že 

tam bola prepísaná nejaká definícia zo zákona, čiže v tom 

žiaden rozpor so zákonom nebol.  

A ja som teda využil skuto čnos ť, že som poslancom 

národnej rady a upozornil som na to aj generálneho 

prokurátora a jeho námestníka. A pod ľa mojich informácií 

v tejto veci žiadna žaloba podaná nebude, napriek t omu, že 

sme to odmietli vyhovie ť protestu prokurátora.  

Tento protest prokurátora, evidentne myslím o hazar de, 

nie je samoú čelný, ale (gong) ú čelo 

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.  

S Krajskou, alebo Okresnou prokuratúrou v Bratislav e 

mám svoje skúsenosti, môžem kolegovi Vetrákovi posl ať 

informáciu kedy ja som namietal rozpor rokovacieho poriadku 

mestskej časti so zákonom a dostal som oficiálnu odpove ď, 

kde mi napísali, že prokuratúra sa zapodieva minimá lne 

všeobecne záväzným nariadením, pod ni č nižšie nejde 

a rokovací poriadok je pre ňho interná smernica, ktorým sa 

nebude vôbec zapodieva ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 283 

Tak len, takže, zaujímavé, že raz je to interná 

smernica, ktorá sa nezapodieva a druhýkrát konštatu je, že 

rokovací poriadok je v rozpore so zákonom.  

Tak asi pod ľa toho, ako treba.  

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

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ja len krátko dodám, že áno, tie, je to presne tak,  je 

to ve ľmi nekonzistentné.  

A druhá vec, je škoda, hoci som teda nevidel, že by  

chodievali  na na zastupite ľstvá zástupcovia prokuratúry, 

ale je škoda, že ke ď niekto napíše nejaký právny názor, 

právne stanovisko, takže si ho nepríde obháji ť na rokovanie 

toho orgánu, vo či ktorému namieta.  

Je, je to škoda, že nechodia, ur čite by sa ve ľa vecí 

dalo vykonzultova ť aj osobne a je to, žia ľ, nastavenie tej 

prokuratúry aké je a pod ľa mňa, to nie je správne.  

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

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Milí kolegovia,  

všetci dobre vieme, tú sku čo, tú skuto čnos ť, že vz ťah 

orgánov územnej samosprávy a štátu upravuje ústava v článku 

67.  

Účelom tohto článku je zabezpe či ť nezávislos ť územnej 

samosprávy od štátu. Vo veciach územnej samosprávy 

rozhoduje obec samostatne, povinnosti a obmedzenia jej 

možno uklada ť ďalej len zákonom.  

Zákon o hazardných hrách ukladá obci síce neobvykle , 

ale ukladá, povinnos ť zabezpe či ť zvýšenú legitimitu pre jej 

rozhodovanie o regulácii hazardu predložením petíci e 

obyvate ľov obce, ktorou sa domáhajú regulácie umiest ňovania 

herní.  

Tak pred prvým hlasovaním o návrhu nariadenia, ako aj 

pred v poradí druhým hlasovaním, bola táto podmienk a 

zabezpe čujúca zvýšený legitima čný ú činok pre realizáciu 

právomoci obce splnená, ke ďže obyvatelia obce sa domáhali 

v dôsledku predloženej petície regulácie umiest ňovania 

herní.  

Nakoľko žiadne ustanovenie zákona, či už v zá zákone 

o hazardných hrách a respektíve zákona o peti čnom práve 

nepodmie ňuje výkon oprávnenia obce predložením petície pred 

každým procesným hlasovaním o návrhu nariadenia, vý klad 

prezentovaný v proteste ukladá obci povinnos ť mimo zákona 

rámca, čo odporuje rovnako aj článku 67 Ústavy Slovenskej 

republiky.  
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Kvôli tomuto odmietneme protest prokurátora, ja 

osobne.  

A ešte chcem poveda ť, že dnes je presne na de ň rok 

tomu, čo bola odovzdaná petícia.  

Čiže, my už viac ako dva roky bojujeme pre to, aby 

hazard bol vo vrak, v Bratislave zakázaný.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Začnem s tým, kde skon čila pani poslanky ňa Štasselová. 

Dneska ráno pred siedmou jak som sa zobudil, pozrel  

som sa na telefón a tam to je ve ľká výhoda tých sociálnych 

sietí, takáto parádna fotografia, kde štyria staros tovia 

a poslanci mestského zastupite ľstva, ešte aj tu mám 

predsednícky stôl, ten presne na tento de ň, skoro v túto 

hodinu sme odovzdávali pred rokom stotridsa ťšes ťtisíc 

stotridsa ťdevä ť podpisov, zozbieraných spolu 

s dobrovo ľníkmi, do podate ľne Bratislavy. 

A presne na tento de ň rokujeme o proteste 

prokurátorky, ktorý ma nenechal chladným.  
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Som ve ľmi rád, že som si pre čítal viaceré právne 

analýzy, ktoré boli podobne, ako pripravená analýza  od 

magistrátu v, na strane nás, poslancov, ktorí prija li 

vézetenko a hovoria o tom, že je zákonné, nie že ne zákonné.  

Ja som sa trošku zah ĺbil do toho, čo tam tá pani 

prokurátorka na desiatich stranách píše a ja, ešte dodnes 

nedokážem niektoré veci pochopi ť, a pritom nie som právnik 

a je mi úplne jasné, že petícia je vybavená tým a t áto bola 

vybavená tým, že 26. januára tohto roku sme zobrali  ju na 

vedomie a poverili sme pána primátora, aby pripravi l 

vézeten o úplnom zákaze hazardu.  

Je vybavená? Je vybavená.  

Na základe tohto vybavenia tejto petície, si pán 

primátor, pripravil vézetenko, úplne jednoduché, to  

vézetenko pri prvom rokovaní nema, nebolo, nebolo p rijaté 

žiadne uznesenie a pri druhom rokovaní prešlo dvads aťsedem 

hlasmi poslancov mestského zastupite ľstva. 

Nevidím v tom žiaden problém a mám to potvrdené nie  

len magistrátnymi právnikmi, ale pán advokát Ki ča, pán 

advokát Šelika, advokáti zo Zastavme hazard, tuto s a 

vyjadrili páni právnici, ktorí tu pôsobia medzi nam i, to je 

pán Vetrák, pán Buocik a predpok. Ja som nepo čul iný názor 

ako pani prokurátorky, ktorá si osvojila argumentác iu 

hazarduloby, že by bola nejaká protizákonnos ť. Nepo čul som 

to tu doteraz. 

A mám pripravené uznesenie, ke ďže som prekvapený 

a nepredpokladal som, že by takáto, takéto nie čo štátny 
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orgán, ktorý má chráni ť zákonnos ť, ale aj ob čanov tejto 

republiky urobí, ale urobil, teda podal protest 

prokurátora. A keby chcel pokra čova ť ďalej, tak by som rád 

navrhol doplnenie, 

a ak by mi nesta čil čas, tak žiadam o pred ĺženie,  

a žiadam teda doplni ť to: 

mestské zastupite ľstvo, ako si navrhol ty, pán 

primátor, nevyhovuje protestu prokurátora  

a mestské zastupite ľstvo žiada, a teraz ide to 

doplnenie, pána primátora 

po Bé, v prípade podania žaloby Krajskou prokuratúr ou 

Bratislava vo či mestu, toto ú činne a v čas bráni ť,  

Po Cé, aby, teda žiada pána primátora, po Cé ďalej, 

aby riadne využil každý opravný prostriedok vo či 

akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému v ne v neprospech 

mesta Bratislavy, vrátane predbežných opatrení. 

Čiže, toto by som navrhol a dám to teda návrhovej 

komisii, doplni ť do, do uznesenia. 

Ďalej chcem pokra čova ť v tom, že my sme si neuvedomili 

a sme tu v obecnej rovine právnej, že treba zase po veda ť to 

čo sme hovorili roky rokúce tuná, ke ď bol celý ten proces 

zberania petície a a prípravy vézetenka, že tuná id e 

o spolo čenský nešvár, problém. Celá civilizovaná Európa sa 

s hazardom, hazard redukuje, hada, hazard vytes ňuje na 
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okraj spolo čnosti. Prijíma nové zákony, ktoré sa zaoberajú 

nie len hazardom v kamenných prevádzkach, (gong) 

prosím o pred ĺženie,  

ale aj s hazardom na internete.  

Toto všetko musí reflektova ť Slovenská republika, čiže 

zákonodarci v Slovenskej republike a skúsi ť pripravi ť 

moderný zákon, tak ako je, možno, v Českej republike, 

ur čite lepší ako ten náš. Alebo v Ma ďarsku, alebo 

v Rakúsku. 

Čo sa týka ešte, pán Chren hovoril o jednom návrhu, 

ktorý tuná podal, doplnil. Je ve ľmi obsažný. Ja som ho celý 

nevnímal, ale pochopil som, že nejde len o to, aby tam boli 

hotely štvor, pä ťhviezdi čkové, exkluzívne, o ktorých sme 

hovorili, že tie by teda tak moc nevadili, nespôsob ovali by 

také spolo čenské problémy, ako spôsobuje samotný hazard, 

ktorý je napojený na záložne, poži čovne a a spôsobuje ľuďom 

len neš ťastie, ale hovoril tam aj o tom, že by to malo by ť 

v obchodných domoch s prevádzkami nad nejakých, nej aké 

množstvo. Tak toto ur čite nie, takéto nie čo nepodporím. 

A pod ľa mňa, tie hotely a kasína ve ľké, ktoré sú, tak 

tie samy majú dostatok síl na to, aby presadili na 

ministerstve financií, alebo kde to, už v národnej rade, to 

čo vlastne chcú urobi ť.  

Nepochybujem o tom, čo hovorila Danka Čahojová, že to 

bude expresne urobené a že to do toho novembra stih nú 

a vznikne nová situácia.  
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Čiže, ja by som vás vyzval, páni poslanci, bu ďme 

obozretní, bu ďme opatrní a toto, tento návrh uznesenia, 

ktorý navrhol aj pán Vetrák, po ťažmo od pána Dostála, ale 

aj tento môj, ktorý hovorí o tých krokoch, že keby náhodou 

teda prokuratúra konala a išla ďalej, tak aby mesto poctivo 

ako riadny hospodár sa bránilo a v prípade potreby konalo 

tak, aby nevznikli vôbec žiadne pochybnosti, ani šk ody.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa chcel po ďakova ť za tento posledný krásny 

príspevok budúceho kandidáta na župana pána Mrvu, k de som 

sa nedozvedel vôbec ni č nové, iba po čul som to, čo, čo 

opakuje už nieko ľko rokov. 

A mám ešte takú básnickú otázku. Minuli sme, od 

pätnás ť nula nula to za čalo, teraz je šestnás ť dvanás ť, 

myslel som, že budem posledný, vidím, že ešte aj na priek 

tomu ešte nie, myslíte si, kolegovia, alebo skúste zdvihnú ť 

ruku niektorí kolegovia, ktorý, ktorého presved čil, 

presved čila táto hodina na zmenu názoru. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som len chcel poprosi ť kolegov, viackrát tu 

odznelo, že prokuratúra nasko čila na argumentáciu hazard 

hazardnej loby. Ja by som poprosil, aby sme tu 

neznevažovali prácu štátneho orgánu. Sú to právnici , majú 

na to názor, my na to môžme ma ť iný názor, ten o chví ľu 

vyjadríme hlasovaním, ale prosím vás, ne nedevas ne  

neznehodnocujme tu prácu štátneho orgánu.  

A rovnako si myslím, že ten, že ten návrh Jana Mrvu  je 

nezmyselný. Však samozrejme, že ke ď prokuratúra podá návrh 

na súd, čo podá, lebo ke ď, ke ď sa jej raz nevyhovie, tak 

onon oni sa s tým nepárajú, oni, proste, dajú ten p odnet.  

Takže primátor bude kona ť tak, ako treba. 

Takže, to sú úplné právnické nezmysly.  

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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Pán kolega,  

to nie je konkrétny návrh o konkrétnych kategóriách , 

to je výzva vláde, aby umožnila samosprávam samým s a 

rozhodnú ť ako došpecifikujú tie štyri kategórie, v ktorých 

je dnes hazard zakázaný.  

To znamená, to čo ste povedali aj vy mnohokrát, že 

keby ste ako poslanec mestského zastupite ľstva mali 

možnosť, že ponecháte naj kategóriu najluxusnejšie hotely,  

urobili by ste to.  

To nie je konkrétny návrh, vláda musí schváli ť 

a pripravi ť konkrétny návrh zákona. A ak si chcete stá ť za 

svojim slovom vy, aj mnohí iní v tom, čo tu zaznelo 

v rozprave v minulých mesiacoch, mali by ste tuto 

deklaratórnu výzvu vláde, naozaj, podpori ť. 

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

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa prihlásil ešte ob čan pán Chromík. 

Prosím, hlasujte, či môže pán Chromík vystúpi ť. 

(Hlasovanie.) 

Pán Chromík, nech sa pá či, máte tri minúty. 

Občan   Anton   C h r o m í k :  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, 
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veľmi pekne ďakujem za to, že ste, že môžem tu 

vystúpi ť.  

Ďakujem vám za váš čas, za vaše hlasovanie a za to, 

ako ste sa po čas celého toho dlhého obdobia, a teda dnes 

máme to výro čie odovzdania (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

tejto petícii.  

Veľmi si to vážime a ceníme. Myslíme si, že chcete 

urobi ť toto mesto, naozaj, krajším a lepším, a to je pre 

nás dôležité.  

Čo sa týka nejakých uznesení, už by som len reagoval  

na pána Chrena, ktorý ma spomenul oh ľadom toho svojho 

uznesenia. Áno, deklarovali sme o tom, že nemali by  sme 

problém, keby boli herne obmedzený iba na nejaké lu xusné 

päťhviezdi čkový hotel, ale takisto by som bol ve ľmi rád, 

keby to samotn tá vaša výzva nebola, naozaj, zneuži tá na 

nejakú zase úpravu, ktorá bude problematická preto,  lebo 

takisto ako sme hovorili, že nemáme problém s tými hotelmi, 

je ve ľmi dôležité, aby tam bolo spomenuté aj to, akým 

spôsobom sa bude ur čova ť po čet tých autona matov, aby nám 

nevznikol potom problém s megakasínom. Myslím, že t am bude 

jeden pä ťhviezdi čkový hotel a potom na to nabalených, ja 

neviem, nieko ľko desa ťtisíc automatov, kde sa bude hra ť. 

Takže, tam by som bol ve ľmi opatrný.  

A poprosím vás, nenechajte sa potom zneuži ť s tým, že 

niekto potom bude bra ť vaše meno s tým, že áno, vy ste boli 

tí, ktorí, ktorí chceli, proste, to takýmto spôsobo m.  
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Ešte raz, ďakujem ve ľmi pekne. Naše argumenty ste si 

mali možnos ť pre číta ť v analýze, ktorú sme vám dali. Myslím 

si, že tam je to jasné.  

V tomto prípade, naozaj, obávam sa, že prokuratúra sa 

stala advokátom hazard loby.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

A ešte pán Polakovi č chce vystúpi ť.  

Hlasujte o tom, či môže vystúpi ť pán Polakovi č. 

(Hlasovanie.) 

Pán Polakovi č, nech sa pá či, máte tri minúty. 

Občan   Ján   P o l a k o v i č :  

Dobrý de ň, moje meno je Ján Polakovi č. 

Ja už to trošku asi len tak jemne zhrniem. Vidím, ž e 

tu sú už ľudia rozhodnutí.  

Ale v každom prípade, chcel by som poveda ť, že ste 

toto celé pokazili. Celá tá iniciatíva proti hazard u bola 

extrémne pokazená. Mali sme ve ľkú šancu pri tom prvom 

hlasovaní tento hazard zregulova ť. Mali sme ve ľkú šancu 

spravi ť nie čo proti tomu, aby sme proti hazardu zasiahli. 
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Naozaj, vä čšina poslancov bola, a teda aj samotné, samotná 

Asociácia hazardu a hier bola za to, aby sa ten haz ard 

reguloval, aby naozaj, os ostal iba v tých kasínach . No, 

bohužia ľ, to neprešlo. Neviem z akého dôvodu. Sám sa 

zamýšľam nad tým, pre čo to už druhýkrát prešlo, ke ď už 

vtedy sa rozprávalo o tom, že pravdepodobne to druh é 

hlasovanie bude nezákonné. Dobre sa o tom vedelo. 

A teraz ke ď prokurátor podal tento protest, tak 

rozprávate, jak keby to ni č nebolo.  

Viete, ja spomeniem jednu situáciu z Ra če. Bolo to 

nedávno, ke ď u nás sa riešila zámena, zámena pozemku na 

základe, aby sa vystaval park namiesto bytovky. Vte dy 

všetci rozprávali, všetci boli tiež právnici, všetc i vedeli 

jak to dopadne, všetci rozprávali jak stopercentne 

developer tu bytovku nepostaví. Jak sa to nesmie za meni ť.  

Vy ste tu o tom rozhodovali. Bol tam pán Mrva a pán  

Drotován, ktorý teraz chce kandidova ť s pánom Mrvom. No, čo 

sa stalo, zámenu ste neschválili, bytovka stojí.  

A teraz všetci kývnu plecami a povedia: No, bohužia ľ, 

moja vina to nie je. Je to jeho vina, je to jeho vi na, je 

to jeho vina. Nikto si tú vinu neprizná.  

Viete, chválite sa tým, že, že hospodárime 

s prebytkom, ako, ako Bratislava. A ja sa pýtam, to  že 

hospodárime s prebytkom, teraz tie peniaze musíme z ahodi ť? 

Konečne máme možnos ť stava ť, či už pokazené cesty, či už 

chátrajúce športoviská, či už oby čajnú údržbu zelene, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 295 

ktorá, naozaj, je v katastrofálnom stave. To sú to,  čo 

ľudia vnímajú. A vy teraz tie peniaze chcete zahodi ť?  

Viete, ve ľa ľudí hovorí o hmotnej zodpovednosti 

politikov. Ja sa chcem opýta ť, ktorý z vás by nevyhovel 

tomuto protestu prokurátora, pokia ľ by bola hmotná 

zodpovednos ť prokurá, pokia ľ by bola hmotná zodpovednos ť 

politikov? Ani jeden z vás. Viete.  

Áno, pán Hr čka sa hlási teraz, samozrejme, pokia ľ je 

to také, v takej hypotetickej rovine, tak, tak, kaž dý, 

samozrejme, by bol za.  

Ale v každom prípade, ja vyzývam poslancov, aby si to 

ešte premysleli. Aby nespravili rozhodnutie, ktoré nás môže 

zatiahnu ť do dlho dlhotrvajúceho súdneho sporu, čo môže 

Bratislavu stá ť ve ľa pe ňazí a nakoniec výsledok bude celého 

tohto vézetenka, celého toho snaženia výsledok bude  tým, že 

ani nezakážeme herne, dôjdeme o peniaze a vlastne, všetko 

bude zbyto čné.  

Tak ja verím, že ešte nad týmto budete premýš ľať 

a samozrejme, ve ď my máme do budúcnosti možnos ť regulova ť 

a pripravi ť poriadny, poriadny návrh. Ale myslím si, že 

toto nie je správne pre Bratislavu.  

Ďakujem. 

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

Ďakujeme. 
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Ešte faktickou pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Prepá čte, zabudla som vaše meno, ale nebudem sa 

vyjadrova ť k vášmu názoru na hazard, ale rozhodne vás 

musím, pán Polakovi č, prepá čte, vyvies ť z omylu. Toto 

zastupite ľstvo nehlasovalo o vaš, o stavbe. O tom, či 

vyrastie bytovka, alebo nevyrastie bytovka, o tom s a 

rozhodovalo niekde u vás v Ra či. Pýtajte sa na úrade 

v Ra či. Na stavebnom úrade. Pýtajte sa aký bol ten proce s. 

Tu sa rozhodovalo o zámene pozemkov.  

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: 

Tiež chcem reagova ť, lebo som bol spomenutý.  

Toto zastupite ľstvo rokovalo o zámene pozemkov. Nie 

o stavbe. A my, s pani poslanky ňou Štasselovou sme dávali 

návrh na to, že teda okej, i ke ď je to, i ke ď, i ke ď je to 

protiprávne, že im to tam postavil cesty na pozemko ch, ku 

ktorým nemal právny vz ťah, tak nech zaplatí 

stopä ťdesiattisíc euro, aj ako pokutu, aj ako peniaze na 

vybudovanie pekného parku. Ale toto už tam neprešlo . Toto 

uznesenie. Škoda veliká.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa,  

vy chcete niek. Lebo diskusia už skon čila.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, a čo to je?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Procedurálny návrh máte? Tak nech sa pá či.  

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

Ďakujem vám ve ľmi pekne za slovo.  

Ja považujem za dôležité upozorni ť, že toto 

zastupite ľstvo má prijatý schválený záväzný dokument Etický 

kódex volených predstavite ľov a vzh ľadom na to, že pán 

poslanec Chren podal návrh na hlasovanie, tak upozo r ňujem 

na článok 4 Konflikt záujmov, že volený predstavite ľ plní 

svoj mandát tak, aby priamo, ani nepriamo neupredno stnil 

naplnenie svojich osobných záujmov.  

Slúži verejnému záujmu a pri výkone funkcie 

neuprednost ňuje ani záujem súkromných skupín svojich 

príbuzných a iných jednotlivcov alebo skupín, ktorý ch 

cie ľom je získa ť priamy alebo nepriamy profit na úkor 

verejného záujmu.  
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A po tretie. Ak príde k riziku, že volený predstavi te ľ 

by sa pri výkone funkcie ocitol v konflikte záujmov , 

bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý o danej veci ro kuje, 

respektíve rozhoduje.  

Zabudol pán poslanec Chren oznámi ť zastupite ľstvu, 

alebo teda oznámil kedysi v minulosti v diskusiách,  že je 

spoluvlastníkom prevádzky, ktorá sa priamo nachádza  

v objekte kde jedno z takýchto prevádzkových zariad ení 

hazardných hier sa nachádza.  

Takže ja si myslím, že tam je priamy konflikt záujm ov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Slušnos ť káže to aspo ň oznámi ť.  

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

Návrhovák, návrhová komisia.  

Ešte procedurálne návrhy sú tu.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som sa hlásil už predtým s procedurálnym návrhom . 

Samozrejme, musím aj zareagova ť, ke ďže nie som nijak 

majetkovo zainteresovaný, ani so žiadnym iným prosp echom 

nie som v žiadnom konflikte záujmov.  
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A pani starostka svoju primátorskú kampa ň, si prosím, 

veďte iným spôsobom.  

Hlásil som sa ešte pred tým než pani starostka 

Čahojová s tým, že s ťahujem svoj dopl ňujúci návrh. 

Odôvodnenie je také, že ja som ho predkladal spolu s Bra ňom 

Kaliským v tej najlepšej viere nájs ť kompromis najlepší pre 

mesto. Pod ľa toho, čo tu zaznelo, aj z tej strany, 

v minulosti, kde sedí pani Čahojová, aj zo strany Aliancie 

za rodinu, na riešenie, ktoré by bolo najlepšie pre  mesto. 

Dnes viacerí kolegovia, vrátane pána Mrvu, svoje st anovisko 

z minulosti zmenili a povedali, že teda, ke ď je možnos ť 

zrealizova ť, tak už o to nemajú záujem a nepodporia ho, 

a preto nemá zmysel takýto dopl ňujúci návrh predklada ť 

a beriem ho spä ť.  

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

Ďakujem pekne za upresnenie.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme v poradí tri dopl ňujúce návrhy, z toho ten 

prvý, ktorý bol podaný Martinom Chrenom a Kaliským,  sa 

stiahol. Ako sme po čuli. 

V poradí druhý bol od pána Dostála a Vetráka. Žiada jú 

doplni ť do pôvodného uznesenia: 
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Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby informoval 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

o podaní žaloby prokurátora proti všeobecne záväzné mu 

nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy číslo 2 z roku 2017 

z 30. 3. 3017 o zákaze umiestnenia herní na území h lavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Termín tejto informácie: na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

potom, ako hlavné mesto SR Bratislava obdrží inform áciu, že 

obžaloba bola podaná. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší, ďalší sme dostali od pána poslanca Mrvu.  

Ale rada by som sa ho opýtala, nako ľko sformuloval to 

svoje uznesenie tak, že teda môže z toho vzniknú ť nejaký, 
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nejaké nedorozumenie, že či myslel bráni ť podanie obža, 

teda obžaloby prokuratúrou, alebo bráni ť mesto. Lebo ako on 

to napísal, tak to prvé je.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Takže, pre čítam, pre čítam návrh ako to myslíme my ako 

návrhová komisia: 

Žiada primátora v prípade podania žaloby Krajskou 

prokuratúrou Bratislava vo či hlavnému mestu SR Bratislava, 

aby sa vo či nej ú činne a v čas bránila.  

A v bode dva,  

počkajte, pokra čuje to ešte ďalej,  

aby prípadne využil každý opravný prostriedok vo či 

akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému v neprospech hlavného  

mesta SR Bratislavy, vrátane predbežných opatrení. 

Ak to takto je, takto to myslel aj on, tak pot 

potrebujem, aby povedal, že áno, súhlasí.  

Ešte by sme sa mali. 

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

Dajte slovo pánovi, mikrofón, pánovi Mrvovi.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 
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Čiže, pani predsední čka návrhovej komisie, poslanci, 

myslel som bráni ť záujmy mesta, hlavného mesta 

Slovenskej republiky.  

Tak je to jasné? Na kameru? Čo som myslel a koho 

myslel bráni ť? Ako, myslím, že vám to bolo aj predtým 

jasné.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Ale môžem sa aj ja bráni ť, keby náhodou niekto pri tom 

zaúto čil, hej?  

Dobre. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Aj ty sa brá ň, no. 

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

Ďakujem. 

Takže, ideme hlasova ť o návrhu pána poslanca Mrvu. 

(poznámka: je po čuť slová „to tak napísané“) 

(poznámka: je po čuť slová „a vôbec to tak nebolo 

napísané. To je iné čo si myslí a iné, čo napíše. “) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdva prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu nevyhovuje protestu prokuráto ra a tak 

ďalej, ako je to písomne uvedené v návrhu uznesenia.   

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

Prosím, hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nevyhovuje. 

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

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 
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Výborne. Máme druhý schválený materiál dneska o pol  

piatej a môžme prejs ť na Vystúpenie ob čanov.  

 

 

BOD 7A VYSTÚPENIE OBČANOV O 14.00 H 

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

Nech sa pá či, pol hodina do  

(poznámka:  potlesk v predsálí) 

sedemnástej hodiny.  

(poznámka:  potlesk v predsálí pokra čuje) 

Slovo má pani Necpalová. 

Občianka   Miloslava   N e c p a l o v á :  

Dobrý de ň.  

Vážené pani poslankyne, poslanci. 

Už máme ob čas pocit, že našim záujmom o ob čiansky 

rozpo čet, našimi vystúpeniami na zastupite ľstve, vás len 

otravujeme.  

Ak prvé štyri roky organizátorov záujem ob čanov predsa 

len zaujímal, vychytávali sa nedostatky, tak posled né roky, 

podľa nás, sa to obracia k horšiemu.  
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Pár základných faktoch, o ktorých sme viackrát 

hovorili, písali. Zhoršila sa forma podávania návrh ov 

projektov, zhoršila sa forma hlasovania, nedodržiav ajú sa 

termíny, o ktorých hovoria jak pravidlá O eR, ktoré  ste vy 

prijali, zhoršila sa realizácia toho, čo ste odhlasovali. 

Nevieme či a kedy budú realizované. Zhoršila sa aj 

komunikácia medzi ob čianskymi aktivistami a mestom. 

Nedostali sme stále odpove ď, čo je s ušetrenými 

peniazmi, vyda, vydelenými na neja nehor ne nereali zovaný 

projekt v minulom roku.  

Nevieme, pre čo na pôvodné prechádzky do prírody pre 

seniorov má ís ť to ľko pe ňazí, ako na par čík vo Vrakuni, 

napríklad.  

V rozpore s prijatými pravidlami O eR, sa v januári  

dalo z jedného po číta ča hlasova ť hoci aj každý de ň a celý 

mesiac. V klientskom centre detto. A tak celá tá my šlienka 

občianskeho rozpo čtu sa nám zdá výsmechom. Ktoré projekty 

sa už k dnešnému d ňu realizujú? Ve ď je koniec júna. 

Začínajú prázdniny, dovolenky.  

A ešte k tej komunikácii.  

O problémoch sme hovorili aj tu na konci apríla. Po tom 

sme písali pani námestní čke Plšekovej, ktorá za O eR 

zodpovedá, kópiu sme zaslali predsedom všetkých klu bov. 

väčšina vyjadrila záujem, po ďakovali nám za iniciatívu. Na 

list však pani námestní čka doteraz neodpovedala, za to 

v diskusii Bratislavského kuriéra popísala veci, kt oré 

nesedia. Jemne povedané. Napríklad o hlasovaní, 

o aktivistoch. Poplietla mená, ľudí, komu čo odporú čala.  
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Napríklad, čo sa týka kastrácie ma čiek. Navyše to, čo 

odporú čala, nesplnil pracovník magistrátu, na ktorého sa 

mala ob čianska aktivistka obráti ť.  

Viem, máte toho ve ľa. Ale hádam sa dajú odlíši ť mená 

Plšeková, Miklovi čová a Necpalová, napríklad, od ktorých 

dostala elektronickú poštu. Ja som Necpalová. A žia den 

námet, ako napísala pani Plšeková, som nedávala. Šk oda, že 

neu neuvádzala fakty konkrétne, ale pocity, či dojmy.  

Doteraz, mimochodom, na webe nie je formulár na 

podávanie návr námetov na tento rok. Takže, sa opä ť na 

záver pýtame: Kvôli čomu je tu ob čiansky rozpo čet? (gong) 

Kvôli ob čanom? Dostaneme odpove ď?  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne, pani Necpalová. 

Vystúpi pán Jahelka.  

Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Vážené dámy, vážení páni,  

po dlhom čase budem, pre čítam, aby som nebol 

dlhotrvajúci hovoriaci. 

Jednozna čne však musím po dneskajšiu doobeda 

upozorni ť, že došla, treba dôsledne upravi ť štatút a jeho 
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text. Jednozna čne, aby bolo ochránené právo poslancov 

a predovšetkým primátora Bratislavy. 

Podstata je celá v tom, že som zažil od roku 

devä ťdesiat všetkých primátorov a viacerých starostov. 

Dneskajší funkcionári tým vývojom to majú ve ľmi ťažké.  

Chcem len to ľko poveda ť, že aj rokovací poriadok treba 

upravi ť z toho dôvodu, že má niektoré medzery, ktoré sa 

dneska doobeda prejavili a mali ste vy starosti, ni e my, 

ktorí to pozeráme.  

Chcel by som len pripomenú ť to, že docent Ftá čnik ako 

poslanec parlamentu spracoval rokovací poriadok, kt orý 

v podstate funguje do dneška v parlamente.  

V právnej oblasti v Českej repu republike, a to je 

veľmi závažná informácia, sa objavil nový právny pojem , 

zdie ľať, v ekonomickej oblasti. A tí šikovní právnici 

českí, advokáti, to využili a používajú to v bytovej  agende 

pri podnájme prenechávaní a tak.  

V Čechách z toho vznikol taký malý galimatiáš, ale 

vyriešili to tak, že je tam ustanovenie, vraj je to  vo 

výklade, že musí každý presne a na čas zaplati ť dane. To 

znamená, že aby tí ľudia, ke ď aj zarobia na tom, ke ď to 

prenajmú, musia zaplati ť príslušnú da ň. 

Chcel by som len upozorni ť, že da ňová povinnos ť sa 

pokazila v minulosti, lebo mestské časti si sami zbierali 

peniažky na dane, až pán Ďurkovský, ako bývalý starosta, až 

potom primátor, to zrušil a od júna sa potom zbiera jú a tým 
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pádom nabúral viacej projektov niektorých starostov . 

Napríklad, v materskej škôlke, detské jasli čky, ale aj 

bývanie, napríklad starých u čite ľov, ktorí už, už sú na 

penzie.  

Tak to bola tá trošku chybi čka zo strany Ďurkovského, 

lebo naozaj, nemusel to takto urobi ť.  

A teraz takú ve ľmi závažnú informáciu, dúfam, že sa mi 

to podarí dohovori ť.  

V nedávnom čase som mal možnos ť v rámci rodiny, ktorú 

mám veľkú v Anglicku, sa stretáva ť s dámou, ktorá je ve ľmi 

podobná tej dámy, ktorá je teraz anglická premiérka . Dalo 

by sa poveda ť, že je staršia sestra. A jej sa strašne 

v Bratislave pá čilo, rada sedela za tých stoloch v Starom 

Meste a hovorila, že Bratislava je fantastická a ľudia 

v Bratislave sú fantastickí.  

A ja som to bral jako takú ve ľkú hrdos ť, že žijem 

v Bratislave, kde aj Angli čanka, ktorá sa pohybuje dos ť 

vysoko, je spokojná s životom. 

Chcel by som ešte poveda ť, že rád som chodieval na 

porady prvého námestníka primátora inžiniera Gregu.  To boli 

ekonomické veci. napríklad, preto som aj vymyslel, svojho 

času, na úrovni mestskej časti Nové Mesto, tie vkladné 

knižky pre novonarodené deti a potom to kopírovali ostatné 

mestské časti.  

Ja chcem len to poprosi ť vás, pán primátor, úprimne, 

naposledy ke ď som tu bol, som sa skoro rozplakal. Som bol 
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jak náš fotbalový tréner. Ja vás prosím, odstránime  tú 

hrdzi na bytovej politike. Ta kára bytová už potreb uje 

odstáni ť. A je to vo vašej moci, treba zaúradova ť. Bu ďte 

trošku tvrdý, lebo bytovú politiku bez tvrdej ruky 

nevyriešite.  

Keby to bolo prive ľa, mohol vám pomáha ť, on by vám 

možno ukázal niektoré (gong) (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) jak používa. 

Prepá čte.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Jahelka.  

Nastupuje pán Kollár. 

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Dobrý de ň. 

Na úvod si pomôže biblickým obrazom. 

A slovo sa skutkom stalo.  

Áno. Hore bez, alebo hore rampy bez platenia sú 

skutkom.  

Od prvého júla v trinástich nemocniciach od Tatier 

k Dunaju, v tých nemocniciach, ktoré priamo riadia 

riaditelia nemocníc, sa zdvihnú rampy hore. Ob čan zví ťazil. 
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Bude chodi ť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na 

parkoviská bezplatne.  

Poviem úprimne. Mám rados ť. Ale nie všetci sú tejto 

mienky. Ozývajú sa hlasy, že nemocnice prídu o ve ľkú časť 

peňazí. Rád by som sa opýtal tých riadite ľov, kde boli, ke ď 

pred pár rokmi sa privatizovali najlukratívnejšie s egmenty 

v nemocniciach, ako boli céte čka, emerká, lekárne, dialýzy 

a podobne? To boli úniky príjmov.  

Dnes by minister Drucker nemusel prijíma ť ozdravné 

programy pre nemocnic a oddlžova ť ich. Bolo by na rozvoj 

i na platy lekárov i zdravotníckych pracovníkov. 

Ale prídem k meritu veci, pre čo som tu. Chcel by som 

sa úprimne po ďakova ť všetkým tým, ktorí po čas tých dlhých 

piatich rokov, čo je vlastne dlhšia ako trvala druhá 

svetová vojna, bojovali s nami na barikádach za ob čana. 

A bolo to i toto zastupite ľstvo.  

Chcem tu po ďakova ť ako bývalému primátorovi pánovi  

Ftá čnikovi, takisto i vedúcemu  úradu Andrássiymu, ale 

i starostovi Bajanovi, ale i vám, poslancom, ktorí ste 

i v tomto zastupite ľstve, pánovi Greksovi, Katke 

Augustini č, Krížovi, ale i pánovi Grendelovi, ale 

i vtedajšiemu poslancovi národnej rady pánovi, no, pánovi 

Chrenovi.  

Ďakujem vám.  

Ďakujem vám za to, že ste prijímali opatrenia, ktoré  

pomohli k nášmu kone čnému ví ťazstvu.  
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Na záver by som (gong) chcel vyjadri ť presved čenie, že 

cesta  

Ďakujem. 

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

Ďakujeme pekne, pán Kollár. 

Dámy a páni,  

ja vás chcem poprosi ť o pokoj v sále, aj v predsálí, 

pretože sú tu ob čania, ktorí k vám hovoria a je neúctivé, 

keď ich nepo čúvate a je neúctivé, ke ď sa vonku bavíte tak, 

že tu nie je po čuť vlastného slova.  

Takže, alebo budete ticho, alebo sa zatvoria tie 

dvere, alebo pôjdete von.  

Pán Mihok. 

(poznámka: po čuť „nie je tu“) 

Pán Stanko?  

(poznámka: po čuť „áno“) 

Nech sa pá či. 

Občan   Jozef   S t a n k o :  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán 

primátor Nesrovnal a pán riadite ľ magistrátu Maruška, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 312 

magistrát vlastní bytovku na rohu Českej a Vajnorskej 

ulice. Dva kon, dva smetné kontajneri má umiestnené  priamo 

na chodníku rohu týchto ulíc, naviac tam stojí ešte  aj s ĺp 

elektrické osvetlenia. Týmto sa priechodnos ť tohto chodníka 

zúžila iba na jednu osobu.  

Na Českej ulici sídli materská škola, základná škola 

a gymnázium, s po čtom deti čiek, žiakov a študentov cirka 

tisíc. Sú časne v tomto priestore na Vajnorskej ulici je 

obojsmerne umiestnená zastávka elektri čiek 2 a 4. 

Do týchto škôl ráno prichádza týmto, týmito 

elektri čkami viac ako dvesto osôb v krátkom časovom úseku. 

Všetci títo cestujúci prichádzajúci na Českú ulicu sú 

nútení prejs ť frekventovaný prechod na rohu týchto ulíc 

a ihne ď narážajú do týchto kontajnerov. Tieto osoby 

automaticky prechádzajú na vozovku na Českej a ochr od 

chrbta na ich trúbia vodi či, ktorí vezú svoje deti čky do 

tých istých škôl.  

Takéto nebezpe čné situácie sú denné a závažné 

porušovanie predpisov dopravných bezpe čnosti, hygienických 

a estetických zo strany magistrátu.  

Ak by išlo o inú súkromnú bytovku, zamestnanci 

magistrátu, ale aj mestská polícia, by sa tu riadne  

vyšantili, písomnými hrozbami, predvolániami a poku tami, 

takýto tlak by ur čite neustál ani Baštrnák.  

Pán primátor a pán riadite ľ magistrátu, 

ako dotknutí ob čania vyššieuvedení, sme sa na vás 

obrátili listom a podrobne opísali skutkový stav ve ci 
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a mailon, majlom sme vám ho obom zaslali, aj vášmu 

tla čovému oddeleniu d ňa 26. mája 2015. Nemýlim sa. 2015. 

Pán primátor,  

v predmetnej veci sa následne na vás obrátil aj náš  

pán starosta Kusý listom číslo 692 zo d ňa 8. júna 2015. 

Doposia ľ bez akejko ľve, bez akéhoko ľvek výsledku, alebo 

odpovede na riešenie tohto závažného problému, sa n i č 

neurobilo.  

Tento závažný, te, tento závažný, závažné porušovan ie 

predpisov (gong) 

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

Ďakujeme ve ľmi pekne za upozornenie, ur čite sa na tú 

situáciu hlavné mesto pozrie. 

Pán Ďur či. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň, 

tak budem pokra čova ť v tej parkovacej politike.  

Čo mi na parkovacej politike chýba je to, že všetci 

viete pod ľa cestného zákona, ako sa delia komunikácie. 

Pre čo nie sú riešené, napríklad, cesty, ktorých máme 10 5 

kilometrov a sú cesty prvej, druhej, tretej triedy.  Sú na 

nich chodníky, sú k nim pri ľahlé parkoviská.  
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Viete mi vôbec poveda ť ko ľko máte parkovísk a ko ľko 

máte na nich parkovacích miest? Neviete. Lebo ich m áte 

poprenajímané, lebo ke ď to vie fungova ť pre súkromníka, 

pýtam sa, pre čo to nebude fungova ť pre mesto?  

Jednozna čne treba urobi ť parkovaciu politiku tak, že 

bude jedna organizácia a nie sedemnás ť zbojníkov, ktorí 

budú vylupova ť ob čanov.  

Pozrite sa na Šancovej, jak sa parkuje. Nad Imkou. 

Pre čo neni parkovisko do pol hodiny zadarmo, ke ď si človek 

chce kúpi ť nie čo v obchode, alebo v kine? Pre čo neni na 

stanici? A tak ďalej.  

Čiže, vôbec parkovacia politika chaos, bodrel, 

výpa ľníctvo.  

Druhá vec.  

Že parkovanie neni reglované? Je. Len tento štát od  

roku osemdesiatdevä ť neni demokratický. Je tu Slovenská 

technická norma 736110, ktorá taxatívne hovorí, že keď si 

staviam rodinný dom, musím vytvori ť tri parkovacie státia.  

Je tam aj tabu ľka pre developera, ktorý do ceny bytov 

zaráta garážové státia, alebo parkovacie státia, ti e predá 

nájomníkom, ale tento developer nemá povinnos ť odovzda ť 

tieto státia sú časť tými bytov, ale ich predá.  

Druhý problém je to, čo hovoril poslanec Mikulec.  

Developer si prenajme podvodom prenajme a hotovo. 

Pre čo tu neni stavebná uzávera? Dneska sa nadstavujú do my, 

kde v dvoroch býva, ja neviem, šes ťdesiat, osemdesiat ľudí, 
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my tam dovolíme ďalších tridsa ť bytov a podvodom mesto 

napíše, že áno, sú tam miesta, lebo nefunguje parko vacia 

politika.  

Čiže, parkovacia politika je chaos. A ešte raz 

hovorím, výpa ľníctvo.  

Ideme ďalej. 

Prosím vás pekne, ako vy chcete robi ť parkovaciu 

politiku, ke ď a hovoríte o mestských častiach. Však predsa 

projekty organizácie dopravy schva ľuje obec, nie mestská 

časť.  

Čiže, parkovacia politika celá na mestské časti, je na 

dopravnej komisii, kde je cestný správny orgán a kr ajský 

dopravný inšpektorát. 

Takže, páni, máte tu toho až, až.  

Prezrel som si niektoré parkoviská, kto státia, kto ré 

sú urobené. Totálne porušujete všetky normy. Osmi čka 

vyhláška hovorí, že má by ť chodník jeden a pol metra 

široký. Táto norma hovorí, že ke ď chceme urobi ť na chodníku 

pozd ĺžne státie, musí chodník by ť štyri sedemdesiat široký. 

Kde to máte?  

Viete vy vôbec čo sú výh ľadové trojuholníky? Čo je 

rozh ľad do križovatky? A cápete to do križovatky, na 

chodníky, pred chodník, krížom-krážom.  

A potom (gong) dávate kolíky a žlté čiary.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 316 

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

Ďakujeme pekne. 

Ďalší je pán Patlevi č.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váže ný 

pán primátor, 

ja by som na úvod za čal tým, že pred troma mesiacmi 

sme posielali v mene nášho združenia list predsedov i Vlády 

Slovenskej republiky  s tým, že sa s ním máme opä ť záujem 

stretnú ť. Je to už neviemko ľkáty list, v záujme odstránenia 

krivdy, ktorá na nás bola spáchaná vylú čením z bytovej 

privatizácie.  

Došla nám klasicá odpove ď, postúpenie na právne 

vybavenie, tentokrát výnimo čne nie na ministerstvo dopravy, 

ale na magistrát.  

Čiže, nás, nás, dostal to za úlohu magistrát vyrieši ť 

odstránenie našej krivky.  

Podľa mňa právne úplný nezmysel, ale každopádne chcem 

sa spýta ť, či na to magistrát reagoval, lebo bolo to pred 

dvoma mesiacmi a zatia ľ nemáme spätnú väzbu, či sa toto 

riešilo, toto priame vybavenie. Či teda to priamo vybavil, 

alebo napísal spä ť na úrad predsedu vlády, že nemá 

v kompetencii takéto veci vybavova ť. 

Každopádne na odstránenie našej krivdy vidíme jedin e 

v priamom jednaní s predsedom vlády, prípadne s nár odnou 
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radou Slovenskej republiky  v tejto veci, a preto s me na 

našom valnom zhromaždení, ktoré tu prebiehalo asi p red 

týžd ňom, prijali ako združenie uznesenie, v ktorom 

vyzývame, alebo žiadame pána primátora, aby iniciov al 

rokovanie s predsedom Vlády Slovenskej republiky oh ľadne 

krivdy.  

Takisto inicioval stretnutie s predsedom Národnej r ady 

Slovenskej republiky  a tretí bod uznesenia je, žia dame 

pána primátora, aby podnikol všetky opratrenia, kto ré 

povedú v krátkom čase k výstavbe bytov v lokalite áru, 

areálu bývalého OLO na Bazovej ulici, pre nájomníko v, ktorí 

majú záujem rieši ť svoju situáciu primárne formou 

náhradného bývania.  

Ja vám potom, pán primátor, odovzdám toto uznesenie  

osobne.  

Keď už sme preberali tú Bazovú, chcel by som sa 

spýta ť, či je táto alternatíva stále otvorená. Viem, že tam 

bol problém územného plánu. Dostávali sme otázky, a ko 

najlepšie by sa toto dalo vyrieši ť, keby sa to naozaj 

riešilo aktívne, to znamená, naozaj by sa išlo  po tomto, 

po tejto alternatíve ako po riešení pre tých ľudí, ktorí 

naozaj majú záujem o náhradné nájomné bývanie.  

Následne by som sa chcel vyjadri ť ešte k bodu, ktorý 

bol v materiáli k to, k bodu číslo štyridsa ť.  

Konkrétne k možnosti odkupu, ke ďže tá správa je taká, 

taká všelijaká, zrejme predpokladám, že tam ešte sa  bude 

musie ť ve ľa jedna ť s ministerstvom dopravy, akým spôsobom 

sa budú tieto byty odkupova ť.  
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A úplne na záver principiálna otázka, ktorú my, my 

v nej máme jasno, my máme pocit, že nám sa krivda s tala, 

ale chcel by som vedie ť, či aj páni poslanci a pán primátor 

majú pocit, že tým, že sme sa dostali do situácie v  akej 

sme, či sa nám krivda stala, alebo krivda nestala? Lebo r ád 

by som vedel odpove ď na túto otázku.  

Ďakujem pekne. 

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

No, ja stále hovorím, že nedá sa krivda rieši ť 

krivdou. Som to hovoril od za čiatku. čiže, krivda sa stala, 

ale stala sa krivda aj predtým.  

Bazová sa, to je horizont nieko ľko rokov. Pretože 

najprv treba zmeni ť existujúci pa, dokon či ť existujúcu 

zmenu, potom pripravi ť ďalšiu, a až potom sa môžete 

sústredi ť na nejaké územnoplánovacie podklady.  

Čiže, to je dva, tri roky minimálne.  

A ten list od premiéra prišiel a teraz sa pripravuj e 

odpove ď.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 
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Nasleduje pán Horák. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, 

pred nieko ľkými sekundami odovzdal náš predseda pánovi 

primátorovi uznesenie, ktoré sme prijali pred desia timi 

dňami na našom valnom zhromaždení.  

Všetci, ktorí sme v tejto miestnosti ve ľmi dobre 

vieme, že situácia riešenia nájomníkov v reštituova ných 

domoch je nesmierne komplikovaná a prakticky zákon 260, 

podľa ktorého by sa to malo rieši ť, je nevykonate ľný.  

V tomto duchu sa vyjadril nieko ľkokrát aj pán primátor 

a my budeme radi, ke ď toto naše uznesenie bude poklada ť za 

ur čitý druh podpory, aby mal možnos ť ke ď bude iniciova ť 

rokovanie s predsedom vlády, aby mal písomný doklad  toho, 

že aj my, ktorí sme na tom bezprostredne zaintereso vaní, 

máme maximálny záujem, aby toto rokovanie s predsed om vlády 

a eventuálne s predsedom parlamentu, prebehlo čo najskôr.  

Samozrejme, my máme záujem, aby sa jeden zástupca 

nášho združenia na tom rokovaní zú častnil, pretože doteraz 

stále sa rozhodovalo o nás, bez nás.  

Prakticky, je tu dvadsa ťpäť rokov čo náš problém 

zapo čal. Prvýkrát štát totálne dá sa poveda ť, zbabral našu 

situáciu pri riešení reštitu čného zákona, ke ď to riešil 

formou in natura. A druhýkrát štát totálne zbabral riešenie 

pri vyhotovení zákona dvesto dvestošes ťdesia ť.  
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Preto skuto čne, boli by sme nesmierne radi, keby sme 

aj my mohli rozhodova ť o svojich životoch, lebo doteraz, 

veľmi dvakrát negatívne  bolo zasiahnuté do našich osu dov 

zo strany štátu, ktorý vo či nám sa správa nesmierne 

necitlivo a naši ľudia v združení, ako aj ostatní 

nájomníci, to, vnímajú to skuto čne ve ľmi, ve ľmi citlivo.  

Chcem po ďakova ť zárove ň aj zástupcom magistrátu, ktorí 

sa zú častnili na našom poslednom valnom zhromaždení pred 

desiatimi rokmi, žia ľ, nemohli nám prinies ť žiadne aktuálne 

informácie, pretože všetci vieme ve ľmi dobre, aká je 

situácia a my veríme, že je tu ur čitá nádej v prípade, že 

by sa tieto veci riešili na miestach, kde sa majú. Nie, že 

tu štát dvakrát zbabre, totálne zbabre riešenie sit uácie 

a potom to hodí na plecia magistrátu, ktorý de fakt o nemá 

žiadne možnosti, nemá žiadne páky, akurát, akurát j e 

priestor potom na jeho kritiku, že tieto veci sa ne riešia 

tak, ako by sa rieši ť, rieši ť mali.  

To je z mojej strany všetko.  

Srde čne ďakujem.  

(gong) 

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

Ďakujeme pekne. 

A posledná do diskusie je prihlásená pani Dušková?  

Dušová. Pardon, áno, áno. 
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Nech sa pá či. 

Občianka   Viera    D r š k o v á :  

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, páni poslankyne, páni poslanci , 

dovo ľte, aby som vás oboznámila so stanoviskom 

vlastníkov a obyvate ľov bytov bytového domu Karta Karpatia 

k výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalite Pr i kríži 

v Dúbravke. 

Vlastníci a obyvatelia bytov bytového domu Karpatia , 

ako susediaceho objektu a pozemku s pozemkami pláno vanej 

výstavby a plánovanej realizácie parku s parkoviska mi 

v tejto lokalite nesúhlasíme s obsahom petície a s ňou 

súvisiacimi uzneseniami, bod číslo 41 mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 25. 5. 2017 z nasledujúcich dôvodov: 

Po prvé, v danej lokalite je Karpatia jediný bytový  

dom priamo dotknutý výstavbou náhradných nájomných bytov, 

ďalej len enenbé.  

Po druhé. Všetky naše doterajšie návrhy a pripomien ky 

k výstavbe enenbé, prekla predkladané na stretnutia ch 

s pánom starostom Za ťovi čom a zástupcami em ú Dúbravka, 

pánom primátorom Nesrovnalom a zástupcami magistrát u, 

zah ŕňajú požiadavky za všetky strany.  

Po tretie. Predkladatelia petície, pán Burtev, pani  

Staneková a pani Usa čevová, rodená Tibenská, nie sú 

vlastníkmi bytov, ani obyvate ľmi Karpatie.  
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Po štvrté. Nesúhlasíme s textom petície, pretože 

nezah ŕňa parcelu na výstavbu enenbé v kontakte s pozemkami  

a objektom Karpatia a paradoxne požaduje čo sa má na nej 

realizova ť. V prípade akceptácie petície a s ňou 

súvisiacich uznesení a nárokov na pozemky, ide 

o ignorovanie požiadaviek priamo dotknutých vlastní kov 

a obyvate ľov Karpatie. Dochádza tu k paradoxu v praxi.  

Hlasovali ste za zele ň, ale zahlasovali ste za betón 

pred Karpatiou. 

Po piate. Vlastníci a obyvatelia bytov Karpatia, kt orí 

v dobrej viere podpísali petíciu, sa od nej dištanc ujú, 

pretože im neboli poskytnu, boli im poskytnuté zavá dzajúce 

informácie a podpísali ju v časovej tiesni.  

Zárove ň súhlasia s tým, aby ich na rokovaniach 

s magistrátom hlavného mesta Bratislavy a MÚ Dúbrav ka 

zastupovali pani Eliášová, pani Dršková a pani Lysi cká.  

Na základe uvedených dôvodov vás žiadame 

o prehodnotenie uznesení mestského zastupite ľstva zo d ňa 

25. 5. 2017, pretože žiadna z našich požiadaviek ne bola 

zapracovaná do petície, ani do uznesení.  

Podrobný popis požiadaviek Karpatie s návrhmi v dan om 

území a podpisy majite ľov bytov a obyvate ľov Karpatie, boli 

zaslané písomé, ako písomne, ako stanovisko Karpati e pánovi 

primátorovi hlavného mesta Bratislavy a starostovi mestskej 

časti Dúbravka.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 323 

Text stanoviska bol zaslaný na vedomie poslancom 

zastupite ľstva hlavného mesta a poslancom mestskej časti.  

Ďakujem za pozornos ť. 

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

Ďakujem pekne, pani Dršková.  

A to bol posledný príspevok a my sa vraciame spä ť do 

programu rokovania.  

 

 

BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY ZA ROK 2016 A HODNOTIACA 

SPRÁVA ZA ROK 2016 

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

Podľa všetkého to bude bod číslo dva a bude to Návrh 

závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa. 

Dámy a páni, 

predkladáme vám dokument, ktorý je obrazom 

hospodárenia hlavného mesta za rok 2016. Jeho výsle dkom je 

rekordný prebytok hospodárenia hlavného mesta vo vý ške 26 
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miliónov euro. Je to výsledok, ktorý Bratislava rok y rokúce 

mať nemohla, ani nemala a teraz našou spolo čnou prácou. 

Čo? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Šesť A? Ja tu mám bod dva.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sedem, dva, tri idú body.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec,  

prosím nevykrikuj. Organiza čné oddelenie jasne 

povedalo poradie bodov. 

Prosím kolegyne, ktoré sú vonku, aby sa, a kolegov,  

aby sa vrátili, lebo pokra čuje rokovanie o Návrhu 

závere čného ú čtu.  

Čiže, skon čil som tam, že je to naša spolo čná práca 

a spolo čná zodpovednos ť za hlavné mesto a chcem vám za 

tento spolo čný výsledok po ďakova ť, vám poslancom 

a samozrejme, aj starostom, ktorí sa podie ľali na spolo čnej 

práci vedenia mesta.  

Prebytok pozostáva z dvoch častí. Jednak zvýšené 

príjmy vo výške šestnás ť miliónov. Tam ide o príjmy 

z predaja, jednorazové príjmy z predaja pozemkov po d 

dia ľnicu, plus lepšie vz ťahy so štátom, to znamená, lepší 
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výber dani z príjmu fyzických osôb a financovanie 

samosprávy, ale aj zlepšenie procesov na hlavnom me ste, to 

znamená, lepšie výbery dane z fyzický o, príjmu 

z nehnute ľností a dane z ubytovania a ostatné miestne dane. 

Čiže, je to aj naša vlastná práca. 

Na strane výdavkov prišlo k nerealizovaniu niektorý ch 

europrojektov predovšetkým, ale nie z viny hlavného  mesta. 

Všetky projekty, ktoré boli nerealizované, boli vla stne iba 

presunuté do tohoto roku s tým, že v tomto roku maj ú 

samostatné nové financovania a tie financie z minul ého roku 

sú tým pádom ušetrené. Čiže, nie je to tak, že sme nie čo 

neurobili, s tým sa nechválime, chválime sa s tým, že to 

urobíme a našli sme na to nové financie a staré sme  

ušetrili. To všetko za rekordného plnenia rozpo čtových 

priorít.  

Hlavné mesto splnilo rozpo čet vlastne až na 

devä ťdesiatosem percent, keby sme to o čistili od 

europrojektov,  

Čiže, nikdy v histórii novodobej sa nesplnilo to ľko 

rozpo čtových priorít, ako teraz. 

Zárove ň sa nám podarilo zníži ť vz ťahy vo či 

podnikate ľom, nesplatené poh ľadávky, záväzky 

o sedemdesiatsedem percent. 

Asi iba na, dddd, z tej, tej výšky, ktorá bola 

predchádzajúca a zárove ň, zárove ň sme znížili absolútnu 
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mieru zad ĺženia, ku koncu roku 2017 o čakávame pod pä ťdesiat 

percent.  

Čiže, sú to všetko pozitívne výsledky. Chcem sa za 

túto spolo čnú prácu po ďakova ť.  

Chcem vás požiada ť, aby sme ten závere čný ú čet zobrali 

na vedomie, aby sme sa v ďalšom bode mohli o tých 

dvadsa ťšes ť miliónov s Bratislav čanmi podeli ť. 

Ďakujem pekne.. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som k závere čnému ú čtu rád povedal nieko ľko 

vecí, ktoré sa síce, možno, netýkajú priamo závere čného 

účtu mesta a týkajú sa skôr prerozdelenia medzi mests ké 

časti a teda, možno,  

ak by som náhodou prekro čil, prosím o čas. 

Ja som to bol prezentova ť na finan čnej komisii, chcel 

by som teda vysvetli ť, čo sa tento rok stalo.  

Len tak na rýchle zhrnutie. Pri zostavovaní rozpo čtu 

na nasledujúci rok sa materiálom prijímajú percentu álne 

podiely jednotlivých mestských častí. Funguje to tak, že sa 
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urobí, je prognóza výberu dane z príjmu fyzických o sôb pre 

hlavné mesto, to je rozdelené štatútom 68 ku 32, z tých 

32 % sa vypo čítajú jednotlivé podiely mestských častí 

a k tomu sa priráta 100 % predpisu dane z nehnute ľnosti 

a z toho sa vytvorí jeden percentuálny podiel, pod ľa 

ktorého sa rozde ľujú dane, ktoré prídu do mestských častí.  

Síce tento popis takto nijak špecificky neni napísa ný 

v štatúte, je tak zaužívaný.  

Čo sa ale stalo tento rok. Prognóza bola 

na stošes ťdesiatdva miliónov pre hlavné mesto, to znamená, 

päťdesiatdva miliónov eur sa delilo na dani z príjmov 

fyzických osôb medzi mestské časti, avšak realita bola 

taká, že výber bol o o desa ť percent vyšší, to znamená, 

namiesto stošes ťdesiatdva sedemstodevä ťdesiatštyri, prišlo 

do mesta stosedemdesiatosem miliónov 

osemstodvadsa ťosemtisíc a tým pádom sa medzi mestské časti 

prerozde ľovalo nie pä ťdesiatdva miliónov, ale 

päťdesiatsedem miliónov.  

To však spôsobilo jednu situáciu, a to je to, že tý m, 

že pri prognóze bola da ň z príjmu fyzických osôb 

podhodnotená a ke ďže sa ten prerozde ľovací mechanizmus 

fixuje na tú prognózu, tak bolo devä ť mestských častí,  

ktoré dostali na daniach pri prerozde ľovaní menej ako by 

boli dostali, keby sa ten koeficient bol vypo čítal 

z reality. Jedná sa o dvadsa ťjednatisíc šes ťdesiatjedna eur 

pre Podunajské Biskupice, tridsa ťjednatisíc 

šes ťstošes ťdesiatjedna eur pre Vraku ňu, pä ťdesiatpä ťtisíc 

dvestodevä ťsiatosem eur pre Dúbravku, tridsa ťpäťtisíc 

tristodvadsa ťsedem eur pre Karlovku, sedemstotridsa ťdva eur 
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pre Lama č, tisíc pä ťstodvanás ť eur pre Čunovo, šes ťtisíc 

stosedemdesiatštyri eur pre Jarovce, stopä ťdesiatšes ťtisíc 

šes ťstotridsa ťjedna eur pre Petržalku a dvetisíc 

devä ťstojedna eur pre Rusovce. 

Jedna z vecí, ktorú chcem navrhnú ť je, samozrejme, aj 

recipro čne, zas na opa čnej strane boli nie, tieto peniaze 

si zas podelili, samozrejme, ostatné mestské časti,  len 

pre informáciu, Staré Mesto dostalo o pä ťdesiatjednatisíc 

stodevä ťdesiatsedem viac, Ružinov o stoštrnás ťtisíc viac, 

Nové Mesto o sedemdesiatpä ťtisíc viac, Ra ča o štrnás ťtisíc 

viac, Vajnory o pätnás ťtisíc viac, Devínska Nová Ves 

o tridsa ťšes ťtisíc viac, Devín o tritisíc tristo viac 

a Záhorská Bystrica o osemstosedemdesiatosem eur. 

Preto by som chcel a dávam teda návrh na doplnenie 

návrhu uznesenia k tomuto. Bude to, budem dáva ť dve dé) 

a é). A teraz pre čítam zatia ľ to é čko, potom ešte poviem 

déčko.  

A to je, že 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

v súlade so štatútom článku 9 odsek 1 písmeno dé) rozhoduje 

o prerozdelení podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre 

mestské časti pomerne pod ľa percentuálnych podielov 

v zmysle štatútu tak, aby zodpovedali reálnemu výbe ru na 

dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. 

To znamená, aby bola mestským častiam doplatená suma, 

ktorú nedostali z dôvodu nesprávneho percentuálneho  

podielu.  
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Druhá vec, ktorú by som rád upozornil je, že ke ď som 

si teda prepo čítaval jednotlivé percentuálne podiely 

a výpo čty, ktoré sú, tak som zistil, že v jednotlivých 

rokoch sú chyby a to napríklad, v roku 2014 Karlove j Vsi 

z nejaké administratívnej chyby neboli zapo čítaní 

stravníci, čo spôsobilo, že namiesto tisíc 

stoštyridsa ťjedna strav, namiesto tisícpä ťstošes ťdesiatosem 

stravníkov, ktoré mala mestská časť, sa jej zapo čítalo len 

tisíc stoštyridsa ťjedna. Nikde v materiáli to nebolo, nikde 

sa to s mestskou časťou nejakým spôsobom nekonzultovalo, 

skrátka len (gong) do vzorca sa vložila zlá  

(poznámka: vypol mikrofón) 

Skrátka len do vzorca sa vložilo zlé číslo po čtu 

stravníkov, čo ale v kone čnom dôsledku spôsobilo to, že 

mestská časť Karlova Ves dostala v roku tisíc 2014 

o tridsa ťdvatisíc eur na dani menej, čo bolo spôsobené tým, 

že títo stravníci boli prerozdelení medzi iné mests ké 

časti. Jedna vec je tri, jedná sa približne 

o tridsa ťdvatisíc stotridsa ť eur.  

Takže, a našiel som aj iné chyby v roku 2012, 2013 

a 2014 boli zlé vypo čítané percentuálne podiely pre mestské 

časti Vajnory a mestskú časť Čunovo. Robí to zhruba okolo 

šes ťtisíc eur, pä ťtisíc pre Vajnory, tisíc eur pre Čunovo. 

Bolo to z dôvodu, že pán bývalý primátor Ftá čnik mal chybu 

vo vzorci a dával o jednu desatinnú mestským častiam 

veľkostným koeficient menšiu.  

Ja preto ešte teda písmeno dé), ktoré dávam návrh n a 

doplnenie uznesenia dé),  
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žiada primátora hlavného mesta SR Bratislava, aby d o 

septembrového zastupite ľstva pripravil materiál so všetkými 

potrebnými podkladmi a prepo čtami k percentuálnym podielom 

mestských častí za roky 2008 až 2017 a žiada preveri ť, či 

v roku 2014 nebolo mestskej časti Karlova Ves zle 

vypo čítaný percentuálny podiel ako aj jemu prislúchajúca  

časť na dani z príjmov.  

To je dé čko.  

A ešte efko. 

Žiada primátora prejedna ť pripomienky k závere čnému 

účtu obsiahnuté v stanovisku mestského zastupite ľstva 

s hlavným kontrolórom a o prejednanie, o prejednano m 

predloži ť informáciu na schválenie zastupite ľstvu. 

To je ako ef. 

Predpokladám, dúfam, že som vysvetlil všetko.  

Ak má niekto otázky, nech sa pá či. 

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som chcela pánovi Hr čkovi ve ľmi pekne po ďakova ť, 

nie len za mestskú časť Karlova Ves, ale aj za iné mestské 

časti.  

Vážení kolegovia, 

myslím si, že by ste mali venova ť tomuto jeho 

príspevku zvýšenú pozornos ť, pretože jedná sa o peniaze 

vašich mestských častí, o ktoré prichádzate, možno, 

deformáciou, ale nesprávnym nastavením koeficientu pri 

prerozde ľovaní pri stanovovaní rozpo čtu pre každý 

jednotlivý rozpo čtový rok. 

Ale to na čo upozor ňuje aj pán starosta Bajan, alebo 

pán poslanec opakovane je, že mestské časti dostanú nie čo 

a nikdy sa to spätne nekontroluje. Nedochádza k tom u 

závere čnému vyú čtovaniu medzi mestskou časťou a hlavným 

mestom, kde sa vzájomne overuje správnos ť tej vypo čítanej 

sumy.  

Na tomto pán starosta Bajan opakovane trvá a zatia ľ sa 

mu nedostalo tej odozvy od mesta. A ja popri pri po  zistení 

týchto chýb, ktoré sa v tom vyskytujú, by malo by ť v našom 

spolo čnom záujme, aby sme takýto mechanizmus v spolupráci  

s hlavným mestom dokázali nastavi ť.  

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem. 

Hovorili sme o tom aj na finan čnej komisii. Ten 

predmetný článok 91 odsek 1 písmeno bé) hovorí o tom, že 

rozpo čtové príjmy Bratislavy medzi rozpo čet Bratislavy 

a rozpo čty mestských častí sa rozdelia tak, že príjmy 

z výnosu dane z nehnute ľností sa rozdelia medzi rozpo čet 

Bratislavy a rozpo čty mestských častí v pomere 50% a 50% 

a podiel daní z príjmov fyzických osôb sa rozdelí m edzi 

rozpo čet Bratislavy a rozpo čty mestských častí v pomere 68% 

pre Bratislavu a 32% pre mestské časti.  

Je tam teda potom upresnené, že rozdiely pod ľa 

percentuálneho podielu a tak ďalej, a tak ďalej, a pod ľa 

výnosu dane z nehnute ľností, ktoré zoberie na vedomie 

mestské zastupite ľstvo pri schva ľovaní rozpo čtu Bratislavy.  

Čiže, tam sa nehovorí o nejakom spätnom prepo čítavaní. 

A kontrole. Ide o to, že sa to schva ľuje pri, pri 

schva ľovaní rozpo čtu. A otázka je, že či, pod ľa mňa, by sa 

to malo oddelene, nie dáva ť dohromady jedno a druhú da ň, 

ale má sa to nastavi ť pri schva ľovaní rozpo čtu, nie 

dodato čne kontrolova ť, alebo, alebo prerozde ľova ť. Aspo ň 

teda tak ja chápem to čo je napísané v štatúte.  

Môžme sa bavi ť o tom, že či zmeni ť, zmeni ť štatút. 

Vypusti ť tam tú časť, ktorá sa týka, že berie na vedomie 

pri schva ľovaní rozpo čtu.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ten problém vzniká z toho, že sa spo čítava da ň 

z nehnute ľnosti, alebo teda predpokladaný príjem dane 

z nehnute ľností a dane z príjmov fyzických osôb, pri čom 

každá mestská časť má iný percentuálny podiel na dani 

z príjmov fyzických osôb v celku a dani z nehnute ľnosti, 

i ke ď nikde v štatúte neni napísané, že sa to má spája ť do 

jedného ko, do jedného percenta, tak sa to tak robí . A to 

potom spôsobuje, že ke ď sa niektorá z týchto daní pohne, 

tak tie percentuálne podiely nezodpovedajú realite.   

Čiže, vychádzajúc z toho a ten štatút hovorí o tom, že 

majú prerozdeli ť dane z príjmov, nie predpokladané dane 

z príjmov.  

Čiže, da ň z príjmov sa neprerozdelila tak, ako je 

v štatúte napísané. prerozdelila sa tak predpoklada ná da ň 

z príjmov, ktorá ale nezodpovedala realite, čím boli, 

vlastne, percentá deformované.  

Samozrejme, je to otázka výkladu a otázka toho, ako  sa 

zastupite ľstvo rozhodne. Ja mám za to, že toto dohromady, 

proste, je to zhruba tristojedenás ťtisíc eur, kde jedným 

bolo pridané, druhým bolo odobraté. Ja si myslím, ž e pod ľa 

správnosti by to malo by ť tak, ako hovorím. Samozrejme, 

v prípade, že to nezíska vä čšinový súhlas, tak to proste 

nebude.  
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

toto je príspevok, ktorý by som vás prosil, aby ste  

rozdelili tak, že teraz poviem krátko procedurálny návrh, 

ktorý ste mi neumožnili sa prihlási ť.  

Chcem vám znovu pripomenú ť, a teda prihlásil som sa aj 

s príspevkom. Čiže, ten príspevkov vás prosím, aby ste ma 

zaradili, hoci aj na záver, alebo kdeko ľvek. 

Teraz procedurálny.  

Znovu ste zamedzili právo poslanca dáva ť procedurálne 

návrhy. Napriek tomu, že minule ste uznali, že poru šujete 

v tomto rokovací poriadok, aj elementárnu politickú , 

proste, slušnos ť a s ľúbili ste nám všetkým, že opravíte to 

zariadenie. Nedodržali ste ten s ľub. Znovu sa nedá 

prihlasova ť procedurálne.  

A ke ď pán Mrva sa pokúšal prihlási ť, tak vy využijete 

ten mikrofón a hrubo ho zosmieš ňujete, urážate poslancov, 

používate rôzne zosmieš ňujúce, proste, prirovnania. Dajte 

nám riadne procedurálne možnosti, aké nám garantuje  

rokovací poriadok.  
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A teraz, ke ďže som nemohol sa prihlási ť oddelene 

procedurálne a normálny príspevok, prosím vás, aby ste ma 

zaradili s príspevkom na nejaké poradie.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak najprv s ťažnos ť. 

Závere čný ú čet sa týka, samozrejme, celého, teda 

predovšetkým poslancov, ktorí zodpovedajú za narába nie 

s majetkom mesta a a potom zodpovední, ktorí to mí ňajú tie 

peniaze.  

Lenže na to, aby sme to mohli sa tomu venova ť 

poriadne, tak mali sme to ma ť prerokované na komisiách. 

Zase sme dostali závere čný ú čet iba, iba finan čná komisia 

a ďalšie komisie to nedostali a nemohli prerokova ť práve 

tie programy, ktoré sa týkajú, povedzme, komisia ku ltúry, 

kultúry, komisia životného prostredia, životného 

prostredia.  

Takže, je mi ve ľmi ľúto, že zdržiavam, ja som vravela, 

že tu sa to potom budeme na ťahova ť, ke ď sme to mohli ma ť 

predrokované na komisiách.  

Pre čo iba finan čná? My všetci za to hlasujeme. Ja som 

taký istý člen a poslanec ako člen finan čnej komisie.  
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A okrem toho, som ešte aj v odborných komisiách. Tu  

nejde iba o financie, ale na čo sa tie financie použili.  

A preto vám teraz budem dáva ť otázky, na ktoré si 

prosím odpoveda ť, lebo na komisiách ste neboli.  

Takže, pýtam sa, teda ja to poviem, možno laicky, a le 

možno, možno celkom až tak nie, že ten prebytok ke ď 

pozerám, mohol vzniknú ť aj preto, že máme ve ve ľmi nízke 

čerpanie, povedzme, kapitálových výdavkov. Ak, to po dľa 

mňa, znamená, že ak ne čerpám, to znamená, nerobím. To nie 

je to ušetrené, ale som to neurobil.  

A ja neviem z akého dôvodu, možno, niektoré veci, t ak 

ako som spomínala pred, dnes už, že možno sa to ner obí 

preto, lebo, lebo sa čaká, že príde nejaký spasite ľ vo 

forme investora, ktoré nám to sám urobí a potom dos tane za 

to nejaké výhody. Ja neviem pre čo.  

Teraz ja to len vidím, že kapitálové výdavky, 

napríklad, na strane dvadsa ťjedna, verejná infraštruktúra, 

plnenie celkové tridsa ťštyri a pol percenta. Sociálna 

pomoc, pä ťdesiatjedna percent. Efektívna samospráva, 

štyridsa ťsedem percent. Správa majetku mesta, dve celé 

jedna percent plnenie. To nie sú vysokánske sumy, a le je 

to, proste, vy vyjadrené percentami.  

Pre čo to nie je splnené.  

A ja ako dobrý hospodár,  

keby som nestihla, tak si poprosím o pred ĺženie,  
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ja ako dobrý hospodár ke ď vidím, však sledujem stále 

priebeh čerpania a ke ď sa blížim pomaly ku koncu roka, tak, 

tak urobím zmenu rozpo čtu, alebo na nie čo iné to dám, lebo 

viem, že na to, na čo to bolo pôvodne plánované, som to 

nedal a do konca roka to ani nevyminiem. Takže, pre čo sa to 

robí tak, alebo čo je za tým, pán primátor, že sa schválne 

vyrobí prebytok, aby sme potom mohli, že pozrite sa , akí 

sme dobrí hospodári. Toto nie je dobré hospodárenie . 

Pretože, sledujete to stále priebežne a nenechávate  

zbyto čne ve ľký, ve ľký prebytok, pretože ten ve ľký prebytok 

práve hovorí, možno o tom, že nedobre hospodárime. Podľa 

môjho názoru.  

Teraz konkrétne. 

Musím si ale nájs ť tie strany. Na strane, len taká 

mali čkos ť, strana dvadsa ťosem, dopravné zna čenie a svetelná 

signalizácia. Čerpané šes ťdesiatjedna celá štyri percentá. 

Možno preto, že nemáme odborníka na svetelnú signal izáciu? 

Možno?  

Strana tridsa ťpäť. Zas si to musím nájs ť, musíte 

počkať, prosím, chví ľočku. Strana tridsa ťpäť, to nebudem 

tla či ť, takéto ve ľký materiál, strana tridsa ťpäť, strana 

tridsa ťpäť. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk. 

Kapitálové výdavky štyridsa ťsedem celá devä ť percentné 

čerpanie. Pre čo? 

Potom strana štyridsa ťosem, parkové miesta, čiže to je 

tiež program stále Doprava, záchytné parkoviská, kt oré sa 

(gong) mali, ktoré sa mali, boli naplánované na min ulý rok, 

tam je plnenie dve celé štyri percentá. Pre čo sa tie 
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záchytné parkoviská neza čali robi ť, ke ď sme mohli, sme 

videli, že tam máme peniaze, aspo ň minimálne projektové 

dokumentácie. A čerpanie je to dve celé štyri percentá.  

A potom prechádzam na moju oblas ť, a to je program dva 

Infraštruktúra verejných priestranstiev. Tam je, na príklad, 

a napríklad, by som chcela vedie ť, čo znamená, lebo mne 

nesta čí v závere čnom ú čte, nedostala som na komisii 

životného prostredia na to odpove ď, lebo nikto, samozrejme, 

z finan čného oddelenia neprišiel, ja som si ten rozpo čet 

našla len preto, že finan čná komisia ho mala, teda 

závere čný ú čet, pardon.  

Tak je tam na strane pä ťdesiatdva oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene, je jednou vetou spome nuté, že 

naplánované mali, teraz hovorím z hlavy, milión 

stoosemdesiattisíc a minuli milión stosedemdesiatti síc. 

Načo minuli, pre čo to ľko minuli, ako to bolo, či to bolo 

dobré minuté.  

My, napríklad, dostávame iba sumu, vôbec nevieme na  čo 

sa minie a potom sa možno z toho kupujú somariny, a ko je 

ten tomograf, čo už tu stále vám budem pripomína ť, že to 

nebolo ve ľmi rozumné, ale nevieme na čo sa minú, ke ďže 

nedostávame ani dopredu, že na čo je plánované 

a nedostávame potom ani odpove ď na konci, na čo sa to 

minulo. Jeden riadok.  

Toto nie je, toto nie je pre m ňa dostato čný materiál, 

a preto, ke ďže sme to nemali na našej komisii, neviem ako 

budem hlasova ť.  
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Díky. 

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

Pani poslanky ňa, 

na vašu otázku vám iba poviem, že vás srde čne prosím, 

aby ste si čítali materiály a po čú, aby ste si čítali 

materiály a po čúvali čo hovorím, nemuseli by ste a pýta ť 

tieto veci. dozvedeli by ste sa, že mesto malo reko rdne 

vysoký po čet splnenia priorít rozpo čtu. Devä ťdesiatosem 

percent. To je najvyššie plnenie rozpo čtu za posledné roky.  

a nie tak, že sa neplnilo. Tie veci, ktoré sa 

nesplnili, to boli prevažne eurofondy a nie nesplni li, ale 

odložili sa. A nebolo to z viny magistrátu, ale bol o to 

viny iných, iných vecí.  

A práve preto, že ostali vo ľné prostriedky sme robili 

zmeny rozpo čtu minulý rok, ke ď som ešte mal na to 

kompetenciu, teraz ich robi ť nebudeme, pretože kompetenciu 

na to nemám a budete o tom rozhodova ť vy.  

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni,  

najprv poviem všeobecne, že posudzovaný závere čný ú čet 

je spracovaný, a to myslím smrte ľne vážne, opä ť 
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podrobnejšie ako komplexnejšie z roka na rok dosahu je tento 

materiál lepšiu a lepšiu kvalitu.  

Tým nevylu čujem vaše pripomienky, ktoré hovoríte. 

Každý tam nájde svoju oblas ť za komisie, v ktorých 

pracujete a podobne, kde môžete by ť s nie čím nespokojní, 

ale ja sa snažím posudzova ť tento materiál komplexne 

a konštatujem, že nie len pribúdajú strany, ale pri búda aj 

obsah, preto lebo zvyknem sa k tomu obsahu pýta ť, pýtal som 

sa aj teraz. A teraz tento materiál je naozaj lepší  ako 

minulý rok a ten bol ur čite lepší ako predchádzajúci rok.  

To je na úvod.  

K tomu potom musím poveda ť, že ja sa vyjadrujem 

k zásadným otázkam, že či závere čný ú čet sp ĺňa náležitosti, 

ktoré hovorí zákon. Zákon. A k tomu hovorím, že áno , sp ĺňa 

a z toho dôvodu uvádzam na poslednej strane z toho 

stanoviska, že doporu čujem schváli ť závere čný ú čet bez 

výhrad.  

Pozitívne zhodnotím, napríklad, takú skuto čnosť, že 

organizácie príspevkové hlavného mesta historicky z vykli 

byť nedofinancované, a ešte ke ď sa im aj podarilo vyrobi ť 

nejaké peniaze v rámci podnikate ľskej činnosti, tak sa im 

zvykli odobra ť. Tentokrát sa všetko dalo na správny 

poriadok, aby teda boli aj motiv motivované organiz ácie, 

možno až na dve, na STARZ a MARIANUM, kde nebola 

dofinancovaná hlavná činnos ť a pokrýva sa z podnikate ľskej 

činnosti, čo neni nesprávne, ale z poh ľadu dlhodobého 

hodnotenia, ktoré sa tiež viete do číta ť v mojom stanovisku, 
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musím konštatova ť, že hlavná činnos ť je to, na čo ich mesto 

za, zriadilo a na to ich má financova ť.  

A bolo by dobré zaobera ť sa tým, aby sa tieto 

organizácie dofinola dofinancovali v tej hlavnej činnosti. 

A pokia ľ vyrobia zisk, tak bu ď teda sa rozhodnete, že im ho 

ponecháte, alebo im ho, poprípade, aj zoberiete.  

Čo sa týka obsahu tých nenaplnených kapitálových 

záležitostí.  

V kapitálovom rozpo čte boli robené korekcie, tiež to 

tam podrobnejšie uvádzam na strane dvesto, dvestotr i sú 

také tabu ľky, z ktorých je úplne vidie ť, že teda mesto, 

naozaj, pracovalo s tým, že tie položky cudzích zdr ojov 

európskych mínusovalo, už nie tak prudko mínusovalo  naše 

vlastné kapitálové prostriedky.  

Pokia ľ sa to dá zdôvodni ť, že teda je to spôsobené 

tým, že z mimo prostredia hlavného mesta, ako poved al pán 

primátor, to bolo zaprí činené, tu by som rád bol videl, nie 

počul od primátora, ale aj videl v hodnotiacej správe 

nieko ľko podrobnejších viet u niektorých významných 

položiek, ktoré som sa dozvedel pri rozhovoroch s n osite ľmi 

zodpovednosti za jednotlivé oblasti.  

Rád zodpoviem, akéko ľvek vaše otázky. Myslím si, že 

moje stanovisko je ve ľmi podrobné.  

A snažil som sa komplexne posúdi ť, napríklad, otázku 

príjmov, ktoré som venoval vä čšiu pozornos ť ako 

v minulosti, preto, lebo tradi čne príjmy sú hodnotené 

menej, menej zložito a menej náro čne. Nie sú sú časťou 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 342 

programového rozpo čtu výdavkov, ktorý už je úplne dokonale 

a podrobne vyhodnotený.  

Čiže, ste sa do čítali, že možno, že tam som videl, že 

možnože sa dalo trošku popracova ť aj so zmenami rozpo čtu 

a vyhodnocova ť priebežne ve ľmi dobre sa vyvíjajúci príjem 

dane z ubytovania, prípadne dane za zaujatie verejn ého 

priestranstva.  

Ďakujem za pozornos ť. 

A doporu čujem schváli ť predkladaný (gong) závere čný 

účet.  

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

Ďakujeme pekne, pán inžinier, tá kvalita dokumentu, 

o ktorej hovoríte, je aj vašou zásluhou. Je to dopa d vašich 

pripomienok, návrhov, námetov a diskusií, ktoré mát e aj 

s pracovníkmi magistrátu a chcem vám za to ve ľmi pekne 

poďakova ť, pretože vidíte, že takto spolo čnou prácou 

dokážeme zlepšova ť naše spolo čné výstupy, takisto ako aj 

ten prebytok je výsledkom aj vašich postrehov a náv rhov na 

prácu našich zamestnancov.  

Ďakujem ve ľmi 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. 
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Pán kontrolór, 

ja vám verím. Len dovo ľte aj mne, aby som mala 

odpovede na otázky, ktoré m ňa zaujímajú. Možno vás zaujíma 

nie čo iné. Vy po stránke kontrolóra, pre vás to je úpln e 

v poriadku. Plánovalo sa, minulo sa. Nech sa pá či. Všetko 

doložené, v poriadku.  

Len ja chcem vedie ť, lebo mám právo, na čo sa minulo 

jedna celá dva milióna eur na oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene. Ani vopred plánované na čo, 

ani nemôžem skontrolova ť, či sa to dobre minulo. Dobre 

viete, že toto je vysoká položka, je tam síce vysok é aj 

plnenie devä ťdesiatštyri a pol percentné plnenie, či sedem, 

ale potrebujem vedie ť na čo sa to minulo. Preto som to 

žiadala na komisii.  

Ak, pán primátor, nebudeme dostáva ť vopred návrhy 

rozpo čtu, zmeny rozpo čtu a závere čné ú čty na komisie, potom 

sa ne čudujte, že sme nespokojní. 

Vďaka. 

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

Pani poslanky ňa, 

mesto už má pripravený, už je spustený systém, kde 

predsedovia, šéfovia komisií sa môžu prihlási ť na tú adresu 

a sú tam všetky podklady, ktoré sa pripravujú na 

zastupite ľstvo, do mestskej rady a vy si môžete sami ur či ť, 

ktoré z týchto podkladov budete chcie ť na vašej komisii.  

Čiže, to je vaša potom, na vašej zodpovednosti.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 344 

Vedia o tom už všetci.  

A pán poslanec, a vedia o tom aj predsedovia klubov . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Chcel by som využi ť tú ponuku pána kontrolóra, že sa 

máme pýta ť, tak ja by som sa spýtal na jeho názor na ten 

problém, ktorý tu naniesol kolega Hr čka. Teda konkrétne to 

ustanovenie článku 91 odsek 1 písmeno bé) štatútu, že či to 

čo namietal, spôsob ako sa to vypo čítava a potom vypláca, 

či sa stotož ňuje s tou jeho kritikou. Teda, že sa to, že sa 

to robí zle a že by, že by sa to malo spätne nejako , nejako 

upravova ť, a teda zaujímal by aj teda názor, že či 

systémovo je to dobre nastavené, lebo tiež si myslí m, že by 

sa nemali mieša ť do výpo čtového koeficientu dve veci na, 

čiže, aj da ň z nehnute ľnosti, aj, aj da ň z príjmu. Ale 

teda, mám pochybnos ť o tom, že či je to možné nejako spätne 

revidova ť, to čo sme odsúhlasili, alebo zobrali na vedomie 

pri schva ľovaní rozpo čtu.  

Čiže, vidím tam dve otázky. (gong) 

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

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Mal som obdobnú otázku a s tým, že som sa ešte chce l 

spýta ť, vzh ľadom k tomu, že viem, že sa to síce priamo 

činnosti kontrolóra netýka, lebo to sie, to sú penia ze, 

ktoré sú prerozde ľované mestským častiam. Čiže, nespadajú 

priamo pod jeho kontrolu, tak vzh ľadom k tomu, že to je 

materiál na zastupite ľstvo a ten materiál momentálne 

neobsahuje všetky potrebné údaje, ale ani v minulos ti 

v niektorých rokoch neobsahoval, či to je v poriadku. lebo 

vlastne, nikto si to nevie overi ť.  

Ten problém, ktorý vzniká, vzniká z toho, že tam 

niekto nahádže cifry, dá výslednú sumu, ale neukáže  vzorce, 

neukáže vstupné údaje, neukáže ni č, tým pádom si nikto 

nevie skontrolova ť nejaké parciálne po čty. Ale samozrejme, 

to vedie k tomu, že sa tam potom takto nájdu chyby.   

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pán kontrolór si možno bude pamäta ť, že pri 

schva ľovaní rozpo čtu som sa ho pýtal koncom decembra na to, 

že, alebo v priebehu decembra na to, že akým spôsob om bolo 

naložené s tými peniazmi, ktoré boli svojho času niekedy, 

myslím, v jún, v júni minulého roka vy členené pre doplatok 

Televízii Bratislava, s tým, že vtedy ste mi poveda li, že 
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pri závere čnom ú čte sa to mám spýta ť znova, že to budete 

vedie ť presnejšie.  

My sme tu v novembri prijali uznesenie, že by tie 

prostriedky nemali by ť použité na ni č iné, len na ten 

doplatok.  

Tak sa chcem spýta ť teda, či sa naozaj tak stalo, že 

tie peniaze, v podstate sa na ni č nevynaložili, lebo ten 

doplatok nebol realizovaný.  

A ke ď je to tak, že sa na ni č nevynaložili, tak teda 

či tým pádom tvoria sú časť toho terajšieho prebytku. Lebo 

tým pádom sa asi prenesú do ďalšieho roka.  

Ďakujem za odpove ď vopred. 

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

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia, 

som ve ľmi rada, že sme dosiahli prebytok v rozpo čte, 

ale nedá sa poveda ť, že by to bola nejaká záslužná činnos ť. 

Pretože, tak ako zákon stanovuje, tak rozpo čet zostavujeme 

ako vyrovnaný. To znamená, že nejak musíme h ľadať prí činy, 

pre čo sme. Prí činy, no. Tak povedzme, že prí činy pre čo sme 

nedočerpali výdavky.  
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A tuná treba poveda ť, že sa posunuli niektoré projekty 

a veci, ktoré už mali ís ť, napríklad, elektri čkové radiály 

sa oneskorili. Takže, tie výdavky nás neminú tak, či tak.  

Príjmy, takisto, nemôžeme poveda ť, že by sme sa, okrem 

predaja pozemkov, výrazne zaslúžili my. sú to naras tené 

príjmy z podielu fyz z podielu na dani z príjmov fy zických 

osôb.  

Takže, tak ako pán kolega poslanec Hanulík vychva ľuje 

prácu svoju a a vedenia mesta, tak nie je celkom sp rávne, 

ale patrilo by sa po ďakova ť tým obyvate ľom, ktorí pracujú 

a odvádzajú čím ďalej, tým vyššie dane v náš prospech.  

Mám trošku výhradu vo či prerozdeleniu prebytku. Nie je 

to taká výhrada, ktorá by mi bránila hlasova ť za tento 

závere čný ú čet, ale musím to spomenú ť.  

Tak, ako minulý rok som spomínala, že by bolo dobré  

keby sme z tých prostriedkov viac odviedli do Fondu  na 

telesnú kultúru, alebo teda na podporu telesnej kul túry, 

tento rok sa tam nejaké peniaze dali, ale úplne sme  zabudli 

na Fond statickej dopravy. Ak dnes sme celé hodiny hovorili 

o statickej poli, o parkovacej politike, o tom, ako  teda 

chceme rieši ť a získava ť prostriedky. ale ke ď máme prebytok 

rozpo čtu, bolo by dobré, aby sme pridelili nejaké 

prostriedky aj do Fondu statickej dopravy.  

A naozaj sa snažili rieši ť či už odstavné parkoviská, 

alebo také bežné potreby, ktoré s parkovacími miest ami 

súvisia a my tam dávame smiešnych sedemdesiatsedem eur. To 
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teda nesved čí o tom, že by sme tú parkovaciu politiku 

chceli nejak finan čne význame dotova ť.  

A potom už celé roky hovoríme o tom, ale ke ď máme taký 

krásny prebytok, mohli by sme viac investova ť aj do našich 

organizácií. Ako nás pán kontrolór celé roky upozor ňuje, 

tak naše príspevkové organizácie, najmä STARZ a MAR IANUM, 

sú dlhodobo podfinancované a ich podnikate ľskú činnos ť 

využívame na financovanie činnosti, ktorá je vlastne 

originálnou činnos ťou mesta a mali by sme im na to dáva ť 

príspevok.  

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: 

Ďa ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja by som, naozaj, chcel poveda ť, ke ď niekto sa tak 

dos ť kriticky stavia k tomu mestu, ako keby tu nebýval.  

Naozaj, ľudia tu pracovali teraz, aj pred desiatimi ro, aj 

pred dvadsiatimi, ale teraz asi vidno tie výsledky.  Každá 

cesta sa bu ď opravuje, alebo je opravená. Sú, sú zástavky 

opravené. Cho ďte sa pozrie ť to Kultúrne leto. Ja som to 

v živote nezažil, na každom námestí niekto vystupuj e.  
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Proste, je úžasné by ť Bratislav čanom. Turistov čo tu 

je ochotných prís ť, aby do tej Bratislavy prišlo, to tu 

nikdy nebolo.  

A cyklotrasy, ja vám hovorím, z Dúbravky do stredu 

mesta takým malebným Líš čím údolím a kade-tade, okolo 

Dunaja, proste, nikdy to tu nebolo.  

Ja, a to nevidíme? A že navýši ť STARZ? Áno, plánuje 

sa. Navýši sa STARZ. Vieme, že t Zlaté piesky sa za se 

vracajú k svojej dávnej sláve. Kedysi tam bývali ve ľa 

turistov, za zase sa to kopí ľuďmi, zase tam ľudia radi 

chodia. A my to vítame a robíme pre to všetko. 

A preto som hrdý, že som sú časťou (gong) toho.  

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

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem pokra čova ť v tom, čo hovorila pani kolegy ňa 

Kimerlingová. 

Chcem upozorni ť, že televízia urobila o historickom, 

historickej požiadavke obyvate ľov na Pionierskej, kde 

žiadajú ešte od čias pána Ftá čnika realizáciu nebezpe čného 

priechodu, cirka za osemtisíc euro a odpove ď z magistrátu 

bola, že na to nie sú peniaze a dokonca, že to 

neodsúhlasili poslanci. 
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Ja by som vás chcela poprosi ť, aby sa takéto 

vyjadrenia, naozaj, korigovali a našli sa tie penia ze na to 

a nevyhováralo sa, že nemáme peniaze, lebo ako zdôv odníme, 

že máme prebytok dvadsa ťšes ťtisíc a nevieme od čias 

Ftá čnika urobi ť nebezpe čný priechod na Pionierskej za cirka 

osemtisíc euro?  

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

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

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

No, musím zareagova ť na to, čo hovoril kolega Hanulík.  

Áno, to si všetci vážime, že sa opravuje, ale všimn ite 

si v texte k závere čnému ú čtu a to je hne ď na prvej strane. 

To ste asi ne čítali, pán kolega, že na finan čné 

zabezpe čenie potrieb súvisiacich s Predsedníctvom Rady 

Európskej únie sme dostali štrnás ť miliónovú dotáciu od 

štátnych akciových spolo čností a práve na takéto činností, 

ako oprava komunikácií, revitalizácia verejných 

priestranstiev, čistota, zele ň, opravy kultúrnych 

pamiatkovo chránených objektov a budov mesta, na ma rketing, 

komunikácia a kultúru.  

Pán kolega, 

to je presne to, čo ste vyme menovali. Toto u nás 

nebolo bežné, ale dúfam, že tak, ako tento rok sme mali 

dotácie na predsedníctvo, si zvykneme, že takáto vy soká 

položka na tieto aktivity má by ť každý rok v rozpo čte 

vy členená (gong), bez oh ľadu na to,  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžem vás ubezpe či ť, pani poslanky ňa, že je takáto 

položka vy členená je a mesto opravuje veci z vlastných 

zdrojov.  

Tá dotácia s prebytkom vôbec nesúvisí. Vôbec.  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Pán primátor, 

ďakujem za slovo. 

Dochádza tu k takému jednému omylu. Mesto neni 

súkromná firma. V súkromnej firme je vysoký zisk, n ejakým 

pozitívom, alebo teda hodnotením, že toto bude asi dobrá 

súkromná firma.  

Samozrejme, že to neni najhoršia správa, ale neni t o 

ani dobrá správa, že mesto malo obrovský prebytok n a 

rozpo čte. dobrá správa by to bola vtedy, keby sme žili 

v Rajskej záhrade, kde naozaj, už je všetko urobené  a neni 

do čoho investova ť a nevieme čo s peniazmi. Lenže, to 

v tomto meste tak nie je.  

Preto je mi je ľúto ke ď po čujem, že zostalo 

dvadsa ťšes ť miliónov na ú čte, že sme ich nedokázali mi 

minú ť, že sme ich nestihli minú ť.  
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Napriek tomu, že hovoríte, že devä ťdesiatosem percent 

priorít bolo urobených, mohli sme si stanovova ť ďalšie 

priority, mohli sme rozbieha ť ďalšie veci.  

Z tohto poh ľadu sa mi to finan čné plánovanie 

a plánovanie, finan čné plánovanie, rozpo čtové plánovanie, 

nezdá moc kvalitné zo strany magistrátu, lebo preds a 

o týchto peniazoch ste už museli vedie ť ďaleko skôr.  

No ni č, už je to raz tak. A o to viacej budem 

podporova ť blížiace sa pozme ňovacie náv, alebo pozme ňovacie 

návrhy rozpo čtu, ktorými môžme tieto peniaze rozpusti ť do 

ulíc mesta, do do, tam, kam patria, tam, kde ich 

Bratislav čania vedia uži ť. Lebo posledné čo nám je treba, 

je suši ť peniaze na ú čtoch.  

My v tomto meste máme obrovský investi čný dlh a ke ď 

máme tú šancu, tak musíme a tento dlh za čať spláca ť, aby 

toto mesto za č bolo stále krajšie a krajšie, tak ako si 

zaslúži, tak ako si zaslúžia Bratislav čania.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše podporné slová.  

Úplne s vami súhlasím. Predpokladom toho, aby sme m ohli 

peniaze rozpusti ť, že schválime závere čný ú čet. Tým sa 

uvo ľnia. Ke ď ho neschválime, peniaze sa zablokujú a sú 

nepoužite ľné.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som nadviazal len na to, čo ste, pán kolega, 

povedali, že teda ste rád, že tieto peniaze môžu ís ť znova 

sa zapoji ť do budovania nie čoho pre Bratislavu. Kde máte tú 

vieru, či dôveru, že tak ako neskon čilo tých desa ť 

miliónov, čo neboli využité v minulom roku, neskon čia aj 

tieto narozpo čtované.  

Uvedomujete si, že dnes je polovica roka a my 

rozpo čtujeme šestnás ť miliónov investi čných, kde nemáme 

záruku o tom, do akej miery je príprava uskuto čnená, ko ľko, 

koľko projektov je projek čne zabezpe čených, aby sa mohli 

začať sú ťaže a vysú ťaženia. Hej?  

Tento spôsob nakladania s peniazmi je, naozaj, tak na 

oklamanie verejnosti, nie na to, aby sa nie čo konkrétne 

a korektné urobilo. Skôr si myslím, že tu je nebezp ečie, že 

možno o mesia, o dva mesiace budeme konštatova ť, že z tých 

šestnástich miliónov je možné použi ť tak maximálne dva, 

tri. 

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

Pán poslanec, 

ohradzujem sa proti tomuto šíreniu poplašných správ . 

Ja som to, alebo my s celým tímom sme to na finan čnej 

komisii jasne vysvetlili, že veci, ktoré navrhujeme , sú 

podložené, realizovate ľné a za čate ľné.  

Prosím, nevymýš ľaj si a neklam.  
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Pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Borgu ľa, 

na úvod tak trošku kriticky za čal, ale potom to 

preklopil do takého pozitívneho tónu v rámci 

prerozde ľovania pe ňazí.  

Dovolím si k tomu poznamena ť, že keby sme boli 

predvídavejšie plánovali príjmy, to znamená, že to 

prekro čenie rozpo čtovaných príjmov by nebolo také vysoké 

a boli by sme peniaze v čas zapájali, tak by sme sa boli 

dostali do situácie, kde by sme ich aj tak neboli s tihli 

minú ť a boli by sa dostali až do ďalšieho previsu.  

Na druhej strane som zdôraznil v tom mojom texte, ž e 

dos, sme urobili tie kapitálové výdavky európskych peňazí 

sme dali von z rozpo čtu, naše peniaze tam v zna čnej miere 

zostali, nestratili sa, dostávajú sa teraz do 

prerozde ľovacieho mechanizmu, pri čom európske projekty 

pokra čujú v rozpo čte v roku 2017 a sú viazané na nové 

zdroje.  

Čiže, spolufinancovanie európskych projektov je 

financované novými zdrojmi v roku 2017, čo je pozitívne 

(gong) práve na  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, (poznámka: oprava „ööö“) pán poslanec 

Borgu ľa. 

Áno, pán poslanec Borgu ľa má slovo.  

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

Pani, ďakujem za vaše faktické pripomienky.  

Á, my sme ich mohli použi ť, sta čilo kvalitnejšie 

plánova ť, pokia ľ sme ich mali garantované a a prijate ľné do 

rozpo čtu a mohli sme ís ť kvázi na dlh, neskôr peniaze 

nabehnú a všetko mohlo by ť pouhrádzané.  

Mohlo to by ť, pán kontrolór, zase úplne nezavádzajme, 

prosím vás pekne.  

A pán Kolek, ja som nikde nepovedal, že mám dôveru.  Ja 

mám jednoducho vieru. Ja mám vieru v to, že, že z t ý, 

z tých priorít, ktoré sme si naplánovali, sa nie čo urobí. 

A myslím si, že je lepšie ma ť vieru a skúsi ť to, ako 

poveda ť, že jednoducho, neverím a nedôverujem tomuto 

primátorovi a nepusti ť sa do ni čoho a nech to ostane všetko 

také.  

Ja radšej beriem tú cestu, že minimálne, to skúsme,  

uvidíme, čo bude. Ale, ale nehovorím, že to tak nemusí, 

nemôže dopadnú ť, jak vravíte. Už sme tu tie príklady mali.  

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

V pondelok sme mali mimoriadnu finan čnú komisiu, kde 

predmetom rokovania bol aj tento bod, Závere čný ú čet. Tam 

pán sek čný riadite ľ, ako aj pán primátor nám všetkým 

oznámili jaké je to super, že máme dvadsa ťšes ť prebytku, 

miliónov.  

Už sa o tom hovorilo, nebudem zdržova ť, ja to nevnímam 

ako nie čo úžasné, ale ako neschopnos ť.  

Ak by sme z tých dvadsa ťšes ť miliónov, dvadsa ťtri 

preinvestovali a tri si nechali ako dobrý hospodár 

v Rezervnom fonde, tak by to bolo super ideálne. Tý ch 

dvadsa ťtri miliónov keby sme preinvestovali, tak by sme ic h 

videli a cítili v Bratislave. A hlavne Bratislav čania. My 

sem tu neni na to, aby sme škre čkovali peniaze, ale na to, 

aby sme ich rozumne investovali.  

Zárove ň ste, pán primátor, dnes pri úvodnom slove 

zabudli poveda ť, že na rokovaní finan čnej komisii, 

z ktorého ste pred časne odišli a pán riadite ľ magistrátu sa 

ani nezú častnil, tento bod programu nebol prijatý finan čnou 

komisiou.  

Čiže, tento bod rokovania, závere čný ú čet, nebol, 

nezískal dostato čnú podporu. To ste zabudli poveda ť.  
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V utorok v dobe, v dopolud ňajších hodinách som sa 

zúčastnila na rokovaní mies, zastupite ľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a tam som s hrôzou zistila, že v iackrát 

poslanci vystupovali a zárove ň ma aj oslovila šéfka 

finan čného odboru, že mesto dlží mestskej časti Ružinov 

výšku 1 106 039,35 eura za pozemky zverené do správ y 

mestskej časti Bratislava-Ružinov predaných Národnej 

dia ľni čnej spolo čnosti, akciovej spolo čnosti v roku 2016. 

Pamätám si rokovanie, mali sme mimoriadne 

zastupite ľstvo v auguste, potom bolo treba rýchlo, rýchlo, 

potom sme boli v septembri a viacerí sme sa čudovali, že 

ako hlavné mesto tak aktívne chce predáva ť tie zverené 

pozemky mestských častí. Jedine Jarovce sa spamätali 

a ešte, myslím, ešte za čiatkom augusta zorganizovali 

mimoriadne miestne zastupite ľstvo a tie svoje zverené 

pozemky si priamo predali so zmluvou s Národnou dia ľni čnou 

spolo čnos ťou.  

Vy ste získali predbežný súhlas starostov mestských  

častí a získali ste súhlas starostu Ružinova na obje m 

zverených pozemkov. Potom rôznymi fíg ľami Národnej 

dia ľni čnej spolo čnosti, sa znovu pozemky, nebudem to tu 

úplne, lebo mám tu celú dokumentáciu oh ľadne toho, 

a jednoducho, vy ste neod ňali, neod ňali pozemky, na ktoré 

ste dostali predbežný súhlas a vyplatili ste mestsk ej časti 

iba 456 341,00 eur.  

To znamená, že z celkovej sumy 1 562 380,35 

ak, poprosím o pred ĺženie, ak by som potrebovala 

nejaké sekundy navyše. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 358 

Čiže, takto sa tvorí prebytok rozpo čtu. Chcem sa 

spýta ť, z ko ľko z tých dvadsa ťšes ť miliónov mesto má ešte 

takéto a podobné záväzky?  

Poprosím o odpove ď.  

A žiadam vás, v mene mestskej časti Ružinov 

a osemdesiatšes ťtisíc Bratislav čanov, aby ste to, čo ste sa 

zaviazali a to čo ste nahá ňali v minulom roku, aby ste 

mestskej časti doplatili. Pretože bolo pä ťdesiat na 

päťdesiat, oh ľadne zverených pozemkov.  

Ďakujem pekne. 

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

Pani poslanky ňa, 

ďakujem za to upozornenie oh ľadne finan čnej komisie. 

Takisto som zabudol poveda ť, a to, že mestská rada 

schválila závere čný ú čet celkom jedno jednozna čne.  

Čo sa týka toho predaja pozemkov, ten bol dohodnutý 

s mestskou časťou Ružinov, a to, že si to takto vysvet ľujú, 

je ich vec, me hlavné mesto  má na to iný názor. A otázka 

zloženia, zloženia prebytku je podrobne vysvetlená 

v materiáli. Prosím, pre čítajte si ho. Tam sa dozviete 

odpovede na svoje otázky. Je to hne ď na prvej strane.   

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

Len na obranu pani poslankyne Tvrdej.  

Minulý rok takto v lete som to ako nie starosta, al e 

ako geodet, autorizovaný geodet hovoril, že treba, aby to 

predávalo mestské časti. a dobre to urobili, teda, Jarovce, 

Ružinov, neviem pre čo sa takto nehal nahovori ť. Malo to 

predáva ť mestské časti a všetko by sa stihlo, tak jako sa 

vtedy stihlo do toho septembra minulého roku.  

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ja som si dobre preštudovala spis. Tak je to len 

obabranie mestskej časti.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec  Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pokia ľ by mi štyri minúty nesta čili, poprosím 

o pred ĺženie.  
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Naozaj, treba konštatova ť, že materiál, ktorý je 

predložený, je obsiahly. 

Čiže, čo by som zvláš ť by som chcel zvýrazni ť správa 

kontrolóra je obsiahla, presná, v mnohom inšpiratív na aj 

pre nás, poslancov, pokia ľ si ju pre čítame dva, trikrát. 

A možno nie tak, tak taká spokojná pre predkladate ľa 

materiálu, ako sa to zatia ľ javí.  

Ale idem k veci. 

Každá minca má dve strany. Samozrejme, ja sa 

nečudujem, že pán primátor, hovorí o úspechoch, ke ď na 

konci roka máme k dispozícii dvadsa ťšes ť, alebo tesne nad 

dvadsa ťšes ť miliónov. Avšak, pozrime sa z čoho sa týchto 

dvadsa ťšes ť miliónov skladá.  

V bežnom rozpo čte sme ušetrili, to znamená, bežný aj  

kapitálový. Bežný, bežný príjem oproti bežnému výda ju, 

dvadsa ťtri miliónov stodevä ťdesiatpä ťtisíc.  

V kapitálovom rozpo čte, alebo v kapitálových príjmoch 

a výdavkoch máme historicky, ke ď už sme pri historických 

skuto čnostiach, prvýkrát prebytok 1 632 7666,00.  

Vo finan čných operáciách, milión 

dvestodevä ťdesiatsedem a nejaké drobné.  

Čiže, nie je zaujímavé teda hovori ť o konkrétnych 

veciach, pokia ľ nevieme z čoho sú naskladané. Hej?  

Už raz tu odznela sitáci, poznámka o kvalite 

rozpo čtovania a finan čnej správy. Príjmy oproti rozpo čtu, 
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oproti celo, teda koncoro čnému rozpo čtu boli navýšené 

o 11 500 000,00. Čiže, sme prekvapení, 31. decembra sme 

naraz prekvapení, že máme o jedenás ť miliónov aj 

päťstotisíc viac.  

Nezdôraz ňoval by som to, pokia ľ som od za čiatku 

rozpo čtu nepoukazoval na to, že len v takej jednej položk e 

ako je dlhová služba bolo rozpo čtovaných o 150% viac ako sa 

nakoniec potrebovalo, lebo bola rozpo čtovaná suma milión 

šes ťstopä ťdesiattisíc, výsledok platenia úrokov bol 

päťstotridsa ťosem alebo také drobné nejaké tam boli ešte.  

Zaujímavá je, to čo pani kolegy ňa Šimon či čová 

hovorila, že tie, tie prebytky sú  z nie čoho vytvorené. Tak 

na výdavkovej strane sme, v úvodzovkách poviem, uše trili 

pätnás ť miliónov. Pokia ľ je platné tvrdenie pána primátora, 

že sme všetko na 97% splnili na výdavkovej strane, tak sa 

pí ča pýtam, do akej miery je možné ušetri ť pätnás ť miliónov 

a splni ť to, čo bolo rozpo čtované. To by znamenalo, že to 

rozpo čtovanie bolo ve ľmi, ve ľmi nekvalitné.  

Kde sa ušetrilo týchto pätnás ť miliónov? Nehovorím 

teda o tých jedenástich miliónoch, tie narástli nev ieme 

ako, ale vieme, že sme neminuli pätnás ť miliónov.  

V bežných výdajoch to robí šes ť celé šes ť milióna, 

v kapitálových výdajoch je to osem celé tri aj neja ké 

drobné. Čiže, to je tých plus, mínus spolu.  

Len pár čísiel uvediem.  

Všeobecná verejná, všeobecné verejné služby ušetril i 

tri a pol milióna, 
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verejný poriadok nula celá štyri milióna,  

ekonomická oblas ť, jedna celá osem milióna.  

Čiže, nespotrebovali sme.  

Kapitálová strana. Pod ľa funk čnej klasifikácie.  

Všeobecné verejné služby  nevyužili sme rozpo čtovaných 

dva milióny, plnenie výdavkovej strany bolo pä ťdesiattri 

celé štyri percenta,  

Ekonomická oblas ť. Mínus štyri milióny, plnenie 

sedemdesiatdva celé štyri percenta.  

Bývanie a ob čianska vybavenos ť. Mínus jedna celá osem 

milióna. Čož bolo (gong) plnenie dvadsa ťpäť, dvadsa ťpäť 

percent.  

Ale teraz, aby mi nakoniec neostal čas na to, čo je 

podstatné.  

Dávam návrh na nové uznesenie. Nové uznesenie.  

Za A, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

za A berie na vedomie a zostáva text, ktorý je v to m 

materiáli, ktorý schva ľujeme uvedený. 

Za Bé, konštatuje, že návrh závere čného ú čtu 

nezodpovedá platnej legislatíve, najmä zákonu číslo 

583/2000 Zbierky o rozpo čtových pravidlách v paragrafe 16 

a platným zásadám hospodárenia nakla, hospodárneho 

nakladania s majetkom obce, napríklad, rámcová zmlu va 

s dopravným podnikom o výkone služieb vo verejnom z áujme.  
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Za Cé, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky predloži ť prepracovaný závere čný ú čet na rok 2016 

a predloži ť ho na schválenie zastupite ľstvu v termíne 

september 2017. 

Zdôvodnenie. Zákon 583 o rozpo čtových pravidlách 

hovorí o tom, že prebytok ú čelovo viazaných prostriedkov zo 

štátneho, alebo iných zdrojov, ktorý sa nevy čerpá 

v príslušnom rozpo čte, je sú časťou schva ľovania závere čného 

účtu, to znamená, že my tých tristosedemnás ťtisíc, ktoré 

sme, ktoré pán primátor previedol do rozpo čtového zdroja 

roku 2017, sme mali dnes prija ť na samostatný ú čet 

a zastupite ľstvo rozhoduje o ich použití.  

Otázka nehospodárneho nakladania a rámcovej zmluvy 

s dopravným podnikom.  

Vážení, tu sa flagra, flagratným spôsobom za zanedb áva 

kontrola dopravného podniku. Ja som získal materiál y, ktoré 

hovoria o tom, že zmluva o výkone bola schválená 3.  3. 

tohto roku, ale mala by ť schválená pol roka bežným rokom. 

A a takisto nedošlo k vyhodnoteniu k ekonomicky opr ávnených 

nákladov.  

Čiže, toto sú dôvody, (gong) pre čo vás 

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 
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Ja som len zabudla pár viet.  

Kolega Borgu ľa hovorí, že ke ď máme dvadsa ťšes ť 

prebytok, pravdepodobne nie je vhodné rozpo čtované 

plánovanie a tak ďalej.  

Chcela som mu len poveda ť, že pokia ľ si pamätáme, tak 

kolega inžinier Kolek, ke ď nie na každom, tak na každom 

druhom zastupite ľstve v roku 2016 upozor ňoval na to, ko ľko 

máme veľa pe ňazí a aký máme prebytok. Všetci sme sa mu tu 

tak akože chichichi, chachacha. A teraz to máme na stole.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja, aby som nezabudol, chcel by som požiada ť, 

samozrejme, aby sa o každom bode hlasovalo samostat ne.  

To znamená, vlastne, o tých troch, ktoré som dal ja .  

A potom ešte moja otázka znie, ke ďže ja som dal 

doplnenie, pán Kolek dal nový, tak by som možno pre dtým 

poprosil stanovisko, že asi sa teda hlasuje najskôr  o jeho 

novom, až potom o mojom doplnení? Alebo najskôr o m ojom 

doplnení a potom teoreticky, ke ď to prejde a prejde jeho, 

tak zruší ešte moje.  
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To len aby som vedel. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za príspevok pána Koleka. 

Materiály, ktoré on zvykne predklada ť, majú aj hlavu 

a pätu, čiže ja nespochyb ňujem ekonomickú stránku tohto 

materiálu.  

A máme, my zastupite ľstvo, aby sme si zase tú formálnu 

správnos ť povedali, my zastupite ľstvo máme zvoleného 

kontrolóra. To je náš kontrolór, ktorý má kontrolov ať 

primátora a nás ma informova ť.  

Pán Kolek,  

v prípade, že by som schválil váš materiál, alebo t eda 

podmienkou toho, aby som ho schválil, aby som za ň hlasoval, 

by musela by ť podmienka, po ďme odvola ť kontrolóra, lebo ten 

kontrolór, vy hovoríte vyslovene, že je to, neni to  

v súlade s rozpo čtovými pravidlami, nezákonný, zle 

pripravné a tak ďalej.  Kontrolór hovorí presný opak.  

Tak ke ď toto mám prija ť, tak rovno musíme odvola ť 

kontrolóra a vymenova ť tam niekoho iného.  
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Ja sa tomu nebránim, pán kontrolór. (poznámka: 

poslanec sa zasmial) 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Kolek.  

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

Ja si nemyslím, že musíme odvola ť kontrolóra, lebo ke ď 

si dva, trikrát pre čítame tú správu a ja, zhodou okolností, 

tento rok som robil tiež správu kontrolóra, tak vie m čo 

napísa ť, aby sa to tam aj dalo nájs ť, aj nemuselo nájs ť. 

Čiže, je tam všeli čo, čo zatia ľ sa nehovorilo. To je 

jedna vec.  

Druhá vec je, naozaj, naozaj a to vám teda hovorím,  

mám to tu zvýraznené, to je zákon o rozpo čtových 

pravidlách, kde ak možno použi ť v rozpo čtovom roku v súlade 

s osobitným predpisom.  

Čiže, to nie je o čom diskutova ť, tie prostriedky 

a oni boli ušetre, teda nevyužité. A ešte podotýkam , to 

boli prostriedky cielene uznesením vlády dané na pr ípravu 

Predsedníctva Slovenskej republiky, hej? Na príprav u 

Predsedníctva. A my na konci roka hovoríme, že ich 

použijeme normálne na použitie v ďalšom roku.  
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A taxatívne povedané, dnes sme mali ma ť iné hlasovacie 

zariadenie. Tam sú v položkách zákonom prijaté, že na čo sa 

tie peniaze majú  použi ť. Nepoužili sa.  

A dopravný podnik (gong) 

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

Poprosím inžiniera Kasandra, riadite ľa sekcie financií 

o vyjadrenie k týmto tvrdeniam. 

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

Dobrý de ň. 

Chcem uisti ť vážených poslancov, že všetko, celý tento 

materiál je úplne v súlade so zákonom a takisto ako  aj 

potvrdil pán kontrolór. 

Tento, čo spomína pán, pán poslanec Kolek, tých 

tristosedemnás ťtisíc, tie štátnu dotáciu na SK press, bola 

vylú čená z prebytku hospodárenia a sú to v súlade so so 

zákonom, paragraf číslo 6, 16 odše odsek 6, pardon, ktorý 

vlastne bol citovaný, a tieto peniaze boli za za 

znovazapojené do v rámci zmien rozpo čtu, ktoré boli na 

začiatku roka, aby sa tam do čerpali tieto financie, lebo sa 

jednalo o doplatok, napríklad, dépéhá, ktorý vlastn e 

z dôvodu da ňového zákona sa platí vždycky až o mesiac 

neskôr ako, ako tá daná faktúra.  

Čo sa týka dopravného podniku, je to tiež úplne 

v súlade, čo vlastne ekonomické  oprávnené náklady boli 
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potvrdené aj nezávislou inštitúciou, aj našim oddel ením, aj 

dopravným podnikom. Mo možno, možnože pán Kolek si zabudol 

pozrie ť na to, že príjmy dopravného podniku nie sú iba 

ekonomicko oprávnené náklady, ktoré je, ale tvoria aj tržby 

za Bratislavskú integrovanú dopravu a výpadok tržie b 

Bratislavskej integrovanej dopravy a taktiež úhradu  strát, 

nie strát, pardon, úhradu zliav na cestovnom, ktoré  sú 

ďalší príjem dopravného podniku. Takže, aj, kto ktor é sú, 

samozrejme, schválené v zastupite ľstve.  

Takže, je to úplne v poriadku a sedí to.  

Takže, to ľko by som sa asi k tomu vyjadril.  

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

ja mám vzh ľadom na tieto závažné, nechcem poveda ť 

slovo obvinenia, ale pochybnosti o kvalite závere čného ú čtu 

a hlavne o správe kontrolóra, dávam procedurálny ná vrh, aby 

kontrolór ešte raz mohol prehovori ť v tejto rozprave, aby 

sa mohol obháji ť a poprípade vy vyvráti ť slová pána kolega, 

teda Koleka, alebo uvies ť to na správnu mieru.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 369 

Neviem, či si to osvojíte, alebo mám da ť o tom 

hlasova ť?  

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

Pán kontrolór, máte slovo, pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne.  

Ja som sa hlásil aj, aj vtedy, ke ď som sa oficiálne 

prihlásil do diskusie, ale nejak sa mi nepodarilo 

odpoveda ť, napríklad, pánovi poslancovi Vetrákovi, že 

v mojom stanovisku nájde presne to, že to bolo úpln e 

v poriadku a že pán primátor a jeho ľudia neminuli tie 

peniaze žiadnym iným spôsobom. Preveroval som to, t akisto, 

ako som preveroval množstvo vecí od iných poslancov , ktorí 

sa ma na dané záležitosti opýtali. 

A čo sa týka dvoch záležitostí, asi ktoré má na mysli 

pán Borgu ľa, to sú tie posledné, ktoré predniesol pán 

Kolek. 

Obidve som sa dozvedel na, alebo tesne pred finan čnou 

komisiou, teda jednu tesne pred tou mimoriadnou fin ančnou 

komisiou, následne som sa s nimi opakovane zaoberal , lebo 

ja uvádzam vo svojom stanovisku tých tristotisíc, k toré 

neboli minuté, a pod ľa môjho názoru, ktorý som dovtedy 

nemal konzultovaný s finan čným oddelením, to je v poriadku. 
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Následne, ke ď pán Kolek vzniesol tieto pripomienky, 

tak som to bol overi ť na finan čnom. Pozreli sme zákon. Sú 

to darované peniaze a ja poznám iks prípadov, ke ď sme 

dostali darované peniaze, alebo naše organizácie, h lavne, 

keď dostávajú darované peniaze, ktoré ke ď pozerám 

a postupuje sa týmto spôsobom, preto lebo sa apliku je práve 

to, čo tu povedal pán Kasander.  

Ako, ja si nepomôžem, v stanovisku ste to nemohli 

vidie ť, lebo to bola vec, ktorá už dávno vznikla potom ak o 

som napísal stanovisko. Ale keby som bol mal názor,  že teda 

je ešte nie čo navyše, okrem stanoviska takéhoto, čo 

tristotisíc neni úplne málo, podobne ako za pána Ft áčnika 

sme tiež riešili tristotisíc neoprávnene použitých,  len, 

len nejaký náznak odo m ňa bol a potom ste to pustili ďalej.  

Ako, existuje, jak povedal Jano Hr čka, ur čitá miera 

tolerancie, ale tu ja nevidím potrebu tolerancie. 

A takisto, čo sa týka dopravného podniku, ja tu nechcem 

zľahči ť tú záležitos ť s dopravným podnikom a možno sa tým 

treba zaobera ť, ale tu pán Kolek dostal až po mimoriadnej 

finan čnej komisii.  

Ja ani nepoznám obsah toho materiálu, ja len viem, že 

zhruba sa jedná o tie kalkulované náklady a rozpráv al som 

sa o tom s jedným úradníkom, som sa ešte o tom stih ol 

rozpráva ť, ale bez toho, aby som držal v ruke to, čo pán 

Kolek má k dispozícii, čiže prepá čte, ja vám neviem 

poveda ť, že či by to bolo mohlo ma ť pozitívny dopad na to, 

že by sme od dopravného podniku pýtali milión, dva milióny 

euro, jak to pán Kolek nazna čil z h ľadiska sumy, čo by ešte 

väčšmi zdvihlo sumu nášho prebytku, lebo dopravný podn ik by 
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nebol ušetril len tých pár desa ťtisíc, ktoré teda oficiálne 

boli vyriešené, alebo bol by urieš, vyr, ušetril, p odľa 

pána Koleka, trebárs až dva milióny a rozde ľovali by sme, 

respektíve, rozhodovali by sme teraz o dvadsiatich ôsmich 

mínus, miesto dvadsiatich šiestich.  

Ale k tomuto ešte musím poveda ť jednu ve ľmi zásadnú 

vec. Ja som písal o tom, že ja sledujem čo robí auditor. Ja 

to sledujem od čias pána Ďurkovského a vždycky mi záleží na 

tom, (gong) lebo celý život som robil s auditormi 

a rozumiem tejto práci a spolieham sa obvzláš ť na tak 

významných auditorov, ako som s nimi spolupracoval 

v minulosti, s prezidentom auditorskej komory a dne ska 

spolupracujeme s nie bezvýznamnou spolo čnos ťou Deloitte.  

A Deloitte bol vysú ťažený práve na to, aby auditoval 

jednak ú čtovníctvo hlavného mesta, ale sú časne aj 

účtovníctvo našich rozhodujúcich obchodných organizác ií. 

A prosím pekne, tak za to, čo Deloitte robí, Deloitte 

zodpovedá. 

A ešte by som poprosil, aby potom táto otázka bola 

adresne adresovaná ku nim, preto, lebo pokia ľ je o tom 

nejaká pochybnos ť, tak prvý raz to mali číta ť v dopravnom 

podniku a druhý raz sa tým malo, mali zaobera ť v našom 

účtovníctve a môj rozsah možností časový, ktorý mám na to, 

aby som preveril takto náro čnú tématiku, zodpovedá, pán 

poslanec Borgu ľa, tomu, ke ď sme sa kedysi dohodli za 

predchádzajúceho vedenia dopravného podniku, vy ste  sa 

dohodli, že urobíme kontrolu poslaneckú spolu (gong ) 

s kontrolórom a pôjdeme sa na to pozrie ť.  
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To bolo ve ľmi korektné. Ja som sa ve ľmi snažil, aby 

som s vami spolupracoval, aby som vstúpil do toho p rocesu 

vyjadrenia pochybností, ktoré boli urobené a ja si myslím, 

že kedyko ľvek také nie čo môžeme urobi ť. Ale aby sme to teda 

rozhodli tu a na mieste, to si neviem predstavi ť.  

(gong) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák faktickou. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ešte pán kontrolór, nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Prepá čte, pán Dostál, zabudol som. 

Samozrejme, to je, to je vec, z ktorej nechcem si 

umývať ruky preto, lebo naozaj to nespadá do kontrolnej 

činnosti mojej, ale naštudoval som si problém hne ď jak som 

sa dozvedel o uvažovaní pána Hr čku.  

Samozrejme, že mohlo dôjs ť k pochybeniu, mohlo, ten 

vzorec je náro čný. A preskúma ť ho, nie je žiaden problém. 

Ale preveril som si, potom ako pán Hr čka, teda, informoval 

na finan čnej komisii o týchto otázkach, rozprával som 
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s pánom Sýkorom, ktorý je pracovníkom, ktorý už 

nieko ľkokrát po sebe sa venuje nahadzovaniu údajov do 

tohoto, do tohoto vzorca a informoval ma, predovšet kým 

o tom, že teda vychádza z nejakých štatistických úd ajov, 

ktoré dostáva k dispozícii a nahadzuje ich tam spôs obom, 

ktorý je opakovane rovnaký a mohlo dôjs ť v rámci 

veľkostného koeficientu u mestských častí Čunovo tuším, 

a Vajnory, k nejakému posunu, rádove, ktorý mohol s pôsobi ť 

nieko ľkotisíc euro. Čiže, to to kludne mohlo nasta ť. 

A takisto mohla nasta ť situácia, ktorá pod ľa pána 

Hrčku, spôsobuje nerovnomerné, alebo nespravodlivé 

rozdelovanie medzi mestskými časťami.  

To čo vylu čujem je, že mesto, hlavné mesto zaprí činilo 

nejakú chybu. Vylu čujem to z h ľadiska systému ako funguje, 

lebo mesto prerozdelilo komplet 32%, ktoré sú na 

prerozdelenie.  

Pokia ľ urobilo chybu v nahadzovaní údajov, tak to je 

osobná chyba potom niekoho, dá sa došetri ť a dá sa vyrieši ť 

a možnože sa dá aj zaobera ť sa otázkou, akým spôsobom ju 

napravi ť.  

Ale celkom ur čite to nie je škoda mesta. A ke ď chybným 

konaním mesto spôsobilo škodu, tak v takom prípade keď si 

niekto bude uplat ňova ť škodu, to spôsobilo škodu, tak škodu 

si môže uplat ňova ť ktoko ľvek vo či komuko ľvek, všetky 

súkromné osoby vo či mestu uplat ňujú celkom veselo škody. 

Takže, ke ď zistíte nejakú škodu, tak v takom prípade 

ten, koho sa tá škoda týka, môže ju uplat ňova ť, ale potom 
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to musí ís ť do škodovej komisie, musíme zváži ť či nejaký 

pracovník sa pomýlil, musíme zisti ť kto to bol, ke ď 

nezistíme, aj tak objektívne za škodu zodpovedáme a  môžeme 

sa tým zaobera ť.  

Nemyslím si ale, že je to priamo sú časť závere čného 

účtu ako takého a prípadné neprerokovanie, respektíve  

neschválenie závere čného ú čtu, alebo schválenie závere čného 

účtu s výhradou rádove za nieko ľkotisíc euro, alebo, 

s prepá čením, aj stotisíc euro, ktoré pán Hr čka nazna čuje 

z h ľadiska ve ľkostného rozmeru, by nezodpovedalo tomu, aby 

sa neschválil závere čný ú čet.  

Zúčtovanie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak chy. Ale v prerozde ľovacom mechanizme medzi 

mestskými časťami?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Môže vzniknú ť, samozrejme. Ale ten závisí od 

toho, že uznesenie mestského zastupite ľstva, vaše uznesenie 

schva ľuje spôsob, ktorým má mesto kona ť. A mesto konalo 

podľa toho (gong) uznesenia.  

Keď to uznesenie nie je spravodlivé z h ľadiska 

morálneho a z h ľadiska kone čného vz ťahu pe ňazí, ktoré sa 

vybrali, tak sa musíte rozhodnú ť o inom spôsobe a vybavená 

vec. Je to vo vašich rukách. 
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Ale práve pán Sýkora ma ubezpe čil, že on koná na 

základe uznesenia mestského zastupite ľstva, (gong) ktoré je 

prijímané pri schva ľovaní rozpo čtu a ktoré práve, myslím 

si, na základe návrhu, škoda, že tu neni pán poslan ec 

Bajan, starosta, na základe jeho návrhu bolo dohodn uté, že 

bude použitá iná prognóza, než sa používala v dlhýc h 

minulých rokoch, ktorá bola výhodnejšia pre tú mest skú 

časť. 

Ja vám to, prosím pekne, rozprávam tak, ako som to 

dostal, ke ď som niekedy v utorok alebo v stredu rozprával 

o tom s kolegami na úrade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Borgu ľa faktickou. 

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

(poznámka: odkaš ľanie) Sú to závažné slová, ktoré 

povedal pán Kolek.  

Protizákonné, v rozpore s rozpo čtovými pravidlami. 

Preto sa chcem opýta ť otázku, na ktorú čakám jednoslovnú 

odpove ď. Lebo ste povedali, že ste viacero vecí zistili až  

neskôr a a podobne. 

Keby ste teraz všetky tie veci si ešte raz 

preštudovali, napíšete rovnakú správu na ten rozpo čet, áno, 

nie alebo neviem.  
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Závere čný ú čet. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

SR Bratislavy: 

Áno, za dopravný podnik som uviedol ve ľmi zrozumite ľnú 

otázku auditora. Hej?  

Čiže, ja, ja, prosím pekne, nebudem suplova ť ú čtovné 

problémy auditora. Ako, má svoje povinnosti, má obr ovský 

rozsah práce, ktorý má urobi ť.  

Áno, áno. Spolu, spolu s kolegami z finan čného, ur čite 

áno. Takto vnímame otázku nakladania s dotáciami, g rantmi 

a darmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo.. 

No, ten podnik dopravný je ve ľká téma, ale tomu sa 

venujú iní kolegovia.  

Ono, naozaj, je podstatné pri tom závere čnom ú čte, že 

z čoho vlastne pochádza ten prebytok. Lebo ak by sme s i to 

rozmenili na drobné, tak len potom by sa dalo teda 
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presnejšie poveda ť, že nako ľko je to zásluhou pána 

primátora a nako ľko zásluha nie čoho iného a iných 

skuto čností a presunov pe ňazí.  

Ale pán kontrolór, ja ešte doplním tú otázku, alebo  

zopakujem tú druhú časť tej otázky.  

Vy ste povedali, že teda tie peniaze na tévé 

Bratislava neboli použité na ni č teda, v súlade s tým 

uznesením. Ale ja som sa ozaj pýtal na to, teda,  s tali sa 

súčasťou prebytku tohto rozpo čtu? Teda inými slovami, 

prebytok tohto rozpo čtu je tvorený aj neplnením uznesení 

mestského zastupite ľstva. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Á, tam bola ešte jedna otázka Ondra Dostála, že aký  je 

názor kontrolóra na to, že sa tie, ten mechanizmus,   ktorý 

bol nejakým spôsobom stanovený, môže prehodnoti ť. Že 

zastupite ľstvo môže, lebo tam nebola jasná otázka, teda 

odpove ď na otázku, že či ten percentuálny podiel, ktorý sme 

schválili v decembri 2016 a teraz z tých podkladov,  ktoré 

hovorím ja, vychádza, že bol nespravodlivý, tak či je 

možné, alebo pod ľa názoru kontrolóra možné, že 
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zastupite ľstvo svojim rozhodnutím zmení to, že to proste 

dopočíta. Hej?  

Ako, ja som chápal tú otázku Ondra Dostála takto, ž e 

či, či s tým kontrolór súhlasí, že či si vykladá, že takú, 

takú možnos ť zastupite ľstvo má. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Za rok 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán kontrolór povedal, že mesto konalo pod ľa 

uznesenia, ktoré schválilo zastupite ľstvo, ale zase 

zastupite ľstvo schválilo uznesenie na základe toho, že mu 

to  navrhol magistrát. Tak to je taký kruh potom.  

Ale, ve ď to, to čo hovoril kolega Hr čka, to nie je 

vec, že nejaká prognóza bola a nie je to vec pomeru , 

veľkostí, nie je to nejaká chyba úradníka pri nahadzov aní 

údajov, to o čom on hovorí, že je tam systémová chyba, že 

sa nastaví koeficient tým, že sa zmiešajú dva, dva nejaké 

východiskové údaje, ktoré sa jeden týka dane 

z nehnute ľnosti a druhý sa týka dane z príjmu a na základe, 

na základe toho, bez oh ľadu na to, aký je reálny vývoj, tak 

sa už ide pod ľa toho koeficientu, kde vznikajú potom 

deformácie.  
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Teda, tá otázka je, že či tie uznesenia, ako sme ho 

prijali minulý rok a predtým rok a predtým, sú, ale bo nie 

sú v súlade s tým, čo je napísané v štatúte.  

A ja chápem, ak ak nebudete vedie ť na to odpoveda ť 

hneď, alebo, alebo by sme mali to prehodnoti ť. A či je to 

možné prehodnoti ť spä ť (gong) za rok dvetisí 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja k tej problematike, akože, mojej a môjho poh ľadu 

a možno teda stanoviska pána kontrolóra. Ja som aj k tomuto 

došiel v závere toho, že som to konzultoval s pánom  

kontrolórom, hej?  

Čiže, tie jeho, jeho tvrdenia zostali jeho, moje 

zostali mojimi. Hej? Nie preto, že že by sme si skr ývali 

navzájom, ale naozaj, v tej časovej rezerve, ktorá bola do 

tohto zastupite ľstva a podotýkam, naozaj, že mimoriadna 

finan čná komisia bola v pondelok,  

ale jak dostanem, prosím vás, príležitos ť ešte, ja by 

som rád doplnil všetky tie veci, aj tie chybné tvrd enia, 

ktoré tu odzneli z úst riadite ľa finan čného oddelenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, diskusia už nie je, toto bola reakcia  

ešte na pána kontrolóra.  

Čiže, ak ešte máš. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja budem ve ľmi krátky.  

Práve na toto bola rámcová sl zmluva s Deloitte 

urobená. Ú čtovný audit, však, pán kontrolór. 

Páni poslanci,  

toto má Deloitte robi ť. Ú čtovné audity a vyjadrovanie 

sa k závere čnému ú čtu mesta Bratislavy. Nie koncep čné 

materiály k parkovacej politike a osvetlenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, to bol posledný príspevok. 

Pán kontrolór,  

chcete ešte reagova ť jednou vetou, alebo nie?  
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Netreba 

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Dámy a páni, 

prosím vás, aby ste schválili tento materiál, preto že 

keď ho neschválime, dvadsa ťšes ť miliónov nebudeme vedie ť 

použi ť na všetky tie veci. Nebude Harmincova, nebude 

Saratovská, nebude Špitálska, nebude Karloveská zát oka, 

nebude ni č.  

Takže, musíme, ak chcete tieto peniaze použi ť pre 

Bratislav čanov, tak navrhujem, aby ste  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, pán poslanec Budaj.  

Nech sa pá či, máte riadny príspevok.  

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, 

ja by som len chcel pripomenú ť, že pod ľa zákona 

paragraf 16 ak možno použi ť v rozpo čtovom roku, to je 

odstavec 6, v súlade s osobitným predpisom, to je o dvolanie 

na zákon o finan čnej kontrole a vnútornom audite, 

nevy čerpané ú čelovo ur čené prostriedky, potom pod ľa 

sedmi čku, nevy čerpané prostriedky pod ľa odseku 6, obec 
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alebo vyšší územný celok prevedie na osobitný ú čet 

a v nasledujúcich rozpo čtových rokoch ich zaradí do 

rozpo čtu obce, alebo rozpo čtu vyššieho územného celku, ako 

príjmovú finan čnú operáciu.  

O použití prebytku rozpo čtu, pod ľa odseku 6, rozhoduje 

obecné zastupite ľstvo, alebo teda zastupite ľstvo vyššieho 

územného celku pri prerokovávaní závere čného ú čtu obce, 

alebo závere čného ú čtu vyššieho územného celku.  

Chcem tiež podpori ť opatrnos ť v tomto prípade. 

Skuto čne, dopravný podnik, dozorná rada neprerokovali 

zatia ľ, napríklad, napríklad, ten súlad vlastne rozpo čtu 

a tých vykonaných, reálne vykonaných úkonov. Domnie vam sa, 

že tam je rozdiel, pomerne zna čný finan čný rozdiel.  

Nedostatky, na ktoré tu bolo poukázané, sú varovné.   

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

Ďakujem pekne. 

Opakujem, pán kontrolór sa vyjadril úplne jasne. Ak  

chceme pomôc ť Bratislave a za čať rieši ť tie veci, tak treba 

závere čný ú čet schváli ť.  

Keď poviete, že nechcete lodenicu v Karloveskej 

zátoke, tak neschvá ľte.  

Návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto prerokovanému materiálu sme dostali dva 

návrhy.  

Prvý návrh dával pán poslanec Hr čka ako doplnenie 

existujúceho návrhu uznesenia do časti Cé a na základe 

s ním, pod ľa dohody, sme to u česali tak, ako teraz to 

pre čítam ešte raz všetky tri návrhy na doplnenie do časti 

Cé pôvodného. Vecne je to rovnaké. 

Takže, navrhuje doplni ť  

Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby n a 

rokovanie septembrového zasadnutia Mestského zastup ite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy pripravil materiál so všetkými 

potrebnými podkladmi a prepo čtami k percentuálnym podielom 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2008 

až 2017 a žiada preveri ť, či na rok 2014 nebolo mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves nesprávne vypo čítaný 

percentuálny podiel, ako aj jemu prislúchajúca časť daní. 

Termín je 28. september 2017 

Po ďalšie, aby bola mestským častiam hlavného mesta SR 

Bratislavy doplnená suma, ktorú nedostali z dôvodu 

nesprávneho percentuálneho podielu, nako ľko Mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava v súlade so 

Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy článok 9 odstavec 1 

písmeno bé) rozhoduje o prerozdelení podielu na dan i z 

príjmov fyz fyzických osôb pre mestské časti hlavného mesta 

SR Bratislavy pomerne pod ľa percentuálnych podielov v 

zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy tak, ab y 
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zodpovedali reálnemu výberu na dani z príjmov fyzic kých 

osôb za rok 2016. Termín totožný, koniec septembra.  

A po tretie, prerokova ť pripomienky k závere čnému ú čtu 

hlavného mesta SR Bratislavy obsiahnuté v stanovisk u 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

s mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy  a 

informáciu predloži ť na schválenie Mestskému zastupite ľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy.  Vo všetkých troch pr ípadoch 

termín 28. 9. 2017. 

To je doplnenie k pôvodnému uzneseniu do časti Cé. 

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

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, o každom samostatne. 

Čiže, hlasujeme o každom bode samostatne. 

Takže, prvé hlasujeme o  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Aby na rokovanie septembrového zastupite ľstva hlavného 

mesta pripravil podklady  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A tak ďalej.  

Hlasujeme o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť  prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalšia vec, aby bola mestským častiam hlavného mesta 

doplatená suma a tak ďalej ako som to čítala.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tri štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do tretice, prerokova ť pripomienku a potom predloži ť 

správu o tom s mestským kontrolórom. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štyridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hneď to bude.  

Pán poslanec Kolek dal úplne nový návrh znenia 

uznesenia. Hne ď to čítam.  
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Takže návrh pána Koleka znie ako návrh nového zneni a 

uznesenia. 

Mestské, 

môžem poprosi ť, aby ste po čúvali?  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

V časti A. berie na vedomie  

po prvé, Správu nezávislého audítora Mestskému 

zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

Po druhé, Stanovisko mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy k návrhu závere čného ú čtu hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2016.  

V časti Bé konštatuje, že návrh závere čného ú čtu 

hlavného mesta SR Bratislavy nezodpovedá platnej 

legislatíve najmä zákonu číslo 583/2014 Zbierka zá, či 

2004, Zbierka zákonov, o rozpo čtových pravidlách napríklad 

paragraf 16 a platným zásadám zodpovedného nakladan ia s 

majetkom obce, napríklad Rámcová zmluva s Dopravným  

podnikom Bratislava, akciová spolo čnos ť o výkone služieb vo 

verejnom záujme.  

V časti Cé žiada primátora prepracova ť návrh 

závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 a 

predloži ť ho na schválenie Mestskému zastupite ľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy s termínom 28. 9. 2017 . 

Mám otázku ešte pred tým hlasovaním, pán Kolek si t u 

dole uviedol, čomu nerozumieme, ak je schválený bod Dé, É, 

F od pána Hr čku. Te. O tom sme už hlasovali.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ale však on podal nový návrh uznesenia. Nové znenie  

uznesenia.  

Ef sa asi ruší, o to ide. Že ke ď sa schváli Kolekov 

návrh, tak neplatí Hr čkov návrh. Tak. 

A Hr čkove je do pôvodného uznesenia. Ke ď toto 

uznesenie  

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

Áno, prijmeme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Kolekovo prejde, tak potom zruší  

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

Tak padá, padá Hr čkov návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Aj pôvodný návrh padá.  

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

Áno. A peniaze sa, peniaze idú pre č.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Hr čka dával do pôvodného. Pán Kolek dal úplne nové 

znenie. Ak to úplne nové znenie sa teda to prejde, tak 

potom sa zruší pána, teda doplnok pána Hr čku a zruší sa aj 

pôvodné uznesenie.  

Nie je to tu zrejmé napísané, že teda, zrete ľne 

napísané.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak potom mali sa dohodnú ť medzi sebou, lebo z toho 

bude zase, zase miš, maš a nebudeme vedie ť o čom sme 

hlasovali. Lebo malo to odznie ť tak, že teda so sú časťou 

tých troch, čo boli už podané. 

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

Mal si to pre číta ť, pán poslanec, vo svojom návrhu. 

A ke ď si to nepre čítal, tak to nemôžeš navrhova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nepre čítal, iba nám to sem napísal. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, hlasujeme bu ď Kolek, alebo Hr čka. A hlasujeme 

o návrhu pána Koleka, s tým, že teda ak prejde, tak  peniaze 

sú pre č.  

Hlasujte o návrhu pána Koleka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prvý návrh prešiel. Teraz sa hlasuje o návrhu pána 

Koleka.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, tak 

ako je napísané 

V časti A berie na vedomie v bodoch 1, 2, 

v časti Bé, schva ľuje v bodoch 1 až 7.4, 

a v časti Cé žiada primátora vykona ť zú čtovanie 

finan čných vz ťahov mestských organizácií a mestom 

založených spolo čností s rozpo čtom hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2016. 

Konečný termín, september. Tridsiaty september. 

To je pôvodné znenie uznesenia, k čomu sme už 

odhlasovali doplnenie od pána Hr čku.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 3 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2017 

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

Vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, 

prechádzame do ďalšieho bodu, a to je bod tri, Návrh 

prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aký máte procedurálny návrh.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, neni 6A. 

Nie. je 7, 2, 3, 44, 49, potom 6A a potom Rôzne. Ta k 

ste si to schválili.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, pani.  

Slovo má pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Prosím, keby ste ma po čúvali. Dávam procedurálny 

návrh, lebo máme schválené, že 18.30 pevne ide bod Rôzne. 

Ale zárove ň sme schválili, že rokovanie iba do devätnástej.  
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Ja dávam procedurálny návrh, aby sa rokovanie posun ulo 

minimálne do 21. hodiny a tým pádom bod Rôzne by so m 

presunula minimálne na 19.30. 

Môže by ť tak?  

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

Hlasujte o návrhu. 

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

Rokova ť do 21. a bod Rôzne 19.30. 

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

Pani poslanky ňa,  

Máme jasný program pred sebou. Je zmena rozpo čtu, ale 

hlasujeme o vašom návrhu.  

Hlasujte o návrhu pani poslankyni. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme, prosím, lebo nebudeme uznášaniaschopní. 

Hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Čiže, prechádzame do zmeny rozpo čtu. 

Dámy a páni, 

je to materiál, ktorý priamo naväzuje na schválený 

závere čný ú čet, za čo vám ešte raz ďakujem. 

Dvadsa ťšes ť miliónov, ktoré sú časť sú tvoria sú časť 

prebytku, navrhujeme rozdeli ť medzi Bratislav čanov. Ja som 

tento návrh už predstavil aj predsedom poslaneckých  klubov, 

aj som vás vyzval, aby ste, ak máte ešte poslanecké  návrhy, 

aby ste ich dodali, aby sme ich mohli dop do materi álu 

zapracova ť. 

Rovnako sme o tom rozprávali na finan čnej komisii, aj 

mestskej rade. Mestská rada tento návrh posunula, 

respektíve, schvália. Finan čná komisia nemala dostatok 

hlasov.  

Princíp je taký, že navrhujeme financie rozdeli ť medzi 

dopravné stavby, kultúrne stavby, kultúra a šport 

a majetok. Majetok Bratislav čanov. 

Tie dopravné stavby sú dopravné stavby v každej ve ľkej 

mestskej časti, to znamená, Petržalka križovatka 

Rusovská/Lenardova, Ružinov križovatka Ivánska/Galv aniho, 

tá križovatka smrti. Staré Mesto ulica Špitálska a dráha 

teda, elektri čková tra ť na Špitálskej, Dúbravka rozšírenie 

Harmincovej a podchod Saratov a Nové Mesto, to je m ajetková 

záležitos ť, tam je ten Dom mladej rodiny, kde sú mladé 

rodiny, ten navrhujeme kompletne zrekonštruova ť.  
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Čo sa týka športu a kultúry, navrhujeme dokon čenie,  

poprosím ešte ticho, pán poslanec Buocik,  

dokon čenie lodenice v Karlovej Vsi. To znamená, 

dotácie Karlovej Vsi, aby sa dokon čila tá lodenica.  

V Starom Meste za náme, za mo, za divadlom SND 

realizácia Parku Komenského.  

Rea rekonštrukcia pochôdzkových terás v Petržalke 

a nieko ľko stovák starých skorodovaných sta svetiel 

verejného osvetlenia, ktoré sú po Bratislave, ktoré  by sme 

mohli vymeni ť.  

V Dúbra v Vrakuni ešte rozšírenie kruhového objazdu  

o jeden, o jeden ten bajpas a medzi Vraku ňou a Podunajskými 

zbúranie tých betónových nadchodov.  

Chceme investova ť do školstva, máme rozbité základné 

umelecké školy, prší na ZUšku panón, na pa na Panen skej, 

prší na do ZUŠky na Štefánikovej. Čiže, tieto chceme 

spravi ť.  

Podobne Hlinická a v Ružinove Sklenárova. Exnárova je 

ved ľajší, ten, to beží. A toto sú, teda toto sú tie, to to 

sú tie základné delenia.  

To znamená, ve ľké mests, ve ľké mestské časti dopravné 

stavby, kultúra a šport, vzdelanie a majetok mesta,  

napríklad pochôdzkové terasy, respektíve Dom mladej  rodiny.  
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Je to dohromady asi šestnás ť miliónov. Uvidíme, či ich 

vy čerpáme, ke ď nie, tak budeme robi ť zmeny rozpo čtu 

a peniaze do rozpo čtu vrátime, aby ste vedeli ich použi ť na 

nie čo ďalšie v tomto roku.  

Navrhujeme tých devä ť miliónov, čo zostáva, ponecha ť 

na rozpo čet 2018, aby sme si ho vedeli, aby sme ho vedeli 

po, tie peniaze použi ť už teraz, lebo ak ich všetky 

rozoberieme a tieto projekty nesplníme, tak nám to prepadne 

zase do tohoto Fondu rezervného a ten sa dá použi ť až zase 

s závere čným ú čtom za rok 2017, respektíve zmenou rozpo čtu.  

Čiže, takáto je, takýto je predbežný návrh, ale 

hovorím, som pov ďačný, ke ď budete ma ť vlastné návrhy do 

tohto, aby sme to doplnili. Pokia ľ budú realizovate ľné, 

spravíme ich. 

Niekde som zachytil rekonštrukcia Bajkalskej ulice.  

Radi by sme to spravili, ale na Bajkalskej sa robí Národný 

fotbalový štadión a bolo by asi nerozumné rekonštru ova ť 

asfaltový povrch a necha ť tam jazdi ť všetky tie nákla ďáky. 

Čiže, Bajkalskú ulicu chceme spravi ť až bude hotový ten 

fotbalový štadión. 

Toľko z mojej strany všetko.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja mám jednu otázku, ktorá sa týka 2A, návrh zmeny 

prijímov, kde na strane výdavkov je zvýšenie bežnýc h 

výdavkov v programe 2 verejná infraštruktúra, výsta vba 

a oprava cestnej a pešiej infraštruktúry, navýšenie  

výdavkov na opravu Mostu SNP jeden milión eur.  

Ja vzh ľadom k tomu, že by som chcel k tomu vysvetlenie 

a potom už nebudem môc ť vystúpi ť, tak dám predbežne návrh, 

aby sa táto suma z toho vyhodila a v prípade, že do stanem 

dostato čne vysvetlené, tak svoj návrh stiahnem. Ale ide mi 

o to, že Most SNP sa má za čať rekonštruova ť v najbližších 

dňoch. 

Potom nerozumiem z akého dôvodu sa ide o milión 

navýši ť, pretože sú len dve možnosti. Bu ď to, čo je 

vysú ťažené, neni finan čne kryté. To si ale neviem 

predstavi ť. Alebo po druhé, je vysú ťažené za viac ako je 

kryté, to sa mi tiež ne ne.  

Proste, akým, pre čo je tam jeden milión eur. 

potreboval by som na to nejakú logickú odpove ď, lebo tomu 

nerozumiem. A chcel by som vedie ť, či ten milión eur 

nejakým spôsobom ovplyvní tú prerábku SNP, ktorá sa  má 

robi ť teraz od 3. 7. do 31. 8., aby som vedel, že či to 

s tým súvisí, alebo je to nejaká iná činnos ť. Či sa to má 

ís ť, čo sa za to má spravi ť, hej?  

Čiže, ja dávam predbežne návrh, aby sa to vyhodilo 

a milión ostal teda v prebytku, lebo nemám žiadnu i nú vec 

na to, ale ke ď dostanem na to normálnu odpove ď, tak 

samozrejme, svoj návrh stiahnem a nevidím dôvod.  
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Len nerozumiem tomu, ako to súvisí s týmto.  

Ďakujem. 

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

Odpoveď, samozrejme, dostanete. 

Je to ešte ďalšia mo, teda, ani jedna z tých možností 

nie je pravda, čo hovoríte.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz sme schválili závere čný ú čet prebytok. Moja 

otázka znie, v tomto, v zmene rozpo čtu pre čo sa ne 

nezaradila cestná svetelná signalizácia 

Podunajská/Vrakunská/KOmárovská, ktorá už šes ť rokov čaká 

na vyhotovenie, respektíve za čatie stavby so všetkými 

papiermi povoleniami. A hovorím o tomto probléme už  šes ť 

rokov. Ni č sa sa v tomto nekoná, stále sa hovorí, že nemáme 

na to peniaze. 

Nemáme zase zaradené a nemám proste už, už ani náde j, 

že to do konca tohto volebného obdobia sa s tým nie čo 

urobí.  

Stále sa nie čo za čne, to čo už čaká hotové, šes ť rokov 

sa s tým ni č nerobí, lebo stále sa odsúva.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 399 

Trvám na tom, aby to bolo zaradené a za čaté kone čne už 

to, čo je vysú ťažené, povolenia všetky sú, aj stavebné 

povolenie popredlžované.  

Ďakujem. 

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

Ďakujeme.  

Dostaneš odpove ď. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pani kolegy ňa,  

ja som sa na toto tiež pýtala na finan čnej komisii, 

musím ťa opravi ť, nie je to šes ť rokov, ale v máji 2017 

bolo sedem rokov odkedy je vysú ťažený dodávate ľ a všetky 

veci.  

Tiež viem, že každý rok sa o to zasadzuješ a akosik  sa 

na tie okrajové časti mesta zabúda.  

Takže tiež podporujem návrh a poprosím doda ť, myslím, 

že okolo milióna eur by to malo by ť.  

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

Pani poslankyne, 

teraz mi hovorí pán inžinier Kasander, že ten proje kt 

je v tohtoro čnom rozpo čte.  

(poznámka: po čuť „nie je“) 

To znamená, tu je v tohtoro čnom rozpo čte je časť, 

preto nie je v zmene rozpo čtu. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakuje ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Jégh,  

to je možno to, čo ja som spomínala pri závere čnom 

účte, že máme prebytok z toho, že sa nerobili veci, k toré 

sa robi ť mali. A toto nie je vôbec na na to, aby sme sa tým  

chválili.  

Veci, ktoré sú pripravené a sa neurobia, a z toho s a 

robilo rozpo čet, prebytok rozpo čtu? Ja toto kritizujem.  

Sú veci ďalšie, ktoré ešte nemajú sedem rokov. Dúfam, 

že napríklad, také, taká projektová dokumentácia na  na 

depozitár na opravu základnej ško bývalej základnej  školy 

na Plickovej, ktorá bola schválená v komisii kultúr y 7. 

apríla a mala sa okamžite za čať da ť pokyn pánu riadite ľovi 
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GIBu, aby za čal obstaráva ť a na projektovú dokumentáciu, 

dodnes nedostal. 

Pán primátor, 

ja vás prosím, tak týžde ň ešte, bu ďte taký láskavý, on 

sedí a čaká kedy dostane od vás pokyn a hne ď spustí práce. 

lebo nám plesnivejú ďalšie obrazy. To je majetok 150  

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

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja predkladám návrh na zmenu uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžem hovori ť?  

Návrh na zmenu uznesenia za pána Bajana, ktorý ma o  to 

požiadal, pretože musel odís ť. 

Čiže, návrh na zmenu uznesenia: 

K materiálu: Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2017. 

Návrh na zmenu uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje 
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za prvé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogra me 

8.1, kolegovia, 8.1 starostlivos ť o bytové a nebytové 

priestory, prvok 8.1.1 správa bytového a nebytového  fondu, 

rekonštrukcia budovy novej radnice o 2 000,00, o 20 0 000,00 

euro.  

Za druhé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogr ame 

2.2 infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, pr vok 

2.2.1 Výstavba a opravu cestnej a pešej infraštrukt úry na 

zabezpe čenie bezbariérových úprav v zmysle projektu 

Bratislava bez bariér o 200 000,00 euro. 

Zvýšenie kapitálo,  

za tretie, zvýšenie kapitálových výdavkov 

v podprograme 2.2 infraštruktúra ciest, cyklotrás 

a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej 

infraštruktúry  

za a) oprava pochôdznych terás a lávky medzi ulicam i 

Karloveskou, Adámiho a Jurighovym námestím o 100 00 0,00 

euro, 

za bé) vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia 

ulice Staré grunty o 50 000,00 euro. 

Jedná sa vlastne o milión, ktorý bol pôvodne ur čený, 

alebo je pro, ur čený na opravu radnice. Tam by sme chceli 

necha ť iba 200 000,00 a ostatné rozdeli ť takto ako som 

pre čítal. 

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

Ale tie ostatné veci tam zostávajú, to neni na, to je 

doplnenie.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Toto, áno. Áno, to je dopl. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Lenže, moment. Lebo  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

ty si navrhol, opravy sú bežné výdavky a toto sa dá  

použi ť iba na kapitálové výdavky. Prebytok sa dá použi ť iba 

na kapitálové výdavky. To sa nedá mieša ť.  

Dobre. Okej.  

Pá. Ale nedá sa to takto.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor, 

budem sa snaži ť by ť čo najstru čnejší, lebo už je pokro čilá 

hodina a tých diskutujúcich je viac. 
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Ja, priznám sa, že dneska som trochu flustrovaný 

a cítim tu ve ľmi, ve ľmi negatívnu energiu. Stále riešime 

nie čo čo nefunguje, stále sa tu niekto z nie čoho obvi ňuje. 

Je to asi pracovná metóda niektorých poslancov, ale bo 

jednoducho, myslenie.  

V ideálnom svete, ktorý ja by som si predstavoval, by 

to bolo tak, že podarilo sa nám za minulý rok ušetr i ť 

nejaké financie, po ďme ich investova ť do rozumných 

projektov. Tie sme si napísali a dneska by sme ich s ve ľkou 

slávou odsúhlasili a potom by sa realizovali. Tak b y to 

malo, pod ľa mňa, fungova ť. Bol by som ve ľmi š ťastný, žia ľ, 

nefunguje to tak.  

Napriek tomu som rád, že sme sa dostali dnes až po 

tento bod rokovania. Naozaj, chcem po ďakova ť, že 

v Petržalke je naprogramované, naplánované to, čo dlhodobo 

po tom voláme, tá križovatka Lenardova/Rusovská.  

Chcem len jednu vec poprosi ť, pretože, pretože tam sa 

rozprávalo o viacerých alternatívach.  

Ja som dneska hovoril aj s pánom riadite ľom GIBu, je 

tam možnos ť oby čajné klasické križovatke, alebo kruhového 

objazdu o pár metrov vyššie, ktorý by riešil ove ľa širšie 

súvislosti. GIB navrhuje a tiež odporú ča tú alternatívu 

s tým kruhá čom. Finan čne je to, samozrejme, kryté, len je 

to technické riešenie.  

My sme mali stretnutie ako petržalskí poslanci 

a zatia ľ nepadlo nejaké definitívne rozhodnutie, ale mám za  

to, ako, pod ľa reakcií kolegov poslancov, že tiež preferujú 

to kruhové riešenie toho územia.  
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Nechcem zadušova ť nejakými technickými detailami, ale 

veľmi pekne poprosím, v rámci nejakej autoremedúry, ne budem 

dáva ť žiadne pozme ňováky, ale rátajme s tým, že tie 

financie, ktoré sú tam, sú na riešenie tej križovat ky, ale 

nie vo forme tej klasickej križovatky, ale tak, ako  

navrhuje GIB vo forme kruhového objazdu.  

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

Ďakujeme pekne. 

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Pán primátor, 

ako predsedovia klubov sme v čera po čas d ňa dostali 

požiadavku, aby sme poslali priority k rozpo čtu do 

osemnástej hodiny. Ja som tak aj urobil, mal som po cit, že 

je to k dnešnému rokovaniu, neviem teda čo sa s nimi ďalej 

bude robi ť a chcel by som teda vedie ť ako to bude 

pokra čova ť, lebo predpokladal som, že to tu dnes budeme 

mať.  

Ďakujem. 

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

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

poslanky ňa MsZ: 

Keby som potrebovala pred ĺženie, prosím vás 

o pred ĺženie.  

Chcela by som vás poprosi ť o doplnenie  návrhu 

uznesenia o bod Bé, čiže prvá časť by bola zmena rozpo čtu 

a tak ďalej, toto by bola časť Bé.  

A ak dovolíte, pre čítam celé uznesenie: 

Návrh na doplnenie uznesenia v časti 3 Bé: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislava žiada 

primátora, aby každú žiados ť súkromného investora  o posúde 

investície na pridelenie štatútu významnej investíc ie 

predložil na schválenie  mestského zastupite ľstva vzh ľadom, 

vzh ľadom na finan čný dopad na rozpo čet hlavného mesta 

Bratislava.  

Termín: bezodkladne. 

Tento návrh predkladajú Elena Pätoprstá, Juraj Ká čer, 

Jozef Uhler, Radovan Jen čík a Branislav Kaliský.  

Dovolím si vysvetli ť dôvod tohto uznesenia. 

Ako iste viete, investor požiadal o investíciu cirk a 

v rozsahu jednej miliardy na štvr ť Nivy v Bratislave, ktorá 

obsahuje viacero investícií a požiadal vládu o udel enie 

tohto štatútu.  

Približná časť poplatku za rozvoj by bola asi 

dvadsa ťšes ť miliónov euro. Pokia ľ viem, možnože to je 

pravda, možno nie, časť pä ťdesia pä ťstotisíc mala by ť 

použitá na Námestie Slobody a zvyšok by mal by ť tých 
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dvadsa ťpäťtisíc, dvadsa ť, dvadsa ťpäť miliónov pä ťstotisíc 

euro ako poplatok za rozvoj.  

Keďže to je tak vysoká suma poplatku za rozvoj, je 

veľmi dôležité, aby o takejto sume rozhodovalo 

zastupite ľstvo a to z viacerých dôvodov, nie len teda 

z tej, z tohto poplatku za rozvoj, ktorý by bol prí nosom do 

rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky, ale aj  z iného 

dôvodu, a to: 

súkromný investor nemusí v stavebnom, v skrátenom 

stavebnom konaní dokladova ť vz ťah k pozemku, ť 

a za druhé, ani súlad s územným plánom.  

Vážení kolegovia,  

ja to zopakujem. Súkromný investor, ktorý má tento 

štatút významnej investícií, nemusí v stavebnom kon aní 

dokladova ť vz ťah k pozemku, ani súlad s územným plánom.  

Keďže sa jedná o ve ľkú štvr ť na území hlavného mesta, 

nie na nejakej zelenej lúke, je absolútne nemyslite ľné, aby 

o takejto, o takomto súhlase s takouto investíciou  

rozhodoval iba primátor, alebo nejaké oddelenie. Nu tne musí 

také, takéto dôležité rozhodnutie prejs ť aj 

zastupite ľstvom, pretože to má ve ľmi vážny dopad na 

rozpo čet.  

Preto tento, tento doplnok uznesenia dávam aj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, 

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

poslanky ňa MsZ: 

A prosím vás o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

spolupráca s týmto investorom na Námestí Slobody ne má 

ni č s významnou investíciou, ani tie čiastky, ktoré ste 

menovali a podiely nemajú spolu absolútne nesúvisia . 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa ospravedl ňujem, že vlastne urobím nie čo proti 

rokovaciemu poriadku, ale nebudem hovori ť k tomuto, len 

dávam, že s ťahujem svoj návrh uznesenia, alebo doloženie 

uznesenia. S ťahujem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja som vás celkom nerozumela, pán primátor, že čo ste 

hovorili? Oh ľadom tej. Ja som nepovedala, že to je 

poplatok. Ja hovorím, že ten poplatok za rozvoj, kt orý bude 

dvadsa ťšes ť miliónov, môže obsahova ť aj iné investície. 

Napríklad tu to je Námestie Slobody, čo je pol milióna, ale 

ostatok, zvyšok by bol tých dvadsa ťpäť miliónov 

päťstotisíc, čo by mohlo ís ť na rozvoj hlavného mesta 

Bratislava. 

Čiže, poplatok za rozvoj sa má použi ť nie ako vynútená 

investícia, ale ako investícia navyše, navyše, na r ozvoj 

hlavného mesta. 

Čiže, akonáhle by sme to mali ako štatút, keby dosta l 

táto investícia štatút významnej investície, tak by  sme 

prišli o tento poplatok za rozvoj. Čiže, mesto by prišlo 

o dvadsa ťšes ť miliónov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Weinštuk. 

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

poslanky ňa MsZ: 

A samozrejme, aj o možnos ť mať ten túto tento projekt 

v súlade s územným plánom. A takisto by investor ne musel 

dokladova ť vz ťah k pozemku.  
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Takže, to je ve ľmi vážne riziko.  

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

Pán poslanec Weinštuk. 

Ing. Roman   W e i n š t u k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som chcel vlastne nadviaza ť na príspevok pána 

Greksu a teda da ť nový návrh uznesenia na rozpustenie toho, 

tej sumy milión euro, ktoré bol ur čený na na rekonštrukciu 

radnice, a to takto: Teraz pre čítam celý návrh toho 

uznesenia. 

po prvé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogra me 

8.1 starostlivos ť o bytové a nebytové priestory, prvok 

8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu, rekonštru kcia 

Novej radnice o 200 000,00, 

po druhé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogr ame 

2.2. Inšra Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkov ísk, 

prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej 

infraštruktúry, na zabezpe čenie bezbariérových úprav v 

zmysle projektu Bratislava bez bariér o 200 000,00 eur, 

po tretie, zvýšenie kapitálových výdavkov v 

podprograme 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a 

parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a peš 

pešej infraštruktúry  

za a) oprava pochôdzkových terás a lávky medzi ulic ou 

Karloveskou, Adámiho a Jurigovým námestím o 100 000 ,00 eur, 
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za bé) vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na 

ulici Staré Grunty o 50 000,00 eur, 

za cé) zníženie kapitálových príjmov mesta o  

príspevok mestskej časti Bratislava-Záhorská Bys Bystrica 

na rekonštrukciu križovatky Bratislavská/ Československých 

tankistov o príspevok  60 190,00 euro, 

za dé) 200 000,00 na revitalizáciu zelene a chodník ov 

v Medickej záhrade, 

za e) 100 000,00 eur na ihrisko pri fontáne v 

Dúbravke, 

a za ef) 70 000,00 na projektovú dokumentáciu 

cyklotrás v Ružinove pod ľa cyklodoku koalície, 

a zvyšok 19 810,00 do rezervného fondu. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec,  

dve veci. Sú tam vo ľné zdroje, neviem pre čo chcete 

zobra ť tým úbo tým neborákom ľuďom, čo tam pracujú v tej 

päťdesiatro čnej budove s deravými oknami, ktoré nikto by 

tam z vás nechcel sedie ť v tej budove a pracova ť a vy im to 

beriete. Však sú tam vo ľné prostriedky. Toto nehajte. To po 

prvé.  

A po druhé, toto sa dá použi ť iba na kapitálové 

výdavky. Opravy sú bežné výdavky. Vy ste tam použív ali 

opravy, opravy, opravy. To sú všetko bežné výdavky a to sa 

nedá.  
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Lebo rezervný fond sa dá použi ť iba na kapitálové 

výdavky. To hovoríme od za čiatku.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďak ďakujem, pán primátor. 

My sme pred tým, než tento materiál bol predstavený , 

ja som sa teda pýtal, že či to bude zas taká nejaká 

prestrelka kto si čo tuná urve. Ja som bol ubezpe čený, že 

preto sa stretli kluby, bola grémium a bohužia ľ, teda 

realita je zas o o nie čo iná. 

Ja sa chcem spýta ť, my sme rokovali o tom, že u nás 

v Ra či sa, pravdepodobne, v tomto roku, nie pravdepodobn e, 

je to viac ako isté, nebude realizova ť rekonštrukcia, 

respektíva výstavba  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

nejakých vecí z našich poslaneckých priorít, preto som 

aj s pánom riadite ľom Kasandrom rokoval o tom, že by sa 

našli finan čné prostriedky na rekonštrukciu,  

pán riadite ľ,  

na rekonštrukciu ulice Kuba čova, ktorá bola plánovaná 

až budúci rok v rámci rekonštrukcie ulíc. Dostal so m teda 
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uistenie, že sa urobí všetko pre to, aby sa tie fin ancie 

našli, a preto nedávam ani sme neriešili nejaký náv rh.  

Chcem len sa teda uisti ť, lebo som hovoril aj s pánom 

riadite ľom, ešte bežali nejaké, nejaké sú ťaže na dodávate ľa 

týchto prác. Máme troch, aby, aby sme boli operatív nejší, 

chcem sa spýta ť, či teda je reálne, že, lebo čítam 

v novinách, kade-tade sa opravuje a tá, tá Ra ča na pomer 

obyvate ľov a opravených metrov štvorcových mestských 

komunikácií je často krát na tom omnoho horšie ako omnoho 

menšie mestské časti. 

Tak sa chcem spýta ť, či môžme ráta ť s tým, že, 

skuto čne, v rámci tohoto leta, kedy bude teda masívna 

oprava, my máme 21. vi vi vinobranie, či dovtedy bude táto 

ulica opravená? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej v diskusii pokra čuje pán  

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

Ja by som ale potreboval aj odpove ď na to, dobre? Tak 

potom, neviem, či ma pán riadite ľ po čúva. 

Ďakujem. 
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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.  

Ja nechcem navrhova ť žiadne zmeny do tohto rozpo čtu, 

len chcem poveda ť jednu dôležitú vec.  

Konečne po rokoch v tejto zmene rozpo čtu sa nachádzajú 

veci, na ktoré, naozaj, túžobne čakáme. Konkrétne pre 

Ružinov je to rekonštrukcia tej križovatky Ivánska 

cesta/Vrakúnska/Stará Trnavská, toho nebezpe čného 

železni čného priechodu, po ktorom ur čite mnohí z vás 

chodíte, aj ke ď nie ste Ružinov čania a chodíte, napríklad, 

do Ikey, na letisko a podobne. A je hrozne dôležité , aby 

sme to dnes dorokovali a schválili.  

Pretože je to úplne unikátna príležitos ť kone čne 

rieši ť tento problém, tak vás všetkých prosím, aby ste 

hlasovali za tento bod a aby ste schválili túto zme nu 

rozpo čtu.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Navrhujem zníži ť položku 8.1 rekonštrukcia radnice, 

Novej radnice o 20 000,00 a o túto položku zvýši ť položku 

kapitálové výdavky 2.2 oprava chodníka na Oslobodit eľskej 

ulici.  

Zdôvod ňujem to preto, lebo tam bude prebieha ť v júli 

rekonštrukcia cesty a chodníka, bude len polovica t ej cesty 

a chodníka urobená, a teraz, ke ď teda máme prostriedky na 

to, aby sme mohli urobi ť viac, lebo máme vä čší prebytok, 

tak tých 20 000,00 sa použije na opravu a bude to u celený 

chodník v centre Vajnor a cesta v centre Vajnor opr avená.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Podľa informácie je to tá istá situácia ako v 

predchádzajúcich prípadoch, z kapitálových robi ť bežné neni 

možné. Ale možno o tom diskutova ť.  

Ďalší som prihlásený ja, ale ke ďže vediem poradu, tak 

presko čím poradie a pán Buocik.  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  

Dámy a páni, 

už to tu zaznelo, sú časťou tejto zmeny rozpo čtu je aj 

takzvaná križovatka smrti v Ružinove, ju všetci ve ľmi dobre 

poznáme, Trnavská cesta/Ivánska cesta/Vrakúnska ces ta. 

Dovoľte mi k tomuto krátku, krátku cestu do minulosti. 

Tam sa pripravovala projektová dokumentácia od roku  

2010 na na úpravu tejto križovatky na cestnú svetel nú 

signalizáciu, aby na tejto križovatke bola cestná s vetelná 

signalizácia. V roku 2012 z to dostalo územné rozho dnutie, 

v roku 2014 bolo územné rozhodnutie pred ĺžené a potom sa až 

do dnešných, až do dnešného d ňa sa vlastne vôbec ni č 

nedialo.  

Ja musím poveda ť, že som ve ľmi rád, že pri tejto  

zmene rozpo čtu myslíme viac ako jedna celá sedem miliónmi 

na asi najhoršiu, najhoršie železni čné priecestie 

a križovatku v Bratislave a dovolím si poveda ť, že možno 

stopä ť na Slovensku. Preto ja túto zmenu rozpo čtu ur čite 

podporím. 

A sú časne chcem informova ť, že rozprávali sme sa 

s pánom primátorom aj o oprave Tomášikovej ulice. O pravu, 

opravy povrchu na Tomášikovej ulici, kde síce nebud em 

navrhova ť zmenu rozpo čtu, ale sme dohodnutí na tom, aby aj 

ďalší úsek tejto ulice bol opravený, pretože Ružinov čania 

si zaslúžia, aby táto ve ľmi často využívaná komunikácia 

dostala nový povrch.  
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Ďakujem pekne. 

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

Pán námestník.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som to aspo ň pochopil tak, že v predchádzajúcom 

bode sme schválili prebytok, ten bol dvadsa ťšes ť miliónov, 

teraz máme tu rozdelenie, zmenu rozpo čtu, ten je nejakých 

šestnás ť, zostáva rádovo niekde devä ť. Tak ako pán primátor 

navrhol aj na politickom grémiu, o čakáva nejaké projekty, 

ktoré sú v maximálnej miere rozpracované, tak aby s a dali 

realizova ť. Asi skorej v tom budúcom roku na za čiatku. 

Preto nejakým spôsobom nekotví tie peniaze, vzh ľadom 

k tomu, že už je polka roka za nami a nebolo by, ne bol by 

priestor na to, pokia ľ to nemá projektovú dokumentáciu 

a tak ďalej.  

Z toho dôvodu chcem teda poveda ť, že a podporujem ten 

návrh, ktorý povedala kolegy ňa Izabella Jégh a Jarka Tvrdá 

na tú križovatkú Komárovská, ktorá od doby ke ď sa za čal 

stava ť zimný štadión, tak od tej doby stratila finan čné 

krytie a od tej doby sa predlžuje iba stavebné povo lenie.  

Takže je to celkom pál čivá téma.  

Ja budem ur čite v tomto roku dáva ť alternatívu pre 

štátnu políciu, aby riadila dopravu od septembra zn ova, 
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pretože v septembri môžme o čakáva ť znova dopravné zápchy 

a tie sa tam opakujú každý pracovný de ň. 

Z tohto dôvodu podporujem ten návrh, ktorý tu znie,  aj 

keď si myslím, že skorej to padne až do budúceho roka.   

Ale jednu vec som chcel poveda ť každopádne. Tá budova, 

ktorá je oproti, každý de ň sa pozerám na jej strechu. 

A pozývam každého, kto chce si overi ť, že či ten milión na 

tú budovu je dos ť alebo málo, no skúste sa pozrie ť na tú 

strechua uvidíte jak tam zateká. Ja mám pocit, že t o budeme 

ešte radi ke ď to stihneme.  

Tá budova, ako to sa neobnovuje samo od seba a sú t am 

zamest zanedbané veci.  

Toľko som chcel poveda ť. 

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán riadite ľ Kasander,  

chcela by som vám pripomenú ť, že v októbri roku 2016 

keď sme mali prvé stretnutie v tejto sále oh ľadne rozpo čtu 

na rok 2017, som vás upozornila, že stále ste hovor ili 

o križovatke Trnavská/Vrakúnská/Komárovská a ja som  vám 

povedala, že taká neexistuje. upozornila som vás aj  na 
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finan čnej komisii na to. To sú dve križovatky. Jedna je 

v Ružinove Trnavská/Vrakúnska a druhá je 

Podunajská/Vrakúnská/Komárovská v mestskej časti na prelome 

Podunajských Biskupíc a Vrakune. 

Čiže, vy rozprávate kolegyni Jégh, že táto križovatk a 

je v rozpo čte. No, táto nie je v rozpo čte, a preto si 

dovolím ja ju navrhnú ť. Lebo tam je všetko pripravené na 

realizáciu, len chýbali peniaze. A vzh ľadom na to, že ich 

je ve ľké množstvo, tak dúfam, že sa tá križovatka 

zrealizuje. 

Čiže, dávam návrh na uznesenie a to v dvoch bodoch: 

po prvé, doplati ť mestskej časti Bratislava-Ružinov 

sumu 1 106 039 celé 35 eura za predané zverené poze mky 

Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, akciovej spolo čnosti 

v roku 2016 na základe kúpnej zmluvy číslo 3021 201/KáZet-

5964/2015/Nivy/1818/SimJéá číslo hlavného mesta 04 

8 800 801 600 z príjmu od Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, 

a.s. 

To neznamená, že to je z prebytku, ale z toho príjm u, 

ktorý ste dostali. 

Termín 31. 7. 2017. 

A po druhé, vy členi ť finan čné prostriedky vo výške 

1 000 000,00 eur, lebo tak si pamätám, že to bolo 

vysú ťažené, na na rekonštrukciu križovatky 

Podunajská/Vrakunsk/-Komárovská z prebytku roku 201 6. 
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Ďakujem. 

Predkladám písomne.  

A poprosím, keby sa o týchto mojich ná, o tomto moj om 

návrhu hlasovalo.  

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: 

Trocha improvizujeme. 

Ten môj návrh, ktorý som dal vo faktickej, som sa 

dohodol tuná s poslancami, s pánom Weinštukom, že t ých 

20 000,00 inovujem na 19 810,00 to s, to sú tie pen iaze, 

ktoré idú do rezervného fondu a ten rezervný fond b y sa 

mohol da ť na rekonštrukciu chodníka Oslobodite ľská a tých 

19 810,00 by mohlo by ť využitých na túto rekonštrukciu 

v ucelenej časti Vajnor.  

Roman Weinštuj by si to bol ochotný osvoji ť. Aj to 

osobne teraz povie.  

Čiže, by to bolo z toh z tej položky 8.1 rekonštrukc ia 

Novej radnice na kapitálové výdavky oprava chodníka  na 

Oslobodite ľskej ulici 19 810,00 a rezervný fond by sa 

nedávalo ni č do ňho.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, pán starosta, 

ty by si už mal vedie ť, že oprava chodníka sú bežné 

výdavky a tie sa nedajú používa ť z kapitálových.  

Ale dobre. Budeme to opakova ť donekone čna. 

 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Prosím vopred o prípadné pred ĺženie, lebo chcem pre 

pre číta ť návrhy, ktoré sa zozbierali v klube.  

Jedny sa týkajú dokon čenia parku na Belopotockého. Tam 

ide o vodovodnú prípojku a závlahu za pätnás ťtisíc eur. 

Detské prvky za šes ťtisíc, kruhovú lavi čku okolo pamätného 

ple, platana za tritisícdevä ťsto a doplnenie troch lavi čiek 

za šes ťtisíc. 

Ďalej opravy a rekonštrukcie Námestia SNP, zele ň, 

úpravy verejných priestorov  a terénnu tristotisíc eur. 

Rekonštrukcia chodníka Čierny chodník a Dorasteneckej 

ulice, doplnenie existujúceho rozpo čtu tridsa ťtisíc eur. 
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Ďalej budem číta ť cyklotrasy, možno ich už predložili 

iní poslanci, čiže, verím, že pán Kasander, ktorý sa toho 

ujme, to potom bude porovnáva ť, vy číslova ť.  

Cyklotrasy Karadži čova – Mileti čova - Záhradnícka 

šes ťstopä ťdesiat metrov, dvetisícdevä ťsto eur. 

Mileti čova – Bajkalská – Záhradnícka, osemstopä ťdesiat 

metrov, tritisícštyristo eur. 

Bajkalská – Tomášikova – Ružinovská, tisíc 

tristoosemdesiat metrov, pä ťtisícšes ťsto eur. 

Tomášikova – po kone čnú elektri čiek v Ružinovskej, 

tisícdvesto metrov za pä ťtisíc eur. 

Dvojkrížna – Ružinovská, tisíc štyristo metrov, 

päťtisícšes ťsto eur. 

Kazaňská – Ružinovská, tisíc metrov, štytitisíc eur. 

Košická – Mileti čova – Prievozská, sedemstosedemdesiat 

metrov, tritisícdvesto eur. 

Mileti čova – Bajkalská – Prievozská, šes ťstopä ťdesiat 

metrov, dvetisícdevä ťsto eur. 

Bajkalská – Mierová – Prievozská, dvetisícdvesto eu r. 

Mierová – Tomášikova – Gagarinova, osemstopä ťdesiat 

metrov, tritisíc štyristo eur. 
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Tomášikova – Mlynské luhy –Gagarinova, sedemsto 

metrov, tritisícsto eur. 

Mlynské Nivy – Záhradnícka – Karadži čova, 

osemstopä ťdesiat metrov, tritisícštyristo eur.  

Záhradnícka – Krížna – Karadži čova, dvestodvadsa ť 

metrov, tisícpä ťsto eur. 

Prístavná – Mlynské Nivy – Košická, štyristo metrov , 

dvetisíc eur. 

Dulovo námestie – Mileti čova – Košická,  štyristo 

metrov, dvetisíc eur. 

Košická – Trnavská – Mileti čova, sedemstosedemdesiat 

metrov, tritisícdvesto eur. 

Tren čianska – Trnavská cesta – Bajkalská, 

šes ťstopä ťdesiat metrov, dvetisícdevä ťsto eur. 

Trnavská – Ružinovská – Tomašikova, tisíc 

tristopä ťdesiat metrov, pä ťtisícšes ťsto eur. 

Ružinovská -  Gagarinova – Tomášikova, pä ťstotridsa ť 

metrov, dvetisíctristo eur. 

To sú cyklotrasy.  

Centrálne zelená os Petržalky, ďalšia položka, 

štyridsa ťtisíc eur. 
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Zelená protihluková stena a napojenie cyklochodníka  

Panónska – Švabinská štyridsa ťsedemtisíc eur.  

Projekt a realizácia nebezpe čného priechodu na 

Pionierskej ulici dvanás ťtisíc eur.  

Bezbariérové priechody na chodníkoch Osuského ulice  

tridsa ťtisíc. 

Projekt a realizácia štyroch zapustených kontajnero v 

na Šev čenkovej ulici dvadsa ťsedemtisíc eur. 

Grantový program Ars Bratislaviensis navýšenie 

rozpo čtu tridsa ťtisíc eur. 

Projekt a realizácia zazelenanie petržalských terás  

štyridsa ťsedemtisíc eur. 

Zariadenie a ohlasovanie ob čianskych podnetov, na 

ohlasovanie ob čianskych podnetov sedemtisíc eur.  

Oprava pochôdzných terás a lávky medzi Karloveskou,  

(gong) 

ja som požiadal na za čiatku. 

Oprava pochôdzných terás Adámiho a Jugigovym námest ím 

dvestotisíc eur.  

Vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulic i 

Staré grunty dvestopä ťdesiattisíc eur. 
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Cyklochodník od River parku a teda úprava chodníka od 

River parku  po Most SNP devä ťdesiattisíc eur.  

Posledným bodom, ktorý navrhujem je rekonštrukcia 

Ondrejského cintorína stotisíc eur, kde podotýkam, že pán 

primátor o tom vie, tá je viazaná na na ukon čenie rokovaní 

s rímskokatolíckou cirkvou.  

Samozrejme, že v prípade, že by sa neúspešne ukon čili, 

tak sa tam investova ť nebude môc ť.  

Takže, vyslovujem to aj s týmto vedomím a návrh 

odovzdávam návrhovej komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

No, musím poveda ť, že nie len z tohto, ale z toho čo 

sa tu deje mám úplnú hrôzu, pretože sa nám práve da rí zabi ť 

šestnás ť miliónov eur, ktoré sme mohli investova ť 

v prospech mesta. týmito pozme ňovákmi, kde si každý 

prehadzuje milióny, státisíce, tisíce eur, ako sa m u 

zapá či, aby sme predišli tomu, že to zabijeme a že sa te nto 

rok ni č pre ľudí nespraví a že sa ni č neudeje, dávam 

procedurálny návrh. 
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Navrhujem: prerušme rokovanie o tomto bode, vrá ťme sa 

k nemu na pokra čovaní tohto zastupite ľstva, ktoré bude 

musie ť by ť zvolané, medzitým nech všetci takéto svoje 

návrhy dodajú pánu primátorovi a vyrokujme pozme ňujúci náv 

návrh, ktorý bude spolo čný a nebude ohrozená táto zmena 

rozpo čtu, budú s ním všetci spokojní, ale nerobme to 

mírnix-dírnix takto, že tu z päty každý vy ťahuje tisíce, 

desa ťtisíce, státisíce, milióny.  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, len nevieme kedy má by ť to pokra čujúce 

zasadnutie.  

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

Á, o 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

No, ke ď ho prerušíme, obávam sa, že už to nedokon číme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(gong)  

Lebo, lebo tieto zmeny sa môžu robi ť iba do 31. 

augusta, potom už tie peniaze sa použi ť nedajú.  
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Čiže, musia by ť cez prázdniny. Bude musie ť by ť ďalšie 

zastupite ľstvo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zajtra nie. 

No ja by som, možnáže dal návrh, nech sa to všetko 

schváli, my to vyhodnotíme a potom povieme, že čo je reálne 

a čo nie je reálne. Nech tam máme aspo ň taký zásobník tých 

projektov, aby som vedel čo všetci všetko chcú. Lebo toto 

nevyhodnotíte do utorka. To sa nedá.  

Ani poslanci sami nevedia vlastne ko ľko to čo stojí, 

aké sú podklady, to sú všetko také fantázijné návrh y. 

Čiže, radšej nech sa to poschva ľuje a my z toho 

spravíme jeden materiál a zistíme čo sa dá a čo sa nedá.  

Pán poslanec. 

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

Ak je to tak, pán primátor, že vy si potom môžete 

vybra ť, že čo z toho podpíšete a čo nie a nebude ohrozená, 

napríklad, tá Ivánska cesta križovatka tým, že sa 

poschva ľovali takéto návrhy, tak s ťahujem svoj procedurálny 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Mojim cie ľom je, že aby sa spravilo čo najviac toho čo 

navrhujete, (gong) čiže aj keby sa to. 

Ja to podpíšem a potom uvidíme proste, budeme 

postupova ť a v septembri sa dohodne. 

Čiže, pán poslanec to siahol.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ak teda s ťahuje pán Chren svoj návrh a pán primátor 

potvrdil, tak sa vzdávam svojho príspevku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja sám v sebe nejak h ľadám zdôvodnenie do čoho, do 

akej situácie sme sa to dostali. Hej? Na jednej str ane pán 

Borgu ľa povedal, že on je veriaci, že on verí, hej, na 

druhej strane ďalší kolega povie, dobre, ja dávam pánovi 
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primátorovi vo ľnú kartu, ale Ivánska cesta musí by ť, iná č 

mu ju nedávam.  

Nie, je to chaos, naozaj.  

A pokia ľ si máme predstavi ť našu funk čnos ť na ďalej 

takýmto spôsobom, tak, tak by tu malo dôjs ť k takej nejakej 

sebareflexii. A teraz hovorím sám o sebe, možno via c o sebe 

ako o vás, že niekde tu nastala chyba.  

Ja mám ďalšie dve strany pozme ňujúcich návrhov, hej? 

Čiže, až, až sa nejakým spôsobom (poznámka: prednáša júci sa 

zasmial) smejem na tom, že, že či sa toho chaosu mám 

zúčastni ť, alebo nie.  

Asi využijem len štyri minúty a vy si zatia ľ 

rozprávajte. 

(poznámka:  prednášajúci zostal ticho a nehovoril n i č) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, budeš hovori ť, alebo nebudeš hovori ť?  

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

Áno, áno. 

(poznámka:  prednášajúci je ticho a nehovorí ni č) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, ale diskusný príspevok je ur čený na 

diskusiu a nie na ml čanie. Čiže, toto nie je príspevok 

diskusný. 

Takže ťa prosím, ke ď chceš nie čo poveda ť, aby si 

povedal, v opa čnom prípade odovzdám slovo ďalšiemu, 

ďalšiemu diskutujúcemu.  

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

Áno. Naozaj som prišiel na to, že niekedy ticho je 

viacvravné ako ve ľa slov.  

(poznámka:  poslanec si hovorí pre seba „zníži ť 

položku 74101“ nezrozumite ľné slová „mínus stotisíc“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, pán poslanec Kolek, odoberám slovo a slovo má pán 

poslanec Chren. 

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

Ja mám, ja mám pripravené slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Chren, nech sa pá či. 
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Pán kolega Kolek, ja som vyto čený do červena, pretože 

tu sabotujete možnos ť urobi ť nie čo pre obyvate ľov.  

Ale ak chcete vedie ť kto je zodpovedný za tento chaos, 

ste to vy. Vy ste boli na grémiu u primátora, kde b ol celý, 

celá táto zmena rozpo čtu prezentovaná, spolu sme o nej 

diskutovali, sedel som tam aj ja, aj zástupcovia vš etkých 

ďalších klubov. ak by ste chceli predís ť chaosu, oboznámili 

by ste členov vášho klubu s tou zmenou rozpo čtu, pripravili 

by ste spolo čný pozme ňovák za klub a nevy ťahovali by ste tu 

pozmeňováky a zmeny rozpo čtu z päty, ale by ste prišli, 

predrokovali by ste si to, nebol by tu chaos, všetc i by sme 

boli o všetkom informovaní a toto rokovanie by mohl o 

vyzera ť dôstojne, tak ako si zaslúži. 

Takže, prosím vás, neobvi ňujte ostatných z chaosu. Vy 

konkrétne ste boli na tom grémiu, vy konkrétne ste mali 

informova ť váš klub, vy konkrétne ste zodpovedný za ten 

chaos, ktorý tu teraz vznikol a ohrozujete investíc ie 

v prospech ob čanov tohto mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Reakcia na pána Koleka.  
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Ale teda musím aj k pánovi Chrenovi. Že zas no, no,  

osta ňme v nejakej rovine normálnosti. 

A pán Kolek, ja len chcem poveda ť za náš poslanecký 

klub. Ja viem, že to tu vyzerá chaoticky, ale my sm e 

dneska, máme vy vysoko profesionálne spracovaný poz meňovací 

návrh, kde jednoducho, milión euro, ktorý bol rekon štruk, 

pripravený na rekonštrukciu novej radnice, sme si p ovedali, 

že skorej ako robi ť pohodlie primátorovi, po ďme z toho 

miliónu zobra ť osemstotisíc a rozde ľme ho verejnosti, dajme 

ho do ulíc, zrekonštruujme zele ň, zrekonštruujme cesty, tak 

aby to tu vyzeralo. 

To je celé, čo náš pozme ňovací návrh, prezentovaný 

Romanom Weinštukom, obsahoval. Plus sme tam aj za z aradili 

k pozme ňovacie návrhu pána Mrvu a kolegyne Štasselovej. To 

je celé.  

My žiadnu bilanciu nemeníme. Milión, ktorý bol tam,  

ostalo tam dvestotisíc a osemstotisíc sa použije na  mnohé 

ďalšie vidite ľnejšie veci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, chcem vás poprosi ť, aby ste ten milión 

našli niekde inde. Toto neni moje pohodlie. Ja mám 

kancelárie tu. To je pohodlie ľudí, ktorí, ktorí pripravujú 

pre vás materiáli, aby vy ste tu mohli pracova ť. Pripravujú 
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v nedôstojných podmienkach. A vy im ešte aj tie ned ôstojné 

podmienky chcete ponecha ť.  

Prosím. Nie. Prosím nerobte to. Je tam, sú tam zdro je, 

nájdite ich niekde inde, ja nemám problém, ale nebe rte tým 

ľuďom, ktorí tu sedia, tu pre vás pracujú a vy chcete tam 

necha ť tie podmienky. Zatekajúce okná, rozbité parkety, 

špina, rozbité dvere. Toto im tam chcete necha ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Dostál. 

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

Pán poslanec Kolek, 

ja úplne súhlasím s tým čo si povedal, že to tu teraz 

prebieha zna čne chaoticky a že mi je takmer ľúto, že pán 

poslanec Chren stiahol svoj návrh, aby sme prerušil i 

rokovanie a rokovali o tom na nejakom pokra čovaní, aj ke ď 

bohvie či by sme boli uznášaniaschopní. Ale vlastne si ani 

nie som celkom istý, že či nie je jedno čo tu teraz 

schválime po tom, čo povedal pán primátor, že však 

schválime úplne všetko a potom on si z toho aj tak vyberie, 

že čo je racionálne a čo z toho urobí.  

Tak potom neviem na čo my nejaké zmeny rozpo čtu, 

rozpo čtu schva ľujeme, ke ď to, že čo sa bude realizova ť 

alebo neboda nebude realizova ť nie je vecou rozhodnutia 

zastupite ľstva, ale potom to ešte niekto iný posudzuje 

a bude si z toho vybera ť. 
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Takže, v zásade áno, no schvá ľme hoci čo, schvá ľme 

všetko a aj tak potom bude tak, ako niekto iný povi e.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, prosím, neprekrúcajte moje slová. Tak é 

ni č som nepovedal. Som povedal, že chcem aby sa 

zrealizovalo čo najviac. Ale vzh ľadom k tomu aké 

nekvalifikované návrhy tu padajú, bude treba tie ná vrhy 

posúdi ť. Procesne, cenovo, právne, logisticky a to treba 

spravi ť.  

Vy to nerobíte dobre. Respektíve, to vôbec neviete,  

a preto tu je ten chaos. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som tiež po čula slová z vašich úst, pán primátor, 

preto sa chcem uisti ť, že na čo tu vlastne sedíme a čo 

vlastne budeme schva ľova ť, lebo ja si za svojimi návrhmi 

stojím a vyprosujem si, že sú nekvalifikované.  

Čo sa týka Ružinova, na tridsa ťpäť centov je presná 

suma, ktorú máte zaplati ť a čo sa týka križovatky, ktorá už 

sedem rokov čaká na realizáciu, takisto sú všetky podklady 

pripravené.  
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Takže, by som bola rada, keby ste nám naozaj poveda li, 

na čo sme tu? Pred šiestimi minútami sme mali kon či ť, 

myslím, že tak sme si to odsúhlasili, a teraz vy tu  

poviete, však to poschva ľuje a potom ja si vyberiem. No tak 

to teda ako, už naozaj, nás máte za blbov?  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, 

pokia ľ nezrušíš to, že si mi ubral, zobral slovo, tak 

prosím o hlasovanie o tom, či si mal na to právo, hej? Lebo 

toto je neštandardným spôsobom urobená, urobená obš trukcia 

pre m ňa. Čiže, za prvé.  

A budem žiada ť, aby som mal možnos ť ďalej pokra čova ť 

a da ť návrhy na zmenu rozpo čtu.  

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

Pán poslanec,  

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

V opa čnom prípade, prosím, hlasova ť. 

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

To čo si urobil, bolo zneužitie rokovacieho poriadku. 

zneužitie a porušenie flagrantné rokovacieho poriad ku. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ak by som náhodou vy čerpal ten časový limit, tak 

prosím o pred ĺženie. 

Ešte možno na vysvetlenie aj na obhajobu tuna koleg u 

pána Koleka.  

Ako, ako síce neni to štandardné, ale skuto čne, ja som 

ho videl odtia ľto, on si písal ten pozme ňujúci návrh. 

Niekedy to ten poslanec skuto čne nestihne na čas, takže ja. 

Odporú čam zváži ť, že či náhodou by ste mu, teda, neumožnili 

ešte to dovysvet ľova ť a poveda ť ten pozme ňovák.  

Myslím si, že má na to právo, lebo, lebo ten limit si 

nevy čerpal. 

Teraz k tomu, čo som chcel poveda ť.  

Ja, ja oce ňujem, pán primátor, že sa snažíte vyjs ť aj 

poslancom v tejto návrhe na zmenu, alebo na úpravu rozpo čtu 
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v ústrety, je to skuto čne vidie ť, je to od vás sympatické, 

je tam ve ľa, ve ľa pekných aj pozitívnych projektov. Čiže, 

za to by som sa rád po ďakoval.  

Vidím tam aj veci, ktoré ja osobne považujem za 

prioritné pre obyvate ľov Bratislavy.  

Čo mi je trocha ľúto, že nie vo všetkých tých 

položkách je spresnené čo sa myslí. V niektorých áno, kde 

je to rozmenené na drobnejšie, ale niektoré sú tak široko 

koncipované a je tam suma, ktorú, z ktorej sa nedá presne 

zisti ť čo sa pod tým myslí.  

Ja uvediem jeden prík, alebo uvediem dva príklady. 

Jeden tu už spomínal pán poslanec Kríž ke ď hovoril o tej 

križovatke Rusovská/Lenardova, kde je teraz suma 

2 000 000,00, pri čom v jeho vlastných orienta čných 

prepo čtoch, ktoré posielal petržalským poslancom tuná na 

meste mailom, tak boli dve varianty. Jedna bola oko lo dva 

a pol milióna, druhá bola asi milión.  

Čiže, toto je nie čo medzi tým, toto je nejaká tretia 

varianta a skuto čne, ťažko z toho ur či ť či je to tá, tá 

jedna z nich, o nie čo ochudobnená, alebo tá tá lacnejšia, 

nejakým spôsobom navýšená.  

Podobne, ke ď sa pozerám na tú položku, ktorá sa týka 

tej rekonštrukcie pochôdzkových terás v Petržalke, tak je 

tam suma 300 000,00, čo, čo ja, samozrejme, vítam, ale tiež 

tam nie je, napríklad, spresnené, že čo sa pod tým myslí, 

lebo viem že, viem že tá Blagoeova tam išlo 100 000 ,00 

a tam by malo by ť nejaké dofinancovanie okolo 80 až 
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100 000,00. Čiže, je tu ešte nejakých 200 000,00 navyše, 

z čoho nie je  zrejmé, na čo konkrétne v tej Petržalke sa 

použijú.  

Čiže, toto mi je trocha ľúto, že nie sú tie položky 

vyvážené a nedá sa z toho presne zisti ť pri niektorých 

položkách o čo konkrétne ide. Potom to môže budi ť aj 

zdanie, že tie niektoré položky sú nafúknuté a že s i budú 

vyžadova ť ešte nejaké ďalšie úpravy po čas roka, ke ď sa to 

bude precizova ť.  

Ja, tiež sa mi nepá či, že sa tu dávajú pozme ňováky na 

poslednú chví ľu, ale ke ďže sa to tu už za čalo robi ť, ja tu 

mám tiež jedno spresnenie vo forme pozmenenia pozná mky 

v texte. Pôvodne to malo ís ť do toho pozme ňováku, čo dával 

pán Budaj, ale potom som zvážil, že pán Budaj, pozm eňovák 

pána Budaja je zložitejší a týka sa aj zmeny v jedn otlivých 

položkách, pokia ľ ide o sumy.  

Môj pozme ňovák sa netýka súm, ide len o spresnenie 

textu k tej poznámke v rámci rozpo čtu. Čiže, žiadne sumy sa 

nemenia, sumy zostávajú rovnaké, akurát sa doplní t á 

poznámka nasledovne a vysvetlím pre čo.  

Tá poznámka je v časti 2Bé, týka sa zvýšenia 

kapitálových výdavkoch v programe 8 a v tejto pozná mke sa 

slová na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petrža lke 

nahradzujú slovami (gong) na rekonštrukciu pochôdzk ových 

terás v Petržalke vrátane dotácie na rekonštrukciu 

verejnoprospešných prvkov pochôdzkových terás.  
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Čiže, ide vlastne len o doplnenie tej samotnej 

poznámky, textu tej poznámky a vysvetlím pre čo.  

Ja ešte ke ď sa rokovalo o rozpo čte na záver minulého 

roka, tak ke ď sa vy čle ňovala suma na rekonštrukciu terás, 

tak sme sa ústne dohodli, že časť tej sumy pôjde na samotnú 

rekonštrukciu terás a časť by mala by ť vy členená práve na 

tie verejnoprospešné prvky.  

Ja som to vtedy nedával ako pozme ňovák s tým, že ste 

mi povedali, však je to len poznámka, to sa potom n ejako 

dorieši. Len ono sa to nedoriešilo. Takže som nadob udol 

presved čenie, že pokia ľ si to takto nepresadím výslovne do 

tej poznámky, že sa to zase nebude rieši ť ani v budúcnosti. 

Preto by som aj ostatných kolegov prosil, aby 

podporili takéto doplnenie poznámky.  

A pokia ľ pôjde o spresnenie čo sa myslí pod 

verejnoprospešnými prvkami terás a ako by tie dotác ie mali 

byť poskytované, tak ja konkrétny materiál, ktorého 

pracovnú verziu už viacerí poslanci majú k dispozíc ii a ten 

materiál ešte doplním a ur čite ho prinesiem na 

zastupite ľstvo septembrové, s tým, že táto formulácia, 

ktorú navrhujem, neznamená, že sa to musí vy čerpa ť na tie 

dotácie.  

Táto formulácia je tak zámerne vo ľne formulovaná, že 

aj keby nikto neprejavil záujem o tie dotácie, tak je možné 

túto sumu použi ť čisto na rekonštrukciu terás a na dotácie 

sa nemusí použi ť ni č.  
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Lebo ja neviem teraz dopredu odhadnú ť aký bude ve ľký 

záujem o o taký typ dotácie.  

Čiže, nie je to nejaká zásadná zmena, je to vylepšen ie 

tej poznámky a prosím ostatných kolegov o podporu m ôjho 

pozmeňujúceho návrhu.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

A hoci ten príspevok bol ve ľmi dlhý na môj, na moje 

vnímanie a nie celý som ho doko donale dopo čul, ale zdal sa 

mi, že aspo ň o nie čo tam išlo.  

Ale to, čo kolega Kolek spravil, že on si zoberie 

slovo a potom nechá beža ť čas, keby to robil môj klub, tak 

je každý bod dve hodiny tu je ticho. Lebo každý si 

zoberieme tých svojich šes ť minút a potom ku každému sa 

ešte budeme minútou ticha sa hlási ť ako, ako tou faktickou 

poznámkou.  

Takže, zdá sa mi to ve ľmi nefér vo či tomuto 

zastupite ľstvu a ve ľmi nefér. 

A neviem, či toto, toto ob čania Devína doce ňujú, že 

niekto je tu ticho. Ja si myslím, ja som napríklad za ten 
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Devín boj bojoval, aby tam mali tie toalety, aby ta m 

nečurali po stromoch a výsledok je, že tu je ticho, he j? 

Nie, že ďakujem vám, priatelia, ale toto. 

Lebo on keby nemal na strane nás ostatných poslanco v, 

tak tí v Devína, naozaj v Devíne nemajú ani čura ť.  

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

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Reagujem na pána poslanca Vetráka, ktorý sa vrátil 

k príspevku aj pán, ktorý hovoril o príspevku pána Koleka.  

Tým, že pod ľa nášho rokovacieho poriadku, citujem: 

Účastníci zasadnutia nesmú ruši ť iného re čníka pri prejave 

ak mu bolo udelené slovo.  

Pán Kolek sa nevedel domôc ť toho, aby bolo v zasadacej 

sále ticho, nepo čul ani svoje vlastné slová. Úlohou 

predsedajúceho schôdze je vies ť zasadnutie tak, aby re čník, 

ktorý je prihlásený o slovo, nebol pri svojom preja ve 

rušený.  

Ak si, ak pán predseda, predsedajúci od ňal pánovi 

Kolekovi slovo, pán Kolek má právo požiada ť o hlasovanie 

o tom, či mu slovo má by ť od ňaté. 

Takže, ja si myslím, či mu pán primátor mohol od ňať 

slovo. Takže ja si myslím, že bolo vhodné, teda bol o 
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potrebné, ke ď pán Kolek požiadal o to hlasovanie, aby sa 

o tomto dalo hlasova ť, aby svoj (gong) príspevok pi 

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

K tomu sa vyjadrí organiza čné oddelenie. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že ten príspevok pána Vetráka bol bol 

správny a k veci.  

Ja, samozrejme, ten návrh podporím, pretože na rozd iel 

o od kolegov ten, prijatím tohto pozme ňováku ten materiál 

nebude úplne znesený zo zo sveta. Keby sme takéto n ávrhy 

dávali, tak myslím si, že ten, ten, ten materiál je  

v poriadku.  

A ja teda chcem poprosi ť zase aj jeho, teda, aby po 

podporil ten materiál ako celok. Lebo ako som pocho pil, ke ď 

sa to neprijme, nebudú žiadne terasy v Petržalke, n ebude 

dobudovanie Klubu vodáckeho v Karlovke, nebude neja ká cesta 

v Ružinove.  

Tak potom by som poprosil, aby boli stopnuté všetky  

veci, ktoré sú rozbehnuté dneska, alebo ktoré sú pl ánované 

v tomto roku v tých mestských častiach, ktorých kolegovia 

to zarezali, lebo my chceme toto mesto posúva ť niekde 
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ďalej. Nás to tu nebaví každé zastupite ľstvo sa tuná 

handrkova ť, háda ť a mínova ť všetko, čo tunák je predstavené 

zo strany vedenia tohoto mesta.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som vás chcel len upozorni ť k tomu čo tu odznelo 

od pána Vetráka, že to je také nejednozna čné. 

Keď si pre čítate, je to na strane šes ť. A to by som 

poprosil vysvetli ť, hej, sa uvažuje s presunom 8 000,00 

euro z jednej položky na druhú a tá na ktorú ide, s ú 

Bratisalvské korunova čné slávnosti 2017. 

Dobre po čujete. Dnes rozhodujeme o tom, že na 

Bratislavské korunova čné slávnosti 2017 dáme 8 000,00 euro.  

Ak je toto v poriadku, hej, no tak potom je naozaj 

všetko v poriadku. 

Ďakujem. 

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

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

Predpokladám, že tie Korunova čné slávnosti už  boli, 

asi na to narážaš.  

Pán primátor,  

naozaj, zamestnanci, ktorí tu oproti sedia, 

potvrdzujem, žijú v nedôstojných alebo pracujú 

v nedôstojných podmienkach.  

Čiže, som za to, aby sa tam zrekonštruovali, alebo 

upravili pracovné priestory.  

Ale chcem sa spýta ť, že ako ste prišli na ten milión. 

To by ma tak celkom zaujímalo.  

Lebo, pokia ľ nemáte v rozpo čte peniaze, nemôžte 

súťaži ť. Že či je to len akože taká nejaká vízia, alebo 

niekto prišiel a povedal. Lebo mne sa to zdá vysoká  suma. 

Myslím si, že milión eur sa nedá preinvestova ť do konca 

roka a zárove ň nemáte obstaranie, nemáte pédo čko, nemáte 

ni č.  

Čiže, ako ste prišli k tej sume? Ja, ja s vami 

súhlasím, aby sa to robilo, ale milión sa mi zdá ab solútna 

vata. 

A ešte mám pár sekúnd. Myslím si, že Devín čania majú 

svoje toalety doma a toto, tie toalety boli (gong) pre  

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

Pani poslanky ňa, 
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Za tie dva a pol roka, čo tu sme, myslím, že existuje 

presný odhad toho, čo na tej, čo v tej budove treba 

spravi ť. Ona sa už čiasto čne robí, lebo tie podmienky boli 

skuto čne ve ľmi nedôstojné. Takže toalety sa, napríklad, 

opravili a verejné priestranstvá, ale treba ís ť ďalej.  

A myslím, že magistrát ve ľmi dobre vie, že čo tam 

treba spravi ť.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len presne pre čítam článok 5 odsek 20: 

Účastníci zasadnutia nesmú ruši ť predsedajúceho ani 

iného re čníka pri prejave ak mu bolo udelené slovo. Ak 

re čník v rozprave nehovorí k prerokúvanej veci, môže m u 

predsedajúci od ňať slovo s tým, že na re čníkovo požiadanie 

dá o svojom rozhodnutí hlasova ť. 

Čiže, od ňať slovo proti vôli re čníka bez hlasovania, 

je porušenie rokovacieho poriadku a tým pádom nemôž e mu by ť 

zarátané, že jednoducho stratils a nemá právo sa ďalej 

vyjadrova ť.  

Či sa to niekomu pá či alebo nepá či, to je platné 

znenie nášho rokovacieho poriadku. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa vrátim k tým terasám, aj k tomu, čo pán kolega 

Pilinský hovoril. 

No, ja práve preto, že robím pozme ňovák, tam mám 

záujem podpori ť tú tú návrhu úpravy rozpo čtu, len 

samozrejme, mám záujem podpori ť aj ďalšie tie pozme ňováky, 

alebo niektoré z nich, ktoré boli povedané. Lebo 

predpokladám, že pán primátor spraví to, čo avizovl, že 

jednoducho, on niektoré z nich z nejakých dôvodov 

nepodpíše.  

Čiže, s tým, s tým treba ráta ť. Ale ja dúfam, že sa 

dopracujeme dneska k nejakému zdárnemu koncu. 

Ja by som sa ešte spýtal, lebo pravdepodobne, mi pá n 

primátor, alebo niekto za vrchstolom bude vedie ť spresni ť, 

aby som mal predstavu. Je tam tá suma 300 000,00 na  

rekonštrukciu tých terás  v Petržalke, že čo sa konkrétne 

pod tou sumou myslí? Lebo ma milo prekvapila, ale t eda 

neviem, že by tam bola nachystaná nejaká ďalšia projektová 

dokumentácia okrem, okrem tej Blagoeovej a podobne,  ale 

možno sa mýlim. Tak vás poprosím o spresnenie. 

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

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kokek.  

Máš slovo. 

Poprosím, kolegovia, po čuli ste, otázka bola. Marcel, 

počuli ste otázku? V čom spo číva rekonštrukcia terás? 

Budete potom odpoveda ť. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak naozaj, ja by som pokra čoval. 

A to, čo tu odznelo, si myslím, že je svojim spôsobom 

jednozna čne povedané, že mnohé tie projekty, ktoré sú takto 

narozpo čtované, tie, tie cifry nemajú zdôvodnené.  

My sme na klube a nie len na jednom, ale aj na 

viacerých hovorili o tom, že dáme návrh na zmenu ro zpo čtu, 

a to v časti 2, 2bé s takýmto znením: 

v existujúcom návrhu zmien v bode 2bé zníži ť uvažované 

rozpo čtované sumy na 15% vo všetkých prípadoch, ak nie sú  

(gong) pripravené realiza čné projekty s rozpo čtom nákladov.  

To znamená, že tých 15% je rezervovaných na príprav u 

projektovej dokumentácie.  
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Ďalej ešte dávam návrh zmeny, a to zníži ť v položke  

7.4.1.1.01 splácanie úveru o 100 000,00, čiže mínus 

100 000,00 euro a navýši ť o túto sumu bežné výdavke, 

výdavky v programe 2 na vybudovanie bezbariérových 

prechodov, suma 100 000,00. 

Ďakujem za podporu tohto návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, 

ak chcete všetko znižova ť na 15%, rovno povedzte, že 

to nechcete. Neklamme si tu, nerobme si tu tieto, t ieto 

výhovorky znižujeme 15%, povedzte, že to nechcete. Nechcete 

Harmincovú, nechcete Karloveskú lodenicu, nechcete 

Špitálsku, lebo 15% je smiešne.  

Povedz rovno, že to nechcete. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďak ďakujem. 

Kolega tu spomínal, že ko ľko dá to mesto na nejaké 

Korunova čné slávnosti.  

Vo Viedni je takzvané, že Leto s Máriou Teréziou 

v Schönbrunne, sú to koncerty a divadlá a mesto tam  dáva 

vyše 100 000,00 príspevok a ešte mnoho ďalších sponzorov, 

ktorí na to prispievajú, a je to ve ľmi populárne. 
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A sme, ja som prekvapený práve, za ako málo pe ňazí sa 

dokáže, tá kultúra na takej úrovni robi ť. Pán Kolek nechodí 

z toho Devína do toho mesta. Sem-tam nech sa v mest e 

zastaví. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Kolega,  

ja by som vás poprosil o pozornos ť.  

Viete kedy boli Korunova čné slávnosti robené v roku 

2017? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Skončili pred dvoma týžd ňami. A my dnes rozhodujeme, 

že na ne dáme 8 000,00. na toto som poukazoval. Nie  na 

výšku, ko ľko sa na to použije.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tá suma je ďaleko vyššia jako týchto 8 000,00. To je, 

hej? 
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(poznámka: vrava a zasmiatie v rokovacej sále) 

A druhá vec je, naozaj, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

držíte sa hesla, že ke ď sa psa chce bi ť, tak palica sa 

nájde, ale aj rozmýš ľajte pri tom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som bola požiadaná poslanky ňou Šimon či čovou, aby 

som predložila návrh na zmenu v rozpo čtu, aby mestské 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, vy členi ť na 

bezbariérové úpravy chodníkov 100 00,00 pod ľa projektu 

Bratislavy bez bariér prerokovaný v komisii dopravy  

17. 10. 2016. 

Ale tento návrh pred chví ľou pravdepodobne predložil 

pán Kolek, takže vlastne, to je to isté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem ako sa mám postavi ť k tomuto schva ľovaniu tohto 

rozpo čtu. Je to taký neuverite ľný guláš, že pod ľa mňa, 

jediná moja cesta ako je  sa k tomu vyjadri ť je len zapoji ť 

sa do tohto guláša. 

Čiže, čiže ja dávam tiež návrh na úpravu rozpo čtu, 

návrh na zmenu a doplnenie uce uznesenia. 

Takže, ja navrhujem vy členi ť z prebytku hospodárenia 

roku 2016 sumu jeden milión euro do kapitálových vý davkov 

na ďalšie rekonštrukcie elektri čkových tratí.  

Dopravný podnik má pripravené ďalšie, ďalšie možnosti, 

ktoré sú pomimo. Tie niektoré trate sú v katastrofá lnom 

stave.  

Zdroj, finan čná rezerva pod ľa požiadaviek.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Wienštuk. 
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Ing. Roman   W e i n š t u k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja si osvojujem návrh pána poslanca Mrvu čo sa týka 

rekonštrukcie chodníka na Oslobodite ľskej ulici v vo 

Vajnoroch.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďaku ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel poveda ť to, že mnohí rozprávajú to 

isté. Vlastne sa tu pretekáme, kto dá ten návrh. A sme 

stále pri bode číslo tri.  

A naozaj som nechcel kolegu uráža ť, len som povedal, 

že, že proste sa mi zdá to taká položka, nech to bo lo aj 

pred dvoma týžd ňami, že nebola taká významná, ke ď sa tu 

bavíme o omnoho vyšších a a omnoho zložitejších.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

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

Pán primátor, ja, síce nebude to úplne presne fakti cká 

k tomu, čo bolo povedané, ale napriek tomu sa spýtam, že 

viete mi spresni ť, že čo je tá suma tých tristotisíc? Lebo 

teda nechce sa mi to dáva ť ako interpeláciu. Takto si to, 

podľa mňa, rýchlejšie vybavíme.  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Odpoviem vám. 

Končím diskusiu a ešte sa vyjadrí pán inžinier Held, 

riadite ľ sekcie majetku na otázku pána poslanca Vetráka 

v čom spo čívajú, alebo pán inžinier Bialko.  

Kto sa k tomu vyjadrí? Že čo sa rozu rozumie pod tou 

rekonštrukciou terás. 

Ing. Marcel   H e l d ,  riadite ľ sekcie správy komunikácií, 

životného prostredia a stavebných činností: 

Čo sa týka terás v Petržalke, tak tých 300 000,00, 

časť tej sumy je navýšenie, navýšenie na Blagoevovu 

a zvyšná sú na vlastne peniaze, ktoré budú po použi té na 

rekonštrukciu ďalších terás. Neni ešte presne povedané, že 

ktoré terasy, to znamená, projektovú dokumentáciu 

a následne na realizáciu.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 454 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

A prosím návrhovú komisiu. 

Držím palce. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prepá čte, nedá sa ešte hovori ť, lebo mám ešte 

nevyriešené, teda máme nevyriešené veci, máme devä ť 

návrhov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Dobre.  

Tak medzitým sa prihlásili ešte ob čania.  

Tretíkrát pán Ďur či dneska.  

Kto je za to, aby pán Ďur či vystúpil?  

(Hlasovanie.) 

Pán Ďur či, nech sa pá či. 
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Občan:  Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň. 

Prosím vás pekne, pôvodne som nechcel vystúpi ť, ale 

toto čo tu po čúvam, nehnevajte sa na m ňa, to mi dvíha 

žalúdok. Skuto čne, toto mi dvíha žalúdok. Toto je jeden 

perzký trh, alebo Mileti čova.  

Veď vy sa tu bavíte, ani neviete o čom? Jak máte 

pripravené materiály? My ke ď sme pripravovali na océhá 

materiály, správca dal podklady na údržbu a na GIB dal 

požiadavky na kapitálové výdavky. Ve ď vy tu pletiete hrušky 

s jablkami.  

Údržba je údržba, rekonštrukcia je rekonštrukcia. T o 

znamená, že nie čo musím vyradi ť a zhodnocujem majetok. Idem 

po nosnej vrstvy konštrukcie. 

Počúvam tu poslanecké imunity, čo to je? Korup čný 

materiál. Budeš poslúcha ť, odsúhlasime ti, neodsúhlasime. 

Tak jak to urobil Frešo, že dal po pä ťdesiattisíc na 

mestské časti, tak to dajte vy po tridsa ť po pä ťdesiattisíc 

a starosta ur čite, alebo mestské zastupite ľstvo, bude 

vedie ť, čo s tým má urobi ť.  

O čom to vy tu stále to číte. Mne je skuto čne, mne je 

tu normálne na blitie.  

Pán primátor, 

jednozna čne mi vyplýva, že sa mstíte Dúbravke za to, 

že máte problém s náhradnými bytmi. Po čúvam tu, ko ľko máte 

preb ro prebytku rozpo čtu. Pre čo sa nerealizuje zberný 
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dvor, pre čo ste ho odsunuli? Pre čo nerealizujete 

rekonštrukciu Harmincovej, ku ktorej som sa vyjadro  v roku 

2007, kde bola projektová dokumentácia, územné rozh odnutie. 

Viete na čom to zostalo visie ť? Na jednom zákone, ktorý 

hovorí, že má bytom zamedzi ť v hlu čnosti a ľudia nechceli 

meni ť okná na to, aby mali nútené vetranie, lebo išlo do  

elektriky.  

Tak o čom vy tu hovoríte? Jaké máte priority?  

Prepadnutý chodník na Karpatskej, kde sú káble vzdu chu. 

Chodník na Tren čianskej. Kde máte tieto investi čné akcie? 

Kde?  

Takže, urobte si poriadok najprv vo vlastnom dome, 

urobte si sedenie s pracovníkmi oeská, ktorí vám ta m húfne 

odchádzajú, kde už aj tí, ktorých ste nabrali, nemô žu, 

proste, strpie ť ten teror, ktorý na nich vyvíjate a už aj 

tí, ktorí tam boli, ochádzajú. 

Čiže, ste len diletanti a hasíte a neviete ani 

poriadne, čo máte robi ť.  

Zoberte si GIB, tak jak povedala pani Tvrdá, tej sm e 

dávali podklady. Na GIBe si veci nájdete. Lenže, vy  nemáte 

chu ť, lebo sa tu robia kšefty a všelijaké poslanecké 

priority. Predsa sa má robi ť to, čo je asi najdôležitejšie. 

Kremeľská ulica. Odkedy ju rekonštruujete. Ešte dneska 

desa ť minút je v provizórnom provizóriu. Tá časť pri 

cintoríne. Tak o čom tu hovoríte?  

Sadnite si so svojimi ľuďmi a urobte si poriadok. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Nasleduje, sa prihlásil pán Legény.  

Hlasujte o tom, či môže vystúpi ť pán Legény? 

(Hlasovanie.) 

Pán Legény, nech sa pá či. 

Občan Jozef   L e g é n y :  

Dobrý de ň. 

Keďže prerokováte úpravu rozpo čtu 2017, tak vzh ľadom 

na to, že verejná sú ťaž, ktorú ste vypísali a potrebovali 

ste stotridsa ťtisíc na to, aby ste to vypísali zle, tak je 

treba do rozpo čtu 2017 da ť ešte peniaze, aspo ň štyridsa ť až 

päťdesiattisíc eur na to, aby ste mohli tú sú ťaž vypísa ť 

riadnym spôsobom.  

Lebo si vás dovo ľujem informova ť, že som podal proti 

tomuto na Európskej investi čnej banke protest, mám 

potvrdené z ich inšpekcie generálnej pre vyšetrovan ie 

podvodov, že prijali môj podnet a ak to nezruší Úra d pre 

verejné obstarávanie, alebo to nezrušíte ako vy pos lanci, 

tak to vlastne akože pôjde aj touto cestou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Tak, návrhová komisia. 

(poznámka: výkrik mimo mikrofón) 

Odpoveď na čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A čo je na esenpé?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak.  

Pán inžinier Kasander.  

Sú tam mikrofóny, pán poslanec, nemusíš vykrikova ť ako 

na ulici, správaj sa trošku slušne hej? Sú. Dobre, sta čí 

upozorni ť. 

Pán inžinier Kasander. 

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

Takže na tento most sme vy členili milión euro 

z z ro čného zú čtovania dane z príjmu fyzických osôb, ktoré 

nám prišlo v hodnote 980 000,00 (poznámka: nezrozum ite ľné 

slovo) eur, preto sú to finan čné zdroje navyše, ktoré, 

ktoré takto vieme reálne zapoji ť.  
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Zárove ň Most SNP je krytý už v sú časnosti v rozpo čte, 

ale je na úkor iných ciest, ktoré sa vlastne, ke ď sa bude 

realizova ť ten, ten, tento most, tak sa nebudú realizova ť 

potom iné cesty.  

A preto, vlastne tam chceme doplni ť ďalšie peniaze, 

aby sa realizova ť aj ten Most SNP a zárove ň aj ce cesty, 

ktoré boli schválené, alebo vlastne boli zatia ľ v pláne 

opráv. 

Takže, to ľko asi. 

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: 

Čiže, to chcem zrekapitulova ť. 

Máte prijaté, teda, máte schválené peniaze. z tých 

peniazov ste dali na SNP a chýbajú vám na iné. Nebo lo 

lepšie potom napísa ť, že na ktoré to chcete da ť, lebo to mi 

nedáva logiku.  

To znamená, vy ste dostali badžet, ktorý nebol neja kým 

spôsobom ú čelovo viazaný na konkrétne komunikácie, vy ste 

sa rozhodli ho použi ť na SNP, úplne legitímne. A pre čo tam 

radšej nenapíšete, že na ktoré ste ho nemohli použi ť, že ho 

chcete použi ť, že ho chcete použi ť. 
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Lebo mi nedáva logiku, že teraz ho obhajujete, že t o 

idete robi ť to z toho SNP, čo ste zobrali a ja vlastne 

neviem, na čo to idete použi ť tie predchádzajúce, ako. Len 

to mi nesedí. 

Lebo ke ď nepoviete čo z toho idete robi ť, tak naozaj, 

trvám na tom svojom návrhu, že to dávam von. Lebo j e to, 

proste, kryté.  

Esenpé čko môžete bez problémov robi ť, neni ohrozené. 

Ohrozené sú iné, ale nepovedali ste mi, ktoré sú oh rozené. 

Keďže ich neviem, tak dávam, stojím na svojom návrhu, že 

dávam návrh, aby ten milión eur na esenpé odtia ľ vypadol, 

lebo esenpé nebude ohrozené, ako som po čul. A to čo je 

ohrozené som nepo čul, a preto, ke ďže neviem čo ohrozujem, 

tak trvám na tom, aby sa ten milión neminul. 

Ďakujem. 

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

Takže, pre istotu áno, to radšej da ť pre č. To je 

skuto čne konštruktívne gesto toto.  

Môžme to, napríklad, použi ť na Karloveskú lodenicu, 

pán prednosta. Že? Používame to na Karloveskú loden icu. 

Tak. Ten milión je na Karloveskú lodenicu. Nech sa páči, tu 

je odpove ď.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Slovo má návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali devä ť návrhov na rôzne 

zmeny, či už do uznesenia, či už v texte. Budem číta ť tak, 

ako sem bolo dodané, ako v poradí to dodávali. Bez úprav. 

Prvý návrh dával pán Ján Hr čka. 

Zmena textu v materiáli. 

V bode 2a, bežné výdavky, tam je plus 1 000 000,00 

SNP, toto sa zníži a tých 1 000 000,00 ostane na pr ebytku, 

alebo sa nepoužije táto suma.  

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

Áno. teraz pán poslanec to navrhuje vy ňať. Ja mu 

hovorím, že to sú financie,  ktoré sa dajú použi ť aj na 

Karloveskú lodenicu, na dotáciu Karlovej Vsi. Čiže, ke ď to 

chcete vy ňať, tak to nebude.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nehnevajte sa, už sa číta návrh uznesenia, tak bu ď 

budete hlasova ť o tom,  

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

Pýtal sa na to, iné cesty, iné projekty. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Alebo nebudeme zase  

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

Iné cesty sa nebudú robi ť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasujeme o návrhu pána 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už som pre čítala, tak máme hlasova ť a nie rozpravu 

otvára ť. 

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

Hlasuje sa o návrhu pána poslanca Hr čku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Štrnás ť za. 

Tento návrh nebol prijatý. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh dala pani Pätoprstá. 

Žiada primátora, aby každú žiados ť súkromného 

investora o posúdenie investície na pridelenie štat útu 

významnej investície predložil na schválenie  mests kému 

zastupite ľstvu hlavného mesta SR Bratislavy vzh ľadom 

na finan čný dopad na rozpo čet hlavného mesta SR Bratislavy. 

Termín je  bezodkladne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ale to neni návrh do tejto zmeny rozpo čtu, pani 

poslanky ňa.  To je samostatný, hej?  

Dobre.  

Hlasujeme o tomto návrhu samostatného uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Tridsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí v poradí podal pán Weinštuk. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  

v kapitole 8.1 mení pôvodný návrh 1 000 000,00 eur na 

rekonštrukciu budovy magistrátu hlavného mesta SR 

nasledovne: 

môžem poprosi ť, aby sme po čúvali?  

Po prvé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogra me 

8.1 Starostlivos ť o bytové a nebytové priestory, prvk 8.1.1 

Správa bytového a nebytového fondu, rekonštrukcia b udovy 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o 200 000,0 0, eur, 

po druhé, zvýšenie kapitálových výdavkov v podprogr ame 

2.2. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, p rvok 

2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštrukt úry, na 

zabezpe čenie bezbariérových úprav v zmysle projektu 

Bratislava bez bariér o 200 000,00 eur, tu jedna nu la im 

chýba.  

zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.2 

Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 

Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry  

3.1 rekonštrukcia pochôzných pochôdzných terás a lá vky 

medzi ulicou Karloveskou, Adámiho a Jurigovým námes tím 

o 100 000,00 eur, 

3.2 vybudovanie chodníka verejného osvetlenia na ul ici 

Staré Grunty o 50 000,00 eur, 
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3.3 60 190,00 eur príspevok príspevok mestskej časti 

Bratislava-Záhorská Bystrica na rekonštrukciu križo vatky 

Bratislavská/ Československých tankistov, 

3.4 20 000,00 eur na rekonštrukciu Karadži čovej ulice, 

dvesto, dvadsa ťtisíc je tu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tu je písaných dvadsa ťtisíc. Tak potom.  

Dobre, opravené na dvestotisíc, Karadži čova. 

3.5 100 000,00 eur na detské ihrisko pri ubytovni 

Fortuna v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 

3.6 70 000,00 eur na projektovú dokumentáciu cyklot rás 

v mestskej časti Bratislava-Ružinov pod ľa cyklokoalície, 

3.7 19 810,00 eur rekonštrukcia chodníka na 

Oslobodite ľskej ulici v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

Túto zmenu žiada zapracova ť, zapracova ť schválené 

zmeny do časti A tohto uznesenia, ktoré máme. 

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

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh podala pani Jarmila Tvrdá. Dve dokopy, 

bude sa hlasova ť samostatne o každom jednom návrhu.  

Doplni ť, doplati ť mestskej časti Bratislava-Ružinov 

sumu 1 106 039 celých 35 eur za predané zverené poz emky 

endées, a es v roku 2016 na základe kúpnej zmluvy 

číslo tritis 30 201/KáZet-5964/2015/Nivy/1818/Simka číslo 

hlavného mesta 04 8 800 801 600 z príjmjov od endée s, 

a s termínom 31. 7. 2017. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ešte tu píše vetu, že žiadam zapracova ť do časti A. 

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

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 
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Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh.  

Vyčleni ť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu jeden 

milión eur na rekonštrukciu križovatky, cestnej sve telnej 

signalizácie Podunajská/Vrakunská/Komárovská. 

Takisto žiada, žiadame zapracova ť do časti tohto 

uznesenia, do časti A. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán Ján Budaj daj dal ďalší návrh na zapracovanie do 

časti A uznesenia zvýšenie využitia rezervného fondu  

v rámci zvýšenia využitia rezervného fondu ten celý  zoznam, 

ktorý pre čítal. Neviem, či mám číta ť ešte raz. 

(poznámka:  z pléna je po čuť „nie“) 

Výslednú sumu nedal. Nemá spo čítané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán Budaj to pre čítal. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Budaja. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Pani, návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh dal pán Milan Vetrák. Návrh na zmenu tex tu 

v materiáli.  

V časti 2 bé týkajúcej sa zvýšenia kapitálových 

výdavkov v programe 8 sa slová na rekonštrukciu 

pochôdzkových terás v Petržalke nahrádzajú slovami 

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

Pán poslanec.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Na rekonštrukciu  

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

Počas hlasovania sa nemôže odchádza ť.  

(poznámka:  smiech) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pochôdzkových terás v Petržalke 

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

Počkajte. Po čkajte. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

vrátane dotácií na rekonštrukciu verejnoprá 

prospešných prvkov pochôdzkových terás. 

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

To sú dve minúty.  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Potre, áno. Dokon číme toto a poradíme sa čo ďalej.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Hlavná, hromada (poznámka: zasmiatie prednášajúceho ) 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší dal pán Kolek. Návrh na zmenu textu v materiál i.  

Zmenu, navrhuje zmenu v existujúcem , existujúcom 

návrhu zmien v bode 2bé, zníži ť uvažované rozpo čtové sumy 

na 15% vo všetkých prípadoch, ak nie sú pripravené 

realiza čné projekty s rozpo čtom nákladov. 

To je jedna zmena. 

A ďalšia čo navrhuje, 

Zníži ť položku 7.4.1.01 splácanie úrokov o 100 000,00 

eur a zvýšenie bežných výdavkov v programe 2 na vyb udovanie 

bezbariérových podchodov, alebo pochodov?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prechodov, z týchto 100 000,00 eur.  

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

To znamená, všetkých tých projektov, ktoré sa doter az 

schválili, aj pána Budaja, aj tým všetkým zníži ť na 15, 

hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže všetky projekty na 15%. 

Tak hlasujeme o návrhu pána poslanca Koleka.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší podala Lucia Štasselová. 

Dala to ako zmenu, alebo doplnenie navrhnutého 

uznesenia, to nešpecifikovala. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora vy členi ť na 

bezbariérové úpravy chodníkov 100 000,00 eur pod ľa projektu 

Bratislavy bez bariér, prerokovaný v komisii doprav y 

17. 10. 2016. 

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

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 
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Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A posledný dával pán Bulla.  

Úprava rozpo čtu.  

Vyčleni ť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu do 

bežných výdavkov? (poznámka: hovor mimo mikrofón) či 

kapitálových výdavkov jeden, jedno, jeden milión eu r na 

ďalšie rekon na ďalšiu rekonštrukciu elektrických tratí, či 

jakých? Elektri čkových tratí. Zdroj z finan čnej rezervy 

podľa požiadavky Dopravného podniku Bratislava. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostáva nám hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia 

v časti A, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2017 tak ako je tu uvedené na prvej strane píso mne. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ťdevä ť za. 

Tomuto hovorím konsenzus. 

Priatelia, ďakujem ve ľmi pekne. Bratislav čania sa vám 

poďakujú.  

 

Tak. Teraz sa potrebujem poradi ť o ďalšom postupe, 

pretože o siedmej sme mali skon či ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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O siedmej sme mali skon či ť.  

Tie ďalšie veci, ktoré sú, môžme všetky prevzia ť, 

prebra ť na ďalšom zastupite ľstve, aj tie mestské firmy, 

kľudne, budú ma ť valné hromady bez tých bodov, alebo budú 

mať inokedy valné hromady.  

Čiže, ale. Ale povedzte vy, povedzte vy, či teda 

kon číme, alebo či nie čo ideme ďalej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Nemusíme. Nemusíme, nemusíme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Predsedovia klubov, prosím sem. 

(poznámka: porada predsedov poslaneckých klubov 

s predsedajúcim) 

 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Výsledok porady predsedov klubov je, že zo šiestich  

klubov sú štyri za to, aby sme skon čili, pretože sme mali 

skon či ť o devätnástej. To znamená, že vä čšina je za 

skon čenie.  
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Prerušujem toto zasadnutie. Ďakujem pekne za ú časť. 

Dostanete informáciu o tom, kedy budeme pokra čova ť, pod ľa 

rokovacieho poriadku do štrnástich dní povieme kedy  bude 

pokra čova ť mestské zastupite ľstvo, či cez prázdniny, či 

v septembri. 

Takže, ďakujem pekne za ú časť. 

Pani.  

Nadácia. Nezrušia ju. Tak proste nie čo sa nezrušia. 

Tak sa zruší, nezrušia ju, nezrušia.  

Dobre.  

Pán kontrolór nemá plán činnosti, ale dneska 

predstavenie už sme videli dos ť.  

Ďakujem pekne.  

Dovidenia. 

 

(19.51 h prerušenie rokovania mestského 

zastupite ľstva konaného d ňa 29. júna 2017) 

= = 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 27. SEPTEMBRA 2017 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie 9.00 h) 

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

Zasuňte hlasovacie karty do zariadení hlasovacích.  

Je potrebné spravi ť nejakú skúšku, alebo môžme rovno 

pokra čova ť? Môžme rovno pokra čova ť.  

Prosím, zaujmite svoje miesta, pretože pokra čujeme. 

Otváram druhé pokra čujúce rokovanie s mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 29. júna 2017. 

Na prerokovanie ostalo ešte pä ťdesiatsedem bodov. 

Konštatujem, že predmetnú pozvánku ste obdržali 

v predstihu a bola zastupite ľstvom doplnená a schválená.  

Za overovate ľov zápisnice boli zvolení páni poslanci 

Buocik a pán poslanec Greksa, ktorí budú pokra čova ť vo 

svojej práci ďalej i na tomto dnešnom pokra čujúcom 

zasadnutí.  
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Do návrhovej komisie boli v zvolení poslankyne Jégh , 

Pätoprstá, Kimerlingová, ktorí takisto budú pokra čova ť vo 

svojej práci na tomto pokra čujúcom zasadnutí.  

 

 

BOD 44 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 

CENTRUM, A.S. D ŇA 26. JÚNA 2017 

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

Začíname dnešné rokovanie bodom štyridsa ťštyri pod 

názvom Informácia o materiáloch, ktoré budú preroko vané 

a schva ľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spolo čnosti entécé. 

Týchto bodov tu máme sedem. Tie valné hromady už 

prebehli, ale na žiadnej z nich nebola schválená ú čtovná 

závierka, pretože na to je potrebné prerokovanie me stským 

zastupite ľstvom. Čiže, vo všetkých týchto bodoch, vlastne, 

ide o prerokovanie ú čtovnej závierky.  

Čiže, otváram bod štyridsa ťštyri a poprosím pána 

riadite ľa o úvodné slovo.  

Bez úvodného slova. 
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Otváram k tomu diskusiu.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som chcel procedurálny návrh ešte predtým da ť, ale 

nejak ma to nepustilo sa prihlási ť.  

Ja by som chcel da ť procedurálny návrh v tom zmysle, 

že teda dnes rokova ť do tej ôsmej, alebo teda do dvadsiatej 

hodiny ve čer a zajtra, ak by sme prípadne s dnešným 

zastupite ľstvom neskon čili, aby sme zajtra pokra čovali ešte 

v dnešnom a až potom, ke ď ukon číme dnešné rokovanie, tak by 

sme za čali s tým riadnym štvrtkovým.  

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

Procedurálny návrh, hlasuje sa hne ď. 

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Kuruca. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Rokujeme až do skon čenia, (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) zajtra. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Komu? Pán poslanec Jen čík. Kartu musíš vymeni ť.  
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Čiže, návrh pána poslanca Kuruca bol prijatý a budem e 

pokra, bude budeme pokra čova ť v rokovaní až kým toto 

zastupite ľstvo neskon číme, aj zajtra. 

 

Čiže, sme v bode štyridsa ťštyri. 

Diskusia otvorená. 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, čo k tomu doda ť. Už sme nieko ľkokrát sa bavili na 

na túto tému. Ja by som chcel poprosi ť kolegov, aby 

podporili tento návrh. Na dozornej rade sme posuli posunuli 

materiál na prerokovanie na valné zhromaždenie a od poru čili 

sme ho.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A čo sme?  

Pardon.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem, som nepo čula úvodné slovo, pán 

primátor k tomu. Ja by som len chcela, ke ďže máme takúto 

situáciu, že už tie valné hromady boli. Keby ste ná s ako 

štatutár informovali, čo na jednotlivých valných hromadách 

bolo. Ako dopadli? Aby sme mali tú informáciu.   

Lebo je mimoriadne rokujeme teraz už po valných 

hromadách. Inokedy nemáme to š ťastie, aby sme sa dozvedeli 

ako dopadli valné hromady a čo sa na nich schválilo. Keby 

ste nás informovali pri každej jednej.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu.  

Prosím hlasujte.  

Prosím, hlasujte. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu berie 

na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré boli pre rokované 

a schválené na riadnom valnom zhromaždení, zhromažd ení 

obchodnej spolo čnosti Národné tenisové centrum, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

riadna individuálna ú čtovná závierka a výro čná správa 

za rok 2016. rozhodnutie o úhrade straty za rok 201 6, 

správa dozornej rady za rok 2016, správa nezávisléh o 

auditora k ú čtovnej závierke za rok 2016, výsledky 

hospodárenia a finan čný plán na rok 2017, správa 

predstavenstva o podnikate ľskej činnosti a o stave jej 

majetku.  

Boli prerokované. Je to v minulom čase. Takže je 

opravený ten termín. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Prosím?  

Hla 
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Prosím vás, poslanci sú zastúpení v dozorných radác h, 

máte tam každý klub svojich zástupcov, nato to je, aby ste 

tam šli a informovali svoje kluby.  

Nie je v moci mesta chodi ť na na valné hromady 

a infornmova ť potom štyridsa ťpäť poslancov čo tam bolo. 

Je to v materiáli, hlasujeme.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu sa hovorí, že máme chví ľočku po čkať, lebo je v tom 

nie čo, nejaký zmätok. 

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

Hlasujte prosím, o návrhu uznesenia, tak ako ho 

pre čítala návrhová komisia.  

Hlasujeme, prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 44A INFORMÁCIA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ 

BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ 

SPOLOČNOSTI, A.S. 

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

Prechádzame do štyridsa ťštyri A Informácia o valnom 

zhromaždení bévées.  

Tu som dostal informáciu, že na stole, je? Že na 

stoloch je doplnený návrh uznesenia. Čiže, upozor ňujem na 

to, že tam je dop doplnený nárok, návrh investie uz nesenia, 

ktorý reflektuje tú situáciu, že béveeska nenavrhla  výplatu 

dividend.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Takže, druhý pokus.  

Ďakujem pekne. 

Na dozornej rade sme prerokovávali indivitu 

individuálnu ú čtovnú závierku a zárove ň sme posunuli na 

valné zhromaždenie odpo s odporu čením prerokova ť a 

schválil ť.  
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Na druhej strane sme neodporu čili vypláca ť dividendy, 

nako ľko už sme nieko ľkokrát o tom hovorili, už sme tu 

dokonca o tom aj hlasovali. Dividendy v tejto spolo čnosti, 

táto spolo čnos ť bola zriadená za ú čelom zásobovania 

nezávadnou pitnou vodou. Dividendy by sa nemali vyp láca ť. 

Zisk, ktorý je, mimochodom, plánovaný zisk, plánova ný z 

toho dôvodu, aby bol primeraný, tak je to aj v záko ne, 

výnosy spolo čnosti by mali zostáva ť v spolo čnosti a mali by 

byť spä ť investované do infraštruktúry.  

Už sme sa tu o tom nieko ľkokrát bavili. Čiže, ja 

neodporú čam, aby sa vyplácali dividendy. 

Ďakujem. 

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

Považujem tento návrh za krajne nevýhodný pre mesto .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja len doplním, že, a to je, pod ľa mňa, zaujímavá 

informácia pre Bratislav čanov, ale aj širšie okolie 

Bratislavy, že v ďaka tomu, že dlhé roky sa tá spolo čnos ť 

drancovala v zmysle, že všetky dividendy, ktoré tam  boli, 

sa zobrali, tak už to za čína trošku mediál, médiami beža ť, 

že sa, vodárenské spolo čnosti za čínajú uvažova ť o zvýšení 

cien vody, ktoré im URSO dovo ľuje. A pod ľa mňa, aj takéto 

zobratie týchto dividend tomu len napomôže a budúci  rok sa 
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nám môže ve ľmi jednoducho sta ť, že Bratislav čania za čnú 

plati ť viacej za vodu.  

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

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

No, ja si dovolím jednu poznámku.  

Bratislava, to je aj, to sú vlastne Bratislav čania a 

aj ich zdroj pitnej vody.  

Čiže, nemôžme to deli ť na spolo čnosti, ide nám o 

verejný záujem. Čiže, prosím, aby ste podporili návrh pána 

Ječníka. 

Dovolím si oznámi ť kolegom, že na valnej hromade, 

ktorá bude v piatok, budeme schva ľova ť aj bod, ktorý tu bol 

navrhnutý zo strany dozornej rady na zmenu stanov o bchodnej 

spolo čnosti na ochranu Bratislavy pred tým, aby sa 

minoritní akcionári nerozhodovali o o, teda, Bratis lave.  

A ešte vás chcem informova ť o tom, že Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky  požiadalo o vyko, poži adalo 

živnostenský úrad o vykonanie kontroly podnikate ľského 

subjektu Infraservices, vzh ľadom na možné porušovanie 

zákona pri opravách a poruchách distribu čných vodovodných 

sietí vzh ľadom na ich živnostenské oprávnenie, a my sme to 

teda tiež iniciovali, vzh ľadom na to, že by mohlo by ť 
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ohrozené zdravie a bezpe čnos ť obyvate ľov pod ľa zákona o 

verejných vodovodoch a kanalizáciách.  

Toľko informácia. 

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak, ako už odznelo, ale len doplním informácie.  

Zhodne sa zhodla, zhodlo predstavenstvo i dozorná r ada 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, že investi čný dlh do 

obnovy infraštruktúry je 200 000 000,00 eur, preto je 

nevyhnutné, aby sme zastavili vyplácanie dividend m estu a 

kone čne sa za čala infraštruktúra obnovova ť. 

To znamená, že v roku 2017 je potrebné, by bolo 

potrebné, keby boli prachy tak jak treba, 85 000 00 0,00 

eur, v 2018 67 000 000,00 eur, v 2019 57 000 000,00  eur, v 

2020 47 000 000,00 eur, v 2021 51 000 000,00 eur, v  2022 

52 000 000,00 eur, 23  52 000 000,00 eur, 24  50, 2 025 53, 

v 2026 66 000 000,00 eur.  

Takže, toto sú čísla. Potom sa nás pýtajú o desa ť 

rokov, ke ď to bude úplne kolabova ť, že čo sme tu robili.  

Takže, poprosím vás, vážení kolegovia, aby sme na t úto 

vážnu vec prihliadli zodpovedne a tak, ako predstav enstvo 
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a dozorná rada sa tiež zhodli na nevyplatení divide nd 

a tieto peniaze dali do obnovy infraštruktúry vodár enských 

zariadení.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Očakával by som od vás, že ako mestská poslanky ňa sa 

budete zaobera ť primárne investi čným dlhom Bratislavy a nie 

súkromných spolo čností, ale to je tiež odkaz 

Bratislav čanom.  

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa len chcela opýta ť na to, na čo bol 

použitý úver, ktorý si Bratislavská vodárenská spol očnos ť 

zobrala niekedy v roku 2013, 14, neviem presne, neb ola som 

tu. Práve si zobrala na rekonštrukciu infraštruktúr y. Či to 

už minula, alebo to minula na nie čo iné? Či mi vie na to 

odpoveda ť dozorná rada. Možno pani Tvrdá, ktorá bola 

poslanky ňou aj v minulom volebnom období.  

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

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja ja chcem vás ešte poprosi ť, je to taká drobnos ť, 

ale viacero obyvate ľov Petržalky sa na m ňa obrátilo ako na 

členka, členku dozornej rady. Existuje nejaká firma, ktorá 

podľa môjho osobného názoru, podvodným spôsobom telefon icky 

žiada obyvate ľov, aby prišli a zmerali si kvalitu vody 

v Petržalke, potom im predáva filtrá, nejaké filtra čné 

zariadenie za 1 000,00 euro, overovala som si to 

u odbornej, odborných zložiek. Je to, samozrejme, n ezmysel.  

Len chcem upozorni ť verejnos ť, aby sa nenechali 

nachyta ť. Je to podvod zo strany tejto firmy. Voda 

v Petržalke je naozaj kvalitná.  

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

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som ešte ve ľmi rád potom po čul, alebo teda, aby 

nám niekto ozrejmil, že ktoré hlasovanie za čo, aby sme 

vedeli, za čo hlasujeme, lebo celkom, celkom šikovne sa 

podarilo zamota ť, že odporú ča, neodporú ča a teraz čo sa 

odporú ča, neodporú ča, vyplatenie, nevyplatenie.  
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Čiže, toto keby nám niekto ozrejmil a potom pristúpm e 

k hlasovaniu. 

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

Je to v uznesení. Hlasujeme o prvej alternatíve.  

Podľa toho, ako vždy. Prvá alternatíva a potom druhá 

alternatíva.  

No, je to tam napísané. prvá alternatíva odporú ča 

primátorovi, aby na valnom schválil riadnu a návrh na 

naloženie s hospodárskym výsledkom. To je prvá alte rnatíva.  

A druhá je, aby ne, mestské zastupite ľstvo neodporú ča 

primátorovi, aby schválil.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Ešte raz, pani Jégh, nerozumel som čo sa pýtate?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja sa, ja sa opýtam. Tu padlo, padla re č o tom aj od 

dvoch poslancov, že nevypláca dividendy. V tomto ná vrhu 

uznesenia ani v jednej, ani v druhej alternatíve ni e je 

uvedené explicitne, že nevypláca ť dividendy, ale je tam 

napísané, že návrh na naloženie s hospodárskym výsl edkom 
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spolo čnosti prija ť, teda odporú ča prija ť, alebo neodporú ča 

prija ť. A táto veta skrýva moc vecí. Nevieme čo skrýva tá 

veta, naklada ť.  

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

Tá skrýva to, že ke ď sa prijme návrh spolo čnosti na 

naloženie s hospodárskym výsledkom spolo čnosti, mesto 

nedostane dividendy. Lebo spolo čnos ť nenavrhla výplat 

dividend.  

Čiže, ke ď sa to príjme, tak spolo č, nedostane. Je to 

váš názor. Ja ako štatutár budem hla, postupova ť pod ľa 

zákona, ale je to názor mestského zastupite ľstva, že ke ď 

schváli, podporí návrh spolo čnosti, tak podporí návrh, aby 

mesto nedostalo dividendy.  

Toto je jednotka. 

Naopak, dvojka. Ke ď mestské zastupite ľstvo nepodporí 

tento návrh, tak vyjadrí názor, že chce, aby mesto dostalo 

dividendy.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, prvý návrh je to, čo navrhuje spolo čnos ť, s čím 

my nesúhlasíme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže v tom prípade by sme mali hlasova ť postupne 

o alternatíve číslo jeden a ke ď to neprejde, 

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

Presne tak. Presne tak. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak potom o dvojke. 

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

Áno. však tak, ako sme 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Po tomto vysvetlení obsahu. 

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

Čiže, hlasujeme, návrhová komisia, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia, ako je uvedené 

v alternatíve číslo jeden, mestské zastupite ľstvo po 
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prerokova ť materiálu odporú ča primátorovi hlavného mesta SR 

Slovenskej republiky  Bratislavy, aby na valnom zhr omaždení 

obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská, schválil 

riadnu individuálnu ú čtovnú závierku spolo čnosti za rok 

2016, 

A po druhé, návrh na naloženie s hospodárskym 

výsledkom spolo čnosti za rok dvetisícses 2016. To je 

alternatíva číslo jeden. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Čiže, tým pádom nemusíme hlasova ť o alternatíve číslo 

dva.  
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BOD 45 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI ODVOZ A LIKVIDÁCIA 

ODPADU A.S. 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťpäť A a to je, pardon 

štyridsa ťpäť, a to je Informácia o materiáloch spolo čnosti 

OLO. 

Bez úvodného slova. 

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 by som potrebovala tiež nejaké usmernenie, ktorú  

alternatívu by sme mali schváli ť, jednu alebo druhú. Keby 

niekto vysvetlil, bu ď z dozornej rady, alebo predkladate ľ, 

ktorá je výhodnejšia pre mesto.  

Ďakujem. 

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

Končím diskusiu, nikto sa nehlási.  
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Z dozornej rady neviem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nepočujem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, pri všetkých materiáloch je doplnené, organiza čné 

doplnilo uznesenie, odporú ča, neodporú ča.  

Prosím? To je rozhodnutie vaše, priatelia. To je va še 

rozhodnutie. Rozhodnutie mestského zastupite ľstva, nie 

rozhodnutie mesta.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže sú tu dve alternatívy, žiaden iný návrh nepadol,  

tak budeme hlasova ť najprv o o alternatíve číslo jeden. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu odporú ča 

primátorovi hlavného mesta SR Slovenskej republiky  

Bratislavy, aby na valnom zhromaždení obchodnej spo lo čnosti 

OLO schválil riadnu individuálnu ú čtovnú závierku 

spolo čnosti za rok 2016, 

a návrh na rozdelenie zisku spolo čnosti za rok 2016.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Alternatíva číslo jeden. 

Prosím, hlasujeme. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ako to navrhla spolo čnos ť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to v materiáli všetko. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to všetko vysvetlené v materiáli.  

Čiže, hlasujeme o alternatíve číslo jedna.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čo je v rozpore so zákonom? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prerušujem hlasovanie. Prerušujem hlasovanie.  

Prosím?  

Pán poslanec Bajan nie čo hovoril. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 497 

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

Moji právnici ma upozornili, že takýto presun pe ňazí 

je v rozpore so zákonom, lebo tieto peniaze majú ti eto 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), tieto dividendy, pardon, 

zosta ť v spolo čnosti a využi ť na to, na čo generuje hlavný 

predmet činnosti tej spolo čnosti. 

Nebudem sa spori ť, treba to overi ť. Len z princípu. Už 

sa to udialo dva razy a mali sme s tým problém.  

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

Dividenda je absolútne právo akcionára. O tom 

rozhoduje valné zhromaždenie.  

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

Predávam, ako som kúpil. 

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

Nikto iný.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No ja som bol v tisíc dvetisícdesa ť, dvetisícštrnás ť 

členom dozornej rady OLa, ja si to ve ľmi dobre pamätám, že 

keď OLO bolo v zisku nejakom, tak presne sa mu brali 
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peniaze, proste, do mesta, pretože mesto nemalo pen iaze. 

bolo to takisto protiprávne vtedy. 

Vtedajší riadite ľ magistrátu hovoril, že poži čiame si 

to v podstate a vrátime to naspä ť OLu, pretože, naozaj, je 

to proti zákonu, pretože tie peniaze sa majú použi ť na to, 

z čoho boli vybraté. 

To znamená, zase len na na odvoz smetí a podobne.  

To znamená, že nie na to, aby si mesto sanovalo nej aké 

iné veci, ale ale ide o to, aby proste tie peniaze sa 

použili tak, aby napríklad, sme mohli zníži ť cenu za odvoz 

odpadkov.  

Čiže, to je celé nezmysel.  

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

Viete čo, ale priatelia, diskusia je skon čená. 

Ja chcem poprosi ť ešte pán doktor Szabo, vysvetlite, 

vysvetlite o čo ide, pre čo ste takto postupovali. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riadite ľ sekcie právnych činností: 

Takže, čo sa týka hlasovania, tak hlasuje sa 

o materiáli, ktorý ste mali predložený. To znamená,  že pri 

variante A odporú čate ten materiál, alebo pri variante Bé 

neodporú čate, nako ľko povinnos ťou mestského zastupite ľstva, 

alebo právo mestského zastupite ľstva je prerokova ť 
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materiály, ktoré budú následne schva ľované na valných 

zhromaždeniach. 

Čiže, opakovanie, respektíve opakujem, hlasujete 

o materiáli, ktorý ste mali predložený. 

A je to o tom, že či ho odporú čate, alebo 

neodporú čate.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tieto materiály neboli prerokované, nako ľko, nako ľko 

bolo mestské zastupite ľstvo,  neprerokovalo tie materiály.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na valných zhromaždeniach boli prerokované, lenže 

nemohli by ť schválené, napríklad, ú čtovné uzávierky, 

nako ľko schválenie, alebo možnos ť hlasovania oh ľadom 

účtovných uzávierok je podmienená potrebou prerokovan ia 

mestského zastupite ľstva.  

To znamená, že až po tomto prerokovaní bude možné 

opätovné mimoriadne valné zhromaždenia zvola ť a kone čne 

schváli ť ú čtovné uzávierky tých obchodných spolo čností.  

A tým pádom splníme svoju zákonnú povinnos ť. 

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

Viete čo, prosím vás pekne, ja s ťahujem všetky tieto 

dopl ňujúce návrhy uznesenia, čo tu sú. Poslancov to 

zmietlo, Tomáš.  
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Ideme hlasova ť o pôvodnom, berie na vedomie, hej?  

Lebo je okolo toho diskusia nezmyselná.  

Ideme, hlasujeme.  

Návrhová komisia, pre čítajte to, čo je v materiáli, 

berie na vedomie. 

Sta čí.  

Ideme hlasova ť. Budeme v týchto bodoch hlasova ť 

o texte, ktorý je v pôvodnom uznesení, berie na ved omie. 

Lebo tieto dopl ňujúce návrhy iba vyvolali diskusiu 

zbyto čnú. Takže, prosím návrhovú komisiu, pre čítajte to, čo 

je v pôvodnom. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo v materiáli priložené, mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie ro čnú ú čtovnú závierku za rok 2016 a návrh na 

rozdelenie zisku spolo čnosti za rok 2016 v podniku Odvoz 

a likvidácia odpadu. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 
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Šestnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 45A INFORMÁCIA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ 

BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ 

SPOLOČNOSTI, A.S. 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťpäť A, (poznámka: 

nezrozumite ľné slová) Bratislavská integrovaná doprava. 

Otváram diskusiu. 

Hlasova ť sa bude o pôvodnom znení návrhu uznesenia. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Pôvodný návrh uznesenia, berie na vedomie. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

riadnu individuálnu ú čtovnú závierku spolo čnosti za rok 

2016 a výro čnú správu za rok 2016 v Bratislavskej 

integrovanej doprave.  

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

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 45B ZAPOJENIE DOPRAVCU REGIOJET, A. S., 

DO INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU 

V BRATISLAVSKOM KRAJI 

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

prechádzame do bodu štyridsa ťpäť bé a to je Zapojenie 

dopravcu RegioJet, a. s., do Integrovaného dopravné ho 

systému v Bratislave.  

Je to návrh, respektíve materiál, pôvodný predložil  

pán poslanec Bulla, ale ja k tomu ešte než mu dám s lovo 

chcem poveda ť, že zintenzívnenie a zahustenie železni čnej 

dopravy na území Bratislavy je prioritou a víziou 

Bratislavy. My tu máme osemdesiatdva kilometrov 

železni čných tratí, ktoré sú  málo využité a preto vyvíjame  

aktivity na to, aby Bratislav čania mohli používa ť tieto 

železni čné ko ľaje pre osobnú prepravu.  

Čiasto čné úspechy už máme, s tým, že Železni čná 

spolo čnos ť Slovensko sa rozhodla zahusti ť spoje, ktoré idú 

od Senca, od Trnavy a z Galanty cez Petržalskú tra ť na 

Petržalské nádražie. Čiže, tam už Bratislav čania budú môc ť 

používa ť vlaky po  území Bratislavy.  

Návrh, na mesto sa obrátila spolo čnos ť RegioJet, ktorá 

prevádzkuje tra ť Bratislava-Komárno s návrhom na zapojenie 

tejto trate tiež do integrovaného systému. To zname ná, že 

Bratislav čania by mohli jazdi ť na elektri čenku, respektíve 

lístok na, po území Bratislavy, kde sú zastávky Pod unajské 

Biskupice, Vraku ňa, Nové Mesto a Hlavná stanica.  
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Kto pozná prepravu z Vrakune, Podunajských do 

Bratislavy v ranných hodinách a poobed ňajších spä ť vie, že 

toto je ve ľmi dobrá alternatíva, pretože tam to trvá okolo 

desiatich minút dosta ť sa na Hlavnú stanicu, autom to trvá 

tak hodinu a pol.  

Čiže, tento návrh je ve ľmi v zmysle mesta. My ho 

podporujeme. Stretli sme sa so zástupcami RegioJetu , prišli 

za nami, vysvetlili, vysvetlili vec. V župnom 

zastupite ľstve tento návrh už prešiel. S BIDkou sú 

technicky dohodnutí na procese realizácie tohto zám eru.  

Ich cie ľ, tak ako  ho prezentovali mestu je, aby od 1. 

1. 2018 tento ich vlak už mohol fungova ť v rámci BIDky, čo 

je ve ľmi ambiciózny cie ľ, ale my ho podporujeme.  

Tak vás chcem poprosi ť, aby ten návrh, ktorý pán 

poslanec Bulla dal, ste schválili.  

My sme ho ešte spolo čne doplnili, pretože ten návrh 

bol naformulovaný tak, ktorý zase nevyhovuje zákonu , tam 

musí ís ť iná formulácia, pretože vy to musíte schváli ť, ale 

pán poslanec Bulla to asi toto všetko vysvetlí. 

Čiže, nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže RegioJet opravil svoju žiados ť cez leto, tak by 

som chcel aj po rokovaní s primátorom navrhnú ť nové 

uznesenie, ktoré znie_ 
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

za A, berie na vedomie žiados ť dopravu RegioJet, 

akciová spolo čnos ť o vstup do Integrovaného dopravného 

systému v Bratislavskom kraji, 

a za Bé, súhlasí so zapojením dopravcu RegioJet, 

akciová spolo čnos ť do Integrovaného dopravného systému 

v Bratislavskom kraji.  

Nové uznesenie vyplýva z toho, že RegioJet, ako bol o 

spomínané, predložil tieto žiadosti po čas leta. Tak sa 

o nich nemohlo rokova ť. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Čiže, zo zákona je tam potrebný súhlas mestského 

zastupite ľstva, a to je dopl ňujúce uznesenie. 

Ďakujem pánovi poslancovi aj za iniciatívu a otváram  

diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

Skôr než možno niektorí moji kolegovia z Vrakune, 

alebo z Podunajských Biskupíc ocenia tento krok, ch cel by 
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som tiež poveda ť, že to považujem za extrémne dôležité 

a ve ľmi, ve ľmi dobrý krok zapojenie železni čnej dopravy 

v rámci mestskej hromadnej dopravy v Bratislave je 

v podstate jediná budúcnos ť, na ktorej, pokia ľ viem, stavia 

aj ministerstvo dopravy. Je to jedna z hlavných tém  aj 

volebnej kampane, ale je to hlavne pre ľudí dôležité.  

Problém s RegioJetom v doprave z Vrakune do centra 

mesta je v zásade len ten, že tie vlaky sú už dnes tak 

preplnené, že sa tam často nedostanete do nich. Čo 

preukazuje, aký obrovský záujem ľudí je cestova ť a využíva ť 

takúto dopravu. 

A v tejto súvislosti by som sa chcel obráti ť s dvoma 

otázkami. 

S jednou na pána kolegu Bullu, ktorého by som chcel  

teda ve ľmi pochváli ť a po ďakova ť mu za túto iniciatívu a za 

to, že to priniesol. On pracuje aj v železniciach. A chcem 

sa spýta ť či sa nedá nejakým spôsobom rokova ť o tom, že by 

dokonca tieto spoje boli nejako zhustené a chodili 

častejšie, ke ď sa zapoja aj do emhádé v rámci Bratislavy. 

Určite ešte dopyt po nich stúpne.  

A druhú otázku mám na vás pán primátor. Zachytil so m 

v posledných týžd ňoch, že sa zase odkladá budovanie TIOPov, 

ktoré sú teda v kompetencii Železníc Slovenskej rep ubliky, 

konkrétne dvoch, ktoré majú by ť v Ružinove. Jeden pri 

Kosmose pri Trnávke, TIOP Trnávka, druhý TIOP Ružin ov na 

kone čnej tridsa ťdeviny na Súhvezdnej ulici.  

Ako poslanci nemáme o tomto nejaké zásadné informác ie. 

Zachytil som to len na tej verejnej diskusii, ktorú  
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organizovala pani Kratochvílová, že sa zase musia t ieto 

TIOPy preprojektováva ť a že tam nejak nesta čí kapacita.  

Pre Ružinov čanov sú hrozne dôležité, pretože 

vybudovanie, otvorenie týchto TIOPov znamená, že sa  urobia 

nie len zastávky v rámci Ružinova, ktoré sa dajú vy užíva ť 

v rámci mestskej prepravy vlakmi, ale aj to, že by sa tam 

mali urobi ť protihlukové steny od železníc na sídlisko, 

mali by sa tam urobi ť podchody. Dokonca zaznela informácia 

o podjazde na tej križovatke s Ivánskou cestou, kto rú ideme 

rekonštruova ť tento rok.  

A chcel by som vás, pán primátor, ve ľmi pekne a úctivo 

požiada ť, či by ste sa nemohli obráti ť na Železnice 

Slovenskej republiky so žiados ťou, aby nám dali podrobnú 

informáciu o stave budovania týchto TIOPov a prípad ne možno 

urobili aj nejakú prezentáciu pre poslancov mestské ho 

zastupite ľstva. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Toto sa už stalo. Ja som dohodnutý s pánom generáln ym 

riadite ľom Erdössym na stretnutí. Neviem, či budúci týžde ň 

niekedy, aj v súvislosti s vývojom okolo Hlavnej st anice.  

Čiže, budeme rokova ť aj o tomto. Je to extrémne 

dôležité pre Bratislavu.  
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A na tú vašu prvú otázku. To zahustenie, myslím, že  

tam to súvisí s kapacitou Hlavnej stanice, ktorá už  je na 

limite. Tá stanica je na limite. Takže tam si myslí m, že je 

problém zahus ťovania vlakov vôbec, ktoré prichádzajú do 

Bratislavy, a preto potrebujeme tú Filiálku, aby ti eto 

vlaky mohli chodi ť na Februárku.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka otázky na Železníc, ja by som sa ve ľmi 

nerád k tomu vyjadroval. Ja som si všimol akurát, ž e 

v poslednej dobe tu boli nejaké verejné diskusie 

o železni čnej doprave, ale Železnice neboli ani oficiálne 

oslovené, ani nebol, nikto ich neoslovil a nepozval  ich do 

debaty. 

Čiže, ve ľmi ťažko komentova ť, čo na týchto diskusiách 

zaznelo, ke ďže tam nebol žiaden oficiálny zástupca 

Železníc. 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som teda chcela na predre čníka reagova ť. 
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Čiže, neviem, nerozumela som, ako ste odpovedali. Ja  

podporujem otázku pána Chrena, aby sme dostali info rmácie 

o tom, v akom stave sú, je príprava tých terminálov  

intergrovanej opera čnej prepravy na území Bratislavy, 

pretože nie len tie dva TIOPy, ktoré spomenul pán C hren, 

ale pod ľa mňa, aj tretí pri pod Kramármi, aj o tom sa nevie 

ako sa bude postupova ť a či vôbec bude. 

Takže aj m ňa by zaujímalo, v akom stave to je a aby 

sme mohli prípadne ako poslanci jednotlivých mestsk ých 

častí, prípadne ú častníci konania, pomôc ť tomu, aby sa to 

urýchlilo. Lebo, niektoré sú naozaj ve ľmi potrebné. 

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa, 

moja odpove ď bola, že sa stretávam s riadite ľom 

Železníc a že ho o to požiadam. Už som ho požiadal 

o stretnutie, sme dohodnutí, budeme o tomto rozpráv ať. 

Budem vás informova ť.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

V reakcii na pána kolegu Bullu možno by som sa teda  

spýtal, mohli by sme sa stretnú ť.  
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Informácia bola, že sa projektovali tieto dva TIOPy  

a že výsledkom práce projektanta je, že ich treba 

projektova ť odznova, pretože tam treba pristava ť jednu 

koľaj. 

Tak možno, túto informáciu by som si chcel potvrdi ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, 

ďakujem za informáciu aj teda za tú snahu, akú ste 

deklarovali, to znamená, rozšíri ť využívanie ko ľajovej 

dopravy v Bratislave.  

Rača a má to š ťastie, že má elektri čku, ktorá ju, 

ktorá vie obyvate ľov dopravi ť do do mesta. 

V minulosti bola pri rekonštrukcii železni čného 

priecestia v Ra či medzi, teda medzi Ra čou a Východným, ke ď 

sa robilo ten-tí 17, toto bolo uzavreté a bol využí vaný 

vlak, ktorý chodil z Východného na Predmestie a Pre dmestie 

bolo zrekonštruované pred pár rokmi, pod ľa nejakých 

medializovaných informácií, tam stoja denne tri vla ky, tak 
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myslím si, že by, by bolo pri tých diskusiách s ria dite ľom 

Železníc otvori ť aj túto tému.  

My sme ešte v roku 2012, 13 s pánom Bra ňom Veiglom, 

ktorý robil vtedy na dopravnom podniku, mali pripra vený tak 

taký plán, bolo to aj predjednané s predchádzajúcim  

vedením. Bohužia ľ, nejako to potom zaspalo.  

Myslím si, že by sa dal tento spoj, ktorý bol 

osved čený, bol funk čný, ur čite by od ľahčil pä ťstodvojku, 

ktorá je skuto čne v rannej špi čke medzi siedmou a deviatou 

preplnená, takýmto spôsobom od ľahči ť a myslím si, že by sa 

dalo, dali do toho zapoji ť aj susedné Va Vajnory, ktoré 

rovnako sú na tej istej železni čnej trati. To znamená, aby 

sme kone čne mohli poveda ť, že sme do do do do, že sme 

dostali ľudí z áut na ko ľajnice do emhádé.  

Problém bol, ako vždycky vo financiách. Vtedy to 

vychádzalo, že tá dotácia bola okolo osemtisíc euro  

mesačne, hej? Na na tú prepravu. Tam sa platilo spolo čnosti 

za používanie ko ľajníc, prenájom za vlaky, ale myslím si, 

že pre tú pä ťstodvojku, ktorá je, skuto čne, extrémne 

zaťažená, v tých špi čkových ranných hodinách by to bolo 

ur čite prínosom. 

Ďakujem. 

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

Súhlasím s tebou, pán poslanec. 
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Toto je predmetom štúdie Železni čného uzlu Bratislava. 

Toky cestujúcich po po železnici a tu sa uvažuje pr áve 

s tou Filiálkou, ktorá by vyriešila a pomohla odbre meni ť 

ten túto vetvu.  

A tam by dôležitú úlohu hrala stanica Vinohrady, kd e 

by sa prestupovalo, proste z tých dia ľkových vlakov, ktoré 

idú na Hlavnú stanicu, na regionálne, ktoré idú na na 

Filiálku a potom  do Ra če, Vajnor a tak ďalej.  

Čiže, toto, toto sa skúma v tej štúdii, ktorá mala b yť 

hotová tento rok. Ako, či bude hotová tento rok, neviem, 

ale toto je jej predmetom. 

Ale úplne súhlasím s tým, že je to potrebné posilni ť 

tento smer.  

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Plne, na doplnenie pána starostu a pána primátora. 

My sme písali na Železnice, na BIDku. Volal sa ten 

vlak 155. Odpove ď došla len z BIDky, napísala, že nemá 

žiadnu požiadavku z mesta, ani z inokade, aby toto riešila.  

Železnice vôbec neodpovedali, len napísali, že to j e 

trikrát drahšie ako autobus. A ak sa nájdu prostrie dku, tak 

vlá čik 155 môže chodi ť, tak jak chodil kedysi, len musia sa 

nájs ť prostriedky a bola by požiadavka aj, aj z béeská 

a nie len z mesta. 
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My z okrajových častí Bratislavy z Pezinka a Senca 

veľmi radi privítame postavenie Regionálnej železni čnej 

stanice Filiálka, ve ľmi radi.  

A zú častnil som sa debaty s pani Kratochvílovou minulý 

týžde ň v Kontakte a hovorila, že ten železni čný uzol nebude 

tento rok spracovaný a tí spracovatelia Reming to b udú ma ť 

spracované niekedy marec, apríl budúci rok.  

Je, je to neskoro a ani sami nevedia, či tá stanica 

Filiálka (poznámka: nezrozumite ľné slovo) možno že bude 

podzemná, nad, prízemná (gong), alebo nadzemná.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela reagova ť na zjavnú nesprávnos ť vo 

faktickej, ke ďže nemôžem faktickou na faktickú, tak mi 

prepá čte, že reagujem teraz na akoby pána Pilinského, ale  

nie k nemu.  

Pán Bulla spomínal ten projekt Horného v Bratislave , 

kde sa hovorilo práve o tých termináloch integrovan ej 

opera čnej prepravy.  
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Organizátori pozvali na toto stretnutie aj Železnic e 

Slovenskej republiky, aj ministerstvo dopravy, to ž e 

neprišli, to je druhá vec, ale pozvaní boli. 

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa Svore ňová. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakuje ďakujem pekne za slovo. 

Milí kolegovia, 

ja vás chcem naozaj v mene Vrakún čanov poprosi ť 

o podporu tohto materiálu. Vieme, že z Vrakune je t o 

vlastne jediná možnos ť ako sa dosta ť bez tr čania v zápche, 

jediná forma ko ľajovej dopravy.  

A možno, aby ste mali predstavu. Tak pokia ľ vlastne 

Vrakún čan denne cestuje tým vlakom do práce, tak mesa čne sú 

jeho cestovné náklady na ten vlak približne 25,00 e uro, čo 

je skoro cena mesa čného predplatného lístka.  

Čiže, v podstate tým, že nie je RegioJet integrovaný , 

tak sa mu takmer zdvojnásobujú náklady na dennú pre pravu do 

práce.  

Čiže, naozaj, pre tú Vraku ňu je to ve ľmi dôležité 

a zásadná otázka, aby ten RegioJet bol integrovaný.  

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

Pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja ve ľmi vítam tento materiál.  

Béeská, pokia ľ viem, už to schválili niekedy v máji, 

v júni. 

A mňa však zaujíma iná vec. pretože ak niekto vstúpi 

do systému, mal by, mali by sme vidie ť aj jeho písomnú 

žiados ť, ale aj s tým, že pristupuje k podmienkam, ktoré 

tam máme, aby niekto nevstúpil do toho so svojou ta rifou, 

so svojimi cenami a aby sa nestalo to, že bude rozb itý 

jednotný tarifný systém, ktorý sme sa roky snažili 

zavádza ť.  

Takže, áno, ur čite, nech tu máme to ľko dopravcov ako 

je v juhomoravskom regióne, kde ich je viac ako dva dsa ť, 

pretože len, len liberalizácia trhu a konkuren konk urencia 

prináša kvalitu do verej verejnej dopravy, ale je a bsolútne 

nevyhnutné, aby jednotná tarifa fungovala na ďalej a aby tie 

podmienky boli čo najzrozumite ľnejšie pre ľudí.  

Pretože, ak budú ma ť dopravné prostriedky, kde všade 

bude iná tarifa, tak budeme tam, kde sme boli pred piatimi 

rokmi a nebude to dobré. 

Každopádne, tento senecký, táto južná časť Seneckého 

okresu, ktorá bude obslúžená, môže pomôc ť aj do, aj tomu, 
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že do mesta príde menej áut, pretože ľudia sa do tých 

vlakov kone čne dostanú. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Je zodpovednos ťou BIDky, aby, aby dorokovala práve tú 

jednotnú tarifu. Ja viem, že tieto stretnutia prebi ehajú 

a nemám pochybnosti o tom, že to aj dobre dopadne. 

Ďakujem pekne za vaše príspevky.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Oproti pôvodnému návrhu uznesenia, sme dostali 

pozmeňujúci návrh o čom budeme teraz hlasova ť.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

v časti A berie na vedomie žiados ť dopravcu RegioJet 

o vstup do integrovaného dopravného systéme v Brati slavskom 

kraji, 

v časti Bé súhlasí so zapojením dopravcu RegioJet do 

integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kr aji.  

Toľko uznesenie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Toto je kvázi ten spolo čný návrh, vylepšený.  

Čiže, poprosím o jeho podporu.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Jednomyse ľne. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 

BOD 46 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S., 

DŇA 30. JÚNA 2017 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťšes ť, Informácia o 

materiáloch, ktoré budú prerokované v spolo čnosti METRO. 

Bez úvodného slova. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 518 

Otváram diskusiu. 

Hlasujeme o tom pôvodnom, berieme na vedomie. 

Čiže, otváram diskusiu. 

Nie. pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Znovu to isté ako pri predchádzajúcich bodoch tých 

budúcich valných zhromaždeniach. 

Odporú ča predkladate ľ hlasova ť o pôvodnom návrhu, 

alebo o návrhu alternatíva jedna, alternatíva dva. 

Prosím vysvetli ť. 

Dík. 

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

Pani poslanky ňa, 

povedal som to vo svojom úvodnom slove. 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu, ktorý je v pôvodnom 

materiály. Alternatívy zabudnite. Už sú pre č. Berieme na 

vedomie. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 
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Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu 

o materiáloch riadna individuálna ú čtovná závierka za rok 

2016, 

a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledu 

výsledku za rok 2016. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných. 

Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 47 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťsedem. To isté. Materiál 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) na valnom zhromaždení 

obchodnej spolo čnosti KSP.  

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu v materiáli, to 

znamená, berie na vedomie.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcela poprosi ť, ak je tu niekto z dozornej 

rady, aby nám vysvetlil tie odmeny dozornej rade aj  členom 

predstavenstva, teda konate ľom. Tie výšky, či si to 

zaslúžia, lebo vzh ľadom na hospodársky výsledok. 

Neviem, teda, kto je tam v dozornej rade kápees?  

Pán primátor, 

môžete nám poveda ť kto?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

Pán Kolek to neni. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja sa chcem opýta ť, za čnem tým jak pani Pätoprstá, že 

či by mi niekto mohol vysvetli ť na čo nám je tento podnik? 

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. 

Rovnako ako pá, ako pán Kolek som aj ja v dozornej 

rade a ja si myslím, že odmeny dozorná rada nepotre buje. 

Kľudne to môžme z toho vyhodi ť. Ak by som ju dostal, aj tak 

by som si ju neprevzal a nechal ju v spolo čnosti. 

A na otázku či, či nám tento podnik na nie čo je. No, 

z ekonomického h ľadiska si myslím, že nie je. Pretože 

majetok, ktorý vlastní, neprodukuje taký hospodársk y 

výsledok, ako by zdravá spolo čnos ť mala. 
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Čiže, ja si myslím, že tento podnik nevyužívame, ale bo 

respektíve, na plnenie cie ľov mesta, alebo verejného záujmu 

je nám zbyto čný.  

Či uvažova ť o nejakej transformácii, ja stále hovorím, 

že je to podnik, kde by mohli by ť tieto centrálne 

depozitáre, napríklad. Ke ďže je to podnik v zmysle 

skladovania. Má to absolútnu logiku. Je strážený. 

Čiže, bu ď nájs ť nejaké efektívnejšie využitie, alebo 

rozmýš ľať o zbavení sa tohto podniku. 

Taký je môj názor. 

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

No moja otázka práve k tomu smeruje.  

Pozemky  aj budovy na tej Vajnorskej sú vo vlastníc tve 

KSP. KSP je zase, hlavné mesto je stopercentným vla stníkom 

spolo čnosti KSP. Znamená to, že aj pozemky vlastní hlavné  

mesto? Pán Szabo.  

Pozemky, ktoré vlastní spolo čnos ť KSP sú vlastne 

vlastníctvom hlavného mesta, aj budovy, ktoré sa ta m 
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nachádzajú? Lebo toto mi nie je jasné. Pretože mali  sme 

taký spor pri výrubovom konaní, kto je vlastníkom?  

Čiže, je hlavné mesto, ke ďže je to stopercentná 

spolo čnos ť hlavného mesta.  

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

Nie, pani poslanky ňa. Vlastníctvo spolo čnosti je 

odlišné od vlastníctva akcionára. Akcionár nemôže b yť nikdy 

vlastníkom majetku spolo čnosti. Toto sú dve rôzne veci. Aj 

keď je vlastníkom spolo čnosti. Ale právny titul vlastníctva 

k nehnute ľnostiam je iný.  

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chcem len oceni ť jasnú transparentnú odpove ď pána 

kolegu Ká čera, aj to gesto, ktoré urobil.  

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

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tiež si myslím, že je najvyšší čas robi ť s tým 

podnikom nie čo. Odkedy som tu od roku 2010 sa o tom 
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rozpráva, že to treba preda ť, pretože je to úplne zbyto čný 

podnik. 

Takže, tiež si myslím, že bolo by ideálne, keby sme  

s tým za čali nie čo robi ť.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Kolega Ká čer to povedal úplne jasne. Tento podnik 

ekonomicky neprináša mestu ni č, komunálne neprinása me, 

neprináša mestu ni č.  

Tento, tohto podniku sa treba v transparentej verej nej 

otvorenej sú ťaži zbavi ť. 

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

Pán poslanec, pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Viem, že názor aký má pán poslanec Ká čer, má aj pán 

poslanec Kolek.  
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Bolo by asi vhodné, keby dozorná rada sa stretla 

a oficiálne požiadala mesto o riešenie tejto situác ie. 

Síce, my sme pred dvoma rokmi požiadali v tej 

spolo čnosti, jako sa to volá? Bývanie. No, a ni č sa nedeje, 

alebo málo sa deje, ale možno by bolo vhodné, keby aspo ň 

táto dozorná rada tiež podala takýto návrh. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, nebudem dáva ť návrh uznesenia, ale je na zváženie, 

že či sa zbavi ť, alebo, alebo ponecha ť túto spolo čnos ť. To, 

to, asi treba vyhodnoti ť.  

Ale chcel by som poukáza ť na jednu vec. my máme 

obrovský problém s nájomným bývaním. Máme problém 

umiest ňova ť niekde nájomné byty a toto je ideálny priestor 

na to. Nádherné pozemky na na túto príležitos ť.  

Čiže, možno by stálo za to, sa venova ť aj takejto 

téme. 

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

To je pravda. Len myslím, že pod ľa územného plánu 

tieto pozemky nie sú ur čené na bývanie. To je ten problém.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Á ďa ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

Musíme si uvedomi ť, že toto je 74 000 metrov 

štvorcových  ideálneho štvorca, ktorý má všetky prí stupové 

cesty, ktorý je napojený na mestskú hromadnú doprav u 

a všetko.  

Čiže, ak by sme sa rozhodli pre to nájomné bývanie, 

tak tam abso, tak zmeníme územný plán a máme vyrieš ené 

problémy so všetkými mestskými časťami. 

Čiže, u nás v Dúbravke sa už naš ťastie nebude stava ť, 

nebude sa stava ť proste nikde tam, kde to, kto to tí 

občania nechcú. A toto je lokalita, kde vo či tomu tie 

výhrady nikto nemal a zárove ň je dostato čne blízka, blízka 

centru.  

A má výborné spojenie s centrom. 

Čiže, ja by som povedal. Ak ten podnik má nejakú 

perspektívu, že my ho máme odložený na to, aby nie čo 

vytvoril pre nás nejakú pridanú hodnotu, potom sa n ad tým 

zamyslíme nad jeho budúcnos ťou. Ale ak má by ť iba to, že on 
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žije z nájomného a ten prevádzkovate ľ, čiže my, ktorí 

vyberáme to nájomné, dokážeme to nájomné uži ť na, na mzdy 

a prevádzku a vlastne v kone čnom výsledku máme nulu, tak 

naozaj, majetok, ktorý má odhadovanú cenu nieko ľko miliónov 

eur, ktorý neprinesie absolútne ni č, alebo nulu,  je je 

nezmyslom, ke ď nemáme ten krok bé. 

A preto ja by som dal možno na zváženie a a chcel b y 

som teda požiada ť predsedníctvo spolo čnosti, návrh na 

uznesenie by som chcel da ť, že žiadam predsedníctvo 

spolo čnosti KSP, predstavenstvo, predstavenstvo, o prípra vu 

materiálov na transparentný predaj, na možný transp arentný 

predaj KSP. 

Nehovorím, že sa musí preda ť, ale tam musí by ť jasne 

zadefinované, že ke ď nemáme budúcnos ť, predajme ho. Ak máme 

budúcnos ť, poskytnime túto budúcnos ť. 

A bolo by dobré, keby sme to mali, aby sme, aby 

neprišlo to, čo povedal kolega Greksa, že desa ť rokov sa 

o tom bavíme, tak sa dohodnime, že na budúce zastup ite ľstvo 

by sme nejakú tú správu o tom si od od predsed 

predstavenstva tejto spolo čnosti my mohli vypo čuť, že aké 

sú ich plány a čo ide. 

Lebo plán, že op, že tam spravím parkovisko, kde bu dú 

parkova ť nejaké firemné autá a zarobíme zase na tom, jak sa  

hovorí, ni č, tak samaritánske veci sa poskytovali pred 

tridsiatimi rokmi. 

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

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som bol radšej, keby v takom uznesení zaznelo , 

že v alternatívach, čiže presne, aby tam tie možnosti, aby 

sa nimi zao zaoberali, nie  len tou jednou.  

Ale pokia ľ ide o o to, že jediný problém pri pri 

budovaní nájomných bytov by mohlo by ť, že zmena územného 

plánu, tak zmenu územného plánu robi ť vo verejnom záujme 

v jednom podnete, nemôže trva ť dlhšie ako rok. 

Dia ľnicu sme zvládli za rok aj pár mesiacov a to bola, 

fakt že komplikovaná zmena. A zvládla sa.  

Čiže, len v tejto jednej veci, aj rok v tomto poníma ní 

času, aký tu my máme, ni č neznamená.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán Hanulík, 
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práve som sa dozvedela, že, aby sme sa dostali k tý m 

pozemkom, tak ak by sme schválili váš návrh, že pre dáme tú 

spolo čnos ť, tak museli by sme si preda ť sami sebe, aby sme 

tie pozemky získali.  

Čiže, to nie je, to sa nedá. 

Čiže, môžeme my legálne zruši ť tú spolo čnos ť a potom 

sa nejakým spôsobom dosta ť k majetku, alebo to hovorím zle. 

Čiže, tento váš návrh preda ť spolo čnos ť, je ďaleko od 

toho, aby sme sa k tým pozemkom my dostali. Môžeme to 

preda ť niekomu inému, ale tým pádom predávame aj pozemky.  

A ešte poznámka. Podobný prípad na výstavbu náhradn ých 

nájomných bytov sme navrhovali na Boz Bazovej, kde bolo 

voľakedy OLO. Tam by bolo treba tiež zmeni ť územný plán.  

Pán Černík, šéf územného plánu, povedal, že takáto 

zmena územného plánu trvá, možno, osem, desa ť rokov. 

Takže, to je podobný prípad aj na Vajnorskej KSP, k eby 

náhodou sme sa dostali k tomu, že (gong) zmenili by  sme 

územný 

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

Pani námestní čka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi ve ľa z toho čo som chcela poveda ť, povedal už 

pán Jen čík a ja s ním úplne súhlasím.  

Ale chcem upozorni ť, že sa hlási opakovane do diskusie 

pán Šinály a nejak ho nezaregistrovalo zariadenie a  on by 

vedel na mnohé vaše otázky zodpoveda ť. 

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

Dostane slovo. 

Pán kontrolór, pán námestník, pani poslanky ňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Priatelia, 

boli ste tam vo ľakedy? V predchádzajúcom volebnom 

období som bola u nich v dozornej rade. Obrovský po zemok. 

mizerný. Tam vám nikto nepôjde z mesta do žiadnych 

nájomných bytov. To je zohavená priemyselná časť mesta. Tá 

by sa hodila, tak leda ak ako záchytné parkovisko.  

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som chcel jednu vec vysvetli ť. Viete, pre tých 

reštituentov, ak sa rozhodneme ís ť touto cestou, je to 

svetlo v tuneli. To je to, že vedia, že vtedy a vte dy to 

môžu mať. 

A tá vzdialenos ť medzi týmto pozemkom a mestom je 

polovi čná, ako je vzdialenos ť medzi mestom a Dúbravkou. Tak 

ja verím tomu, že tam, kde budú niekde zahus ťova ť sa 

priestor, kde absolútne sa nemôžme ani pohnú ť a tu, kde 

majú, kde si môžu vymyslie ť, že každý bude ma ť dve autá, 

kde toho miesta máme to ľko pre tú výstavbu. A a je to 

rovina. Sú tam, dokonca tam je sídlo dopravného pod niku 

hneď ved ľa, majú vždy tie vyhriate najlepšie autobusy ešte 

úplne prázdne, tak si neviem predstavi ť z tejto strany 

nie čo ideálnejšie. 

A nehovorím, to je tá cesta. Uvažujme o tom, aby sa  

nestalo, že desa ť rokov budeme uvažova ť o ni čom. Uvažujme, 

buď ideme takýmto smerom, alebo nejdeme, alebo proste.   

Aby sa v tom nie čo pohlo. Lebo je to ve ľký majetok, 

aby sme ho nechali len tak leža ť bez nejakej vízie, že toto 

chceme pre tých ob čanov a toto chceme pre to mesto. (gong) 

Ďakujem. 

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

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

v minulom volebnom období sa vedenie mesta, ale aj 

finan čná komisia opakovane zaoberala otázkou existencie 

a budúcnosti KSP.  

Došlo sa dokonca k záveru, že zhodnotenie tejto 

spolo čnosti by mohlo ís ť cestou oddeleného využitia 

pozemkov a oddeleného využitia skladovo-ubytovacieh o 

areálu, lebo dneska to už nie je len skladový areál , ale je 

tam pomerne prosperujúco fungujúce ubytovacie zaria denie, 

ktoré sa z vlastných zdrojov refinancovalo a tým pá dom 

zhodnotilo majetok mesta. čo teda pod čiarkujem, že to 

neznam, to potvrdzuje, že to nie je pre ma, pre mes to 

bezprínosová organizácia, lebo so súhlasom mesta eš te 

z čias pána primátora Ďurkovského, zhodnotila majetok 

a úvery, ktoré zobrala na toto zhodnotenie, z vlast ných 

zdrojov splatila a tým pádom celkove majetok zhodno tila.  

Určite by bolo ve ľmi osožné, aby sa tým zaoberalo 

mesto a nie orgán tohoto podniku. Preto, orgán podn iku asi 

nebude ma ť úplne ve ľký záujem, aby zanikol, ale celkom 

ur čite tak, ako tomu bolo na oddelení majetku 

v predchádzajúcom volebnom období, by sa naši koleg ovia na 

magistráte touto otázkou mohli zaobera ť.  

K otázke náhradného nájomného bývania, napriek tomu , 

že to bola úloha už v predchádzajúcom volebnom obdo bí, 

týmto smerom nikto neuvažoval a celkom ur čite je to 
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výborné, že mnohí z vás na túto vec upozor ňujú. A je to 

otázka posúdenia, ak by sa za jeden rok dal zmeni ť územný 

plán, celkom ur čite by to bol celkom dobrý krok smerom 

k šetreniu troch miliónov, napríklad, od roku 2019,  alebo 

2020, ktoré zatia ľ, teda, ja v doh ľadne nevidím, že by sme 

dos ť skoro sa dopracovali úspor v rozpo čte, ktoré budeme 

vynaklada ť na financie v prospech majite ľov reštituovaných 

domov, tak jak tento rok sme ich naplánovali na tri  

milióny. 

Takže, doporu čujem, aby sme sa tým zaoberali v celej 

šírke komplexu a ur čite nie sólo predajom tejto 

spolo čnosti. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

To bol posledný príspevok. 

Končím diskusiu. 

Návrhová komisia, prosím, pre čítajte návrhy uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému návrhu uznesenia sme dostali návrh na 

doplnenie od pána poslanca Hanulíka  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

On ho pre čítal?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

a žiada doplni ť 

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

Pán poslanec, vy ste ho pre čítal v diskusii ten návrh? 

Áno? Dobre. Okej. Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo žiada predstavenstvo 

spolo čnosti KSP o prípravu materiálov na možnos ť 

transparentného predaja KSP v alternatívach a predl oži ť na 

najbližšie zasadnutie MsZ. Termín je najbližší dátu m 

zasadnutia mestského zastupite ľstva. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Čiže máme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte máme hlasova ť o prvej časti tohto návrhu 

uznesenia. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o materiáloch riadna individu álna 

účtovná závierka spolo čnosti KSP za rok 2016 a návrh na 

rozdelenie zisku z hospo z hospodárenia za rok 2016 . 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 48 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA A.S. 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťosem. 

To isté, materiály valnej hromady spolo čnosti Dopravný 

podnik. Hlasova ť sa bude o pôvodnom návrhu uznesenia, to 

znamená, berie sa na vedomie. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, riadna individuálna ú čtovná 

závierka spolo čnosti za rok 2016 a návrh na rozho 

rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2016. 
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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 ťštyri prítomných. 

Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 49 NÁVRH NA PERSONÁLNE ZMENY V NADÁCII 

NADÁCIA BRATISLAVA 

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

Prechádzame do bodu štyridsa ťdevä ť a tým je Návrh na 

personálne zmeny v nadácii Nadácia Bratislava. 

Je to nadácia, ktorú, ktorá bola založená 

v predchádzajúcom volebnom období a boli v nej pred ovšetkým 

zástupca zástupcovia zvolení v predchádzajúcom vole bnom 

období. Ale nadácia prestala vykazova ť činnos ť a myslíme 

si, že je škoda, aby ju ministerstvo zrušilo, preto , preto 

navrhujeme jej preobsadenie. 

Ale poprosím o úvodné slovo riadite ľa sekcie právnych 

činností, pána doktora Szaba.  
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riadite ľ sekcie právnych činností: 

Takže, hlavné mesto Bratislava je zakladate ľom nadácie 

Nadácia Bratislava v zmysle nada čnej listiny z roku 2004, 

s tým, že v poslednom období uplynulé funk čné obdobia 

jednotlivých zástupcov hlavného mesta v správnej ra de a vo 

funkcii revízora nadácie v nada v uvedenej nadácii.  

Tento materiál sme pripravili v záujme toho, ako už  

spomenul pán primátor, aby sme fungovanie tej nadác ie 

zachránili, respektíve, aby sme ju vedeli udrža ť na ďalej. 

V podstate, predkladáme vám tento uvedený materiál.  

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

Boli oslovení všetky kluby a sú tam zástupcovia 

klubov, takže, poslanci budú ma ť nad tým absolútnu 

kontrolu. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som možno poprosila, že pred, otázku, pre čo 

nebola tá dôvodová správa trošku obšírnejšia, lebo keď si 

pozriete stránku hlavné me, hlavného mesta Bratisla va, 

alebo aký je úmysel, alebo ak akým smerom tá nadáci e teda 

plánuje, kto plánuje, či sa vôbec plánuje nejaká činnos ť, 
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pretože na stránke hlavného mesta Bratislavy posled ný 

záznam činnosti nadácie je z roku 2014. Rozhodnite kto 

potrebuje vaše dane. A tým to skon čilo.  

Čiže, možno nejaká správa o tom čo sa tam deje, čo sa 

tam dialo kedy naposledy? Akými prostriedkami dispo nuje 

nadácia a tak ďalej.  

Myslím si, že by si to poslanci mestského 

zastupite ľstva zaslúžili takú dôvodovú správu.  

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa naozaj chcem pripoji ť k tomuto a mám viaceré 

otázky.  

Máme dve možnosti. Bu ď tá nadácia je naozaj subjekt, 

ktorý ukla umož ňuje, aby naši partneri venovali dve 

percentá, nie nejakým iným organizáciám, ale venova li to 

našej nadácii, alebo je to naro naozaj vážna, serió zna 

nezisková organizácia, ktorá má svoje vlastné progr amy, 

ktorá dokáže formulova ť nejaké, nejaké postuláty, na 

základe ktorých potom nastavuje nejaké grantové pro gramy. 
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Chcem sa opýta ť, ako bude táto nadácia fungova ť, ako 

bude zabezpe čená jej transparentnos ť? Kto to bude ma ť na 

staros ť, lebo správna rada je len orgán, ktorý schva ľuje 

činnos ť nadácie? 

Čiže, ja som pätnás ť rokov robila v nadácii, nadácia 

má nieko ľko svojich úloh, povinností, tak chcem sa opýta ť, 

či je to formálna nadácia, ktorá len zh ŕňa prostriedky, 

ktoré potom mesto na základe svojho uváženia preroz deľuje, 

alebo je to nadácia, ktorá naozaj nastavuje nejaké priority 

a nejaké programy?  

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa, 

ur čite to bude nadácia, ktorá bude ma ť priority, ale 

najprv ju musíme, musí toto zastupite ľstvo pre prevzia ť. 

Tá nadácia bola obsadená ľuďmi z minulého volebného 

obdobia, bola nefunk čná. 

Čiže, všetky tieto otázky sú legitímne, ale my ju 

musíme najprv ma ť a potom sa môžeme bavi ť, že čo s ňou 

budeme robi ť.  

Určite budete ma ť nad tým plnú kontrolu, pretože sú 

tam zástupcovia klubov a sa teším na to, že budú ak tívni 

a dáva ť aktívne návrhy.  

Pani poslanky ňa Kimerlingová. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 541 

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

Vážení kolegovia, 

na tejto nadácii vidno, ako nové vedenie zanedbalo 

svoje povinnosti, pretože ani neustanovilo správcu tejto 

nadácie, ke ď odišlo bývalé vedenie.  

A ja som tam bola z titulu funkcie námestní čky 

nominovaná a až teraz vlastne sa konštatuje, že my uplynulo 

funk čné obdobie.  

Čiže, námestníci tam už dávno mali pracova ť a bolo 

treba zvoli ť, alebo teda vybra ť, nového správcu, ktorý by 

sa o to staral. 

V podstate celé roky sme to zanedbávali, až ke ď 

kontrola zistila, že vlastne sa tam ni č nedeje, tak, tak 

teraz to riešime v zastupite ľstve. 

Hovorím, pod ľa môjho názoru, z titulu svojej funkcie 

námestníci tam už dávno mali by ť. A tá nadácia 

nedisponovala síce ve ľkými prostriedkami, ale predsa len 

mohla podpori ť nejaké dobré akcie na propagáciu Bratislavy 

a pre Bratislav čanov, ak potrebovali nejakú podporu. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Končím diskusiu a poprosím ešte pána doktora Szabo 

o odpovede na otázky poslancov. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riadite ľ sekcie právnych činností: 

Takže, čo sa týka cie ľov nadácie, tak samozrejme, 

získa ť  poplatok jeden alebo dva dve percentá z daní 

mestských podnikov, získa ť poplatok jeden, alebo dve 

percentá z daní iných podnikov, následne použi ť nadáciu na 

vyplácanie príspevku pre mnohodetné rodiny, prípadn e iné 

aktivity, ktoré, ktoré nemôže robi ť mesto samostatne. 

A presne na tieto ú čely je potrebné ma ť tú nadáciu. 

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu v časti A, 

Pán Budaj, môžem pokra čova ť?  

V časti A berie na vedomie 

po prvé, uplynutie funk čného obdobia členov správnej 

rady nadácie Nadácia Bratislava Milanovi Ftá čnikovi, Petre 
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Nagyovej Džerengovej, Svenovi Šov číkovi, Kataríne 

Augustini č, Viere Kimerlingovej, Petrovi Hanulíkovi, 

po druhé, uplynutie funk čného obdobia revízora nadácie 

Anne Voštinárovej,  

v časti Bé schva ľuje 

po prvé, za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 

v správnej rade nadácie Peter Hanulík, Zdenka Za ťovi čová, 

Soňa Svore ňová, Iveta Plšeková, Ignác Kolek, Tomáš Szabo, 

Ema Tesar číková,  

po druhé, za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy vo 

funkcii revízora nadácie pani Jarmilu Kleisovú, 

po tretie, za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy  vo 

funkcii správcu nadácie Luciu Klepá čovú, či Klapá čovú, 

pardon.  

V časti Cé odporú ča poslancom mestského 

zastupite ľstva, aby ako zástupcovia hlavného mesta SR 

Bratislavy v správnej rade Nadácie Bratislava zvoli li na 

svojom zasadnutí správcu nadácie Luciu Klapá čovú. 

Tu je termín bezodkladne po zvolení do funkcie.  

A v časti Dé poveruje primátora, aby vymenoval v nadá 

v nadácii nových členov správnej rady a revízora nadácie 

v zmysle časti B bodu a v časti Bé a bodu jeden a dva tohto 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme ve ľmi pekne.  

 

 

BOD 6 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI  

O ÚHRADE ZA POSKYTOVANÚ 

STAROSTLIVOSŤ V KRÍZOVOM CENTRE 

REPULS 

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

Prechádzame do bodu šes ť Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o poskytovaní starostlivosti  o úhrade z a 

poskytovanú starostlivos ť v Krízovom centre Repuls. 

Kto?  
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Aha, pani riadite ľka. Mirka, máte slovo. 

Úvod, môžete materiál uvies ť, ak chcete k tomu nie čo 

poveda ť. 

Ak chcete k tomu nie čo poveda ť. 

Netreba.  

Bez úvodného slova, materiál vysvet ľuje všetko. Sú tu 

zástupcovia predkladate ľov. 

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 ve ľmi pekne. 

Ja sa len pýtam, či by to nemalo by ť doplnené v bode A 

v návrhu uznesenia, že zrušuje uznesenie, to je v p oriadku, 

to zrušuje k dnešnému d ňu, ale po druhé, všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta, a za Bé schva ľujeme všeobecne 

záväzné nariadenie  platné od 1. 11. 2017. 

Že či by tam nemalo by ť doplnené, že v bode A 

zrušujeme k tomu dátumu 1. 11. 2017. Aby sme tam ne mali 

nejaký mesiac bez. 

To isté bolo aj v tom 27. 4. 2017, vtedy ma to 

nenapadlo, tam sa takisto zrušilo pôvodné a a prija lo sa 

nové, ale tiež tam bola mesiac fuga, tuto je vyše m esiaca, 

takže, pro prosím predkladate ľa, či by si neove neprijal 
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autoremedúrou, že tam doplní ten termín v bode A číslo 2 k 

termínu do, nie 1. 11. 2017, alebo 31. 10. 2017. 

Ďakujem. 

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

Pani riadite ľka hovorí, že áno. Čiže dobre.  

Ďakujeme za upozornenie, pani poslanky ňa. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

v časti A zrušuje uznesenie mestského zastupite ľstva číslo 

797 z roku 2017 zo d ňa 27. 4. 2017, zrušuje všeobecne 

záväzné nariadenie  hlavného mesta SR Bratislavy číslo 3 

z roku 2013 o poskytnutí starostlivosti a úhrade,  

v časti Bé schva ľuje všeobecne záväzné nariadenie 

Slovenskej republiky  Bratislavy o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytnutú starostlivo sť 

v Krízovom centre Repuls s ú činnos ťou od 1. 11. 2017. 

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

Ďakujem. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 6A INFORMÁCIA O STAVE VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA NA ZABEZPEČENIE 

VEREJNÉHO OSVETLENIA V BRATISLAVE 

REFERENČNÉ ČÍSLO : MAGS OVO 

42829/2017 ZVEREJNENÉHO POD Č. 7663 

- MSS VESTNÍK Č. 106/2017 - 

30.05.2017 

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

Prechádzame do bodu šes ť A a to je Informácia o stave 

verejného obstarávania na zabezpe čenie verejného osvetlenia 

v Bratislave. Materiál predkladajú dvaja poslanci, pán 

poslanec Mrva, pán p pani poslanky ňa Štasselová. 

Nech sa pá či, máte slovo. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ehm. 

Môžem? Aha. 

Čiže, ehm. B medializované boli správy, robili sme 

tla čovú konferenciu s pani Štasselovou, že ÚVO potvrdil o 

ehm naše podozrenia z toho a teraz k tomu krátkemu vlastne 

ehm verejnému obstarávaniu z toho, že magistrát por ušil 

zákon v pod ľa paragrafu desa ť a pod ľa paragrafu 81, že 

použil nenáležitú metódu a časovú tiese ň. 

Všetci sme dobre vedeli už od roku 2014, ke ď sme sa 

stali poslancami a ty pán primátorom, že v roku 201 6 

v decembri kon čí dvadsa ťro čná nájomná zmluva, teda 

prevádzková zmluva Siemensu a že je treba urobi ť verejné 

obstarávanie. 

Keďže ÚVO jednozna čne toto potvrdilo a dalo nám za 

pravdu, za čalo vlastne konanie o priestupku a priestupkovým 

konaním o o pokute, kde hrozí magistrátu, hrozí v t om 

konaní bude pokuta sedemdesiattisíc alebo stoštyrid saťtisíc 

euro, čo sú ve ľké peniaze za to, že sa porušil zákon. 

ÚVO má za to, že bol dostatok času urobi ť riadne 

verejné obstarávanie na dodávate ľa osvetlenia do 

Bratislavy. 

My sme upozornili tiež na to, že ve ľká sú ťaž, o ktorej 

bolo v cez prázdniny dvakrát mimoriadne zastupite ľstvo, 

bude ma ť takýto istý dopad, ke ďže UVO rozhoduje v rovnakých 

prípadoch rovnako, hrozí mestu obrovská pokuta. V t omto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 549 

prípade už ak by sa verejné obstarávanie ukon čilo ehm 

a a us a bol by vybraný nejaký dodávate ľ, tak hrozí mestu 

až sedemmiliónová pokuta od UVO za porušenie zákona . 

My sme namietali tam diskrimina čné podmienky, ktoré 

môže splni ť len jeden z dodávate ľov. To je sú časný 

prevádzkovate ľ a nie tí ostatní a toto nám UVO uznalo už aj 

v tom malom verejnom obstarávaní na tieto dva roky.  Teda 

jedna plus jedna, na tento rok plus opcia na budúci  rok. 

Ešte upozor ňujem pánov poslancov a pána primátora na 

to, že máme už len myslím štyri dni na to, aby sme mohli 

podľa zmluvy so Siemensom pred ĺži ť opciu na budúci rok, 

lebo v zmluve je uvedené ak do prvého októbra sa ne požiada, 

tak nebude pred ĺžená tá opcia. 

Máme rozbehnuté nové verejné obstarávanie na novú 

súťaž na dvadsa ť rokov, ktoré nie je v poriadku a ktoré 

žiadame dvakrát zruši ť. Predpokladám, že teraz tretíkrát 

budeme žiada ť o zrušenie, ale pán primátor stále 

nepodpísal, teda nezrušil verejné obstarávanie.  

Sme v zapeklitej situácií oh ľadom osvetlenia, do 

ktorej sme sa nedostali my, páni poslanci, lebo my tu teraz 

chránime verejný záujem, ale do ktorej nás dostal m agistrát 

a pán primátor. Týmto od ďaľovaním verejného obstarávania na 

dodávate ľa verejného osvetlenia, ktoré už malo by ť teda dva 

roky riadne vysú ťažené. 

Ehm, ja som predkladate ľ toho materiálu s pani 

Štasselovou, neviem či chcete nie čo doplni ť. 
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Ing. arch. Lucia   Š t a s s e l o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem ešte podotknú ť, že podnet na prešetrenie bol 

zaslaný nie nami, ale expertom na energetiku aj na Európsku 

investi čnú rozvojovú banku a táto ten podnet prijala.  

Čiže ak sa ukáže, že že máme pravdu, tak potom ani 

tento projekt, aj ke ď by toto obstarávanie bolo ukon čené, 

nebude môc ť by ť financované z programu, ktoré Bratislava 

podpísala v záujme znižovania energetickej náro čnosti 

technológií bratislavských. A tam sa namieta nieko ľko vecí 

a jedna z hlavných vecí ako námietka zaznieva, že v  tomto v 

tomto tendri s ľubujeme výhercovi plati ť sumu za ušetrenú 

energiu v celej výške. 

Čiže my v podstate nijakým spôsobom neznížime náklad y 

na na osvetlenie. 

A ďalšia vec, ktorú chcem podotknú ť je, že aj tristo 

kusov nových nových svietidiel alebo lámp je zapo čítaných 

do dvadsa ťsedemtisíc obnovených starých stožiarov alebo 

lámp. Čiže investi čný dlh, o ktoré ktoré vytvára osvetlenie 

verejné osvetlenie sa neznižuje. 

Takisto sa v tom tendri nehovorí ako sa budú rieši ť 

nové rozvíjajúce sa časti, či to potom Siemens preberie 

alebo nejaká iná spolo čnos ť, ktorá to vyhrá, či to preberie 

a ko ľko nás to bude stá ť. Celý tender hovorí iba 

o existujúcom osvetlení. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pre vašu informovanos ť iba poviem, že rozhodnutie, 

o ktorom hovoril pán poslanec Mrva nie je právoplat né, čiže 

diskutova ť o tom je, čo tam je špekulácia. Prebiehajú 

konania, nie je ni č právoplatné rozhodnutie. Špekulujeme 

a varíme z vody. 

Boli prezentácie pre poslancov, mali ste sa možnos ť 

ich zú častni ť, komentova ť. Priatelia, zo štyridsa ťpäť 

poslancov tam prišlo šes ť. 

Takže takáto je pravda. 

Pán poslanec Mrva ešte faktickou. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

ÚVO nám zaslalo dokument 5. septembra písaný, kde j e 

uvedené doslova, bol prílohou tla čovej správy, že 15. 8. 

2017 nadobudol tento dokument právoplatnos ť.  

To znamená, že už 24. 8., ke ď bolo mimoriadne 

zastupite ľstvo, tento dokument bol právoplatný. 

Tak, ja neviem. Tak to tam je uvedené. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. 

Pá, otváram diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Pán primátor,  

ďakujem za slovo. 

Ja plne súhlasím s kolegami a rovnako ako ich exper t, 

aj ja spolu s expertami na verejné obstarávanie som  podal 

námietku najprv na magistrát a potom po ľd, kde ste mi teda 

nie čo odpovedali, a presne pod ľa postupu, aký má by ť 

zvolený, túto námietku s odpove ďou som podal ako podnet 

následne na Úrad pre verejné obstarávanie. S tým sú visí aj 

to, že som musel ako osoba v prvom rade zdôvodni ť, že som 

oprávnená osoba do tohto procesu zasahova ť, a ke ďže som 

poslanec a snažím sa stara ť ako dobrý hospodár o mestský 

majetok, tak som to teda zdôvodnil, a plus som muse l zloži ť 

štyritisíc euro kauciu, ktorá v prípade, že moja ná mietka 

je nekvalifikovaná a zle spísaná, tak prepadne. 

Štyritisíc euro neni málo pe ňazí, ja som o tom 

presved čený, že tá námietka je kvalifikovaná, je správna. 

Podľa mojich informácií, respektíve informácií, ktoré 

sú na internete Bratislavy, tak Úrad pre verejné 

obstarávanie, práve na základe tej mojej námietky, stiahol 

celý spis od vás z magistrátu na preštudovanie. 
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Ja som presved čený o tom, okrem toho, že v tom 

obstarávaní bolo kvantum takých drobných formálnych  chýb 

typu, že v nejakom predbežnom vyhlásení nebola opci a, 

v materiáloch opcia už bola. Tak tam boli pre m ňa dve 

podstatné, ve ľmi podstatné veci a síce, že po prvé, bavíme 

sa o koncesii a nie o verejnom obstarávaní. Lebo 

jednoducho, my tor koncesia, podstata koncesie je v  tom, že 

my odovzdávame niekomu náš majetok, nech sa o ň stará 

a preberá na seba riziko a my to tento majetok odov zdávame 

spolo čnosti, ktorá to vyhrá a ona má na seb na sebe rizik o, 

že sa nie čo stane, že že to niekomu ublíži.  

Ina č keby som nes nem nem nesta čil, tak žiadam aj ten 

druhý príspevok. 

Čiže jednozna čne pod ľa mňa sa jedná o koncesiu. Lebo 

v prípade, že by to bolo oby čajné obstarávanie, tak to ste 

mohli urobi ť tak, že jednoducho vy viete, čo chcete 

obstara ť, chcete obstara ť lampy, chcete obstara ť Wi-Fi do 

nich, ja neviem čo všetko, ste mohli na jednotlivé dodania 

formou, povedzme, stavebných prác to všetko vyobsta ráva ť 

vyobstaráva ť, nech vám to niekto urobí, tak jak ke ď vám 

niekto postaví dom, tak mohol niekto urobi ť toto osvetlenie 

a potom, ke ď už to urobené máte, tak ste to mohli odovzda ť 

niekomu do správy a to už by bola zase ďalšia zmluva, 

ďalšia sú ťaž, že teraz sú ťažíme toho, kto sa nám o to bude 

stara ť. 

Čiže ja si myslím, že sme jednozna čne mali sa bavi ť 

o koncesií. Čo je na tom najhoršie pre tých, ktorí tomu 

trošku menej rozumejú je, že týmto spôsobom ste obi šli 

zástupcov obyvate ľov Bratislavy a síce mestských poslancov. 
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Lebo koncesia musí ís ť cez (poznámka:  nezrozumite ľné 

slovo) zastupite ľstvo, verejné obstarávanie môžte urobi ť 

mimo zastupite ľstva. 

Je to bezpreceden bezprecedentné, netransparentné 

nakladanie s verejným majetkom, s čím ja nemôžem súhlasi ť. 

A druhá vec. Zverujeme nemalý majetok spolo čnosti na 

dvadsa ť rokov a pod ľa zákonu o obecnom zriadení je 

v prípade zverenia majetku rovnako musíme zastupite ľstvo 

o tom rozhodnú ť. A tu ste druhýkrát konali netransparentne, 

druhýkrát ste sa schovali spred o čí verejnosti a proste 

obišli mestské zastupite ľstvo. 

Ja teda som išiel do toho rizika, ja som tých 

štyritisíc euro zložil a ja pevne verím, že Úrad pr e 

verejné obstarávanie je nato ľko kvalifikovanej inštitát 

inštitúcia a nato ľko nezávislá inštitúcia, že potvrdí tieto 

moje podozrenia a zruší túto verejnú sú ťaž.  

Následne dúfam, že nájdeme spolo čnú re č 

a prostredníctvom mestského zastupite ľstva vybereme 

transparentným spôsobom to najlepšie osvetlenie, kt oré 

Bratislava môže ma ť. Najlepšie v zmysle, že ono nebude len 

svieti ť, ono bude poskytova ť internet (gong), ono bude 

hovori ť o parkovacích vo ľných miestach, ono bude ma ť 

kamerový systém a tak ďalej a tak ďalej. 

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

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som si dovolil doplni ť pána Borgu ľu, že naklada ť 

majetkom obce môže koncesionár môže na základe také ho typu, 

ktorý ste povedali, ktorou cestou ovšem mesto nejde .  

Čiže oficiálne mesto sú ťaží a neexistuje možnos ť 

v súlade so zákonom o majetku obcí, aby mesto zveri lo svoj 

majetok komuko ľvek inému ako mestskej časti alebo jeho 

príspevková alebo rozpo čtovej organizácií. Nemôže zveri ť, 

práve preto sme v minulom volebnom období majetok, ktorí 

bol pod ľa starého zákona zverený dopravnému podniku 

rozhodli, že časť tohoto majetku vložíme do dopravného 

podniku a časť mu prenajmeme napriek tomu, že to bola naša 

stopercentná akciová spolo čnos ť. 

Neviem o tom, že mesto ide tou cestou, ako ste, pán  

Borgu ľa, povedali, ale pokia ľ ide, tak by som teda úprimne 

rád s niekým podiskutoval o tejto teorií, že na zak l na aký 

zákon sa teda opiera prípadné (gong) zverenie ma. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ná, vážení kolegovia,  

ja by som bola ve ľmi rada, keby ste podporili tento 

návrh našich dvoch kolegov, pretože ja som to poved ala 

takou kuchynskou re čou možno pri predchádzajúcej diskusií, 

že my obstarávame, ale de facto nevieme čo. Každý, kto 

nejakým spôsobom obstaráva, že sú časťou podkladov pre 

verejné obstarávanie je popis predmetu obstarávania  alebo 

popis toho, čo sa obstaráva. 

A to je dôležitá sú časť tej matérie, ktorá je 

podkladom pre legislatívne správny a transparentný proces. 

Ak ste si pre čítali materiál, ktorí pripravili naši dvaja 

kolegovia pre nás teraz, tak tam máte v časti šes ť presne 

pekne napísané, že verejný obstarávate ľ nejednozna čne 

a nezákonne opísal predmet zákazky. Pretože do čítate sa, že 

verejný obstará plánom verejného obstarávate ľa je 

v najbližšom období vypracova ť (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo) verejného osvetlenia, ktorého ú čelom bude popísa ť 

štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa nielen 

technických parametrov, ale aj požiadaviek na diz n a dizajn 

zoh ľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká 

okolia. 
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Tento dokument potom bude záväzný pri realizácií 

nových projektov verejného osvetlenia ako aj pri ob nove 

pôvodnej infraštruktúry. 

To je to, čo sme hovorili. Že tento master plan, ako 

tomu hovoria odborníci, mal predchádza ť vypísaniu verejného 

obstarávania. My dnes obstarávame nie čo, čo nevieme ako 

bude vyzera ť, čomu bude slúži ť, aké to bude ma ť parametre. 

Čiže toto si myslím, že je tiež jedna zo zásadných 

pripomienok a k tomuto master planu by bolo ideálne , keby 

sa vyjadrovali nielen poslanci mestského zastupite ľstva, 

ale aj mestské časti, starostovia mestských častí, aby sa 

k nim pripom, aby ho mohli pripomienkova ť alebo na ňom 

pracova ť odborníci, aby o ňom prebehla verejná diskusia aj 

s ob čanmi. 

Takže toto považujem za jednu zo zásadných pro zo 

zásadných problémov tohoto verejného obstarávania a  ak nám 

hrozí za to ešte takáto exemplárna pokuta alebo pro ste 

finan č, že to bude musie ť financova ť napokon z nejakých 

iných, no no, tak radšej sa zastavme, kým, pokia ľ sa to dá 

a nepokra čujme v tomto verejnom obstarávaní. 

Prosím, podporte. Ďakujem. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Nadviažem na to, čo už bolo povedané. My sme mali za 

kvôli tomu mimoriadne zastupite ľstvá po čas leta. 

Varovali sme, upozor ňovali sme, pán primátor sa 

rozhodol najprv nepodpísa ť a potom, ke ď sme jeho 

nepodpísanie prelomili ďalším mimoriadnym zastupite ľstvom, 

tak sa rozhodol ignorova ť stanovisko mestského 

zastupite ľstva. Teraz má čiernobiele pred sebou stanovisko 

orgánu kontroly orgánu ÚVO Úradu pre verejné obstar ávanie, 

ktoré konštatuje porušenia zákonov. 

Jeho vysvetlenie sme zatia ľ nepo čuli. Ja by som vás 

poprosil, pán primátor, aby ste vysvetlili vaše sta novisko 

a nie povedali, že to stanovisko je neplatné. To je , to je 

detinská obrana. Tu je pred nami doklad, ktorý potv rdzuje 

naše varovanie. 

Ešte vyjadrenie k pánovi kontrolórovi, ak mesto nem ôže 

koncesionárovi odovzda ť, tak mu musí prenaja ť majetok na 

ktorom má vykonáva ť správu. Ale tu sa chystal prenájom toho 

majetku bez mestského zastupite ľstva, čo je obídenie alebo 

porušenie zákona opä ť. 

Čiže vaše vysvetlenie, pán kontrolór, chcelo teda 

čiasto čne pánovi primátorovi da ť za dobre, ale to je 

z blata do kaluže. Kamko ľvek sa pozrieme na túto sú ťaž, či 

je to transparentnos ť, či je to legi legislatívna čistota, 

právna čistota, alebo pol legálny postup v rámci Úradu pre 

verejné obstarávanie. 

Po každej stránke treba poveda ť, skon číte s tým alebo 

čakajte ešte na ďalšie pokuty, čakajte na nejaké stanoviská 
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prokuratúry, to je chybné. Poslanci vás upozor ňovali 

správne. 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Nadviažem na to, čo spomínal ehm poslanec ehm pán 

Budaj. Po tom, čo sme prelomili vaše veto, pán primátor, 

24. 8. ste sa boli vyjadrili pre médiá, že to nebud ete 

rešpektova ť, lebo poslanci, citujem poslanci nie sú bohovia 

a nemôžu si robi ť čo chcú. Pán primátor, vyprosím si, aby 

ste o mne, lebo patrím do toho zboru, tiež som hlas ovala za 

prelomenie veta, sa takto vyjadrovali. Ja si nerobí m, čo 

chcem, ja si robím iba to, čo mi (poznámka:  nezrozumitelné 

slová) zákonov, neporušujem zákony, ctím si svoj po slanecný 

sľub a takisto nemám pocit, že sa chovám ako boh ani ani 

ani sa tak necítim. Takže ďakujem pekne, druhýkrát sa takto 

nevyjadrujte, minimálne o mne nie. 

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Na doplnenie, ešte. 
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Páni poslanci, my (poznámka:  nezrozumitelné slovo)  

navrhujeme uznesenie, to bolo uznesenie ešte z júna . 

Medzitým sa udiali dve mimoriadne zastupite ľstvá, takže do 

bodu jedna tri navrhujeme, ja som to hovoril vo svo jej 

úvodnej re či, že ak pán primátor do konca septembra 

nepred ĺži opciu ehm na rok 2018, tak Bratislava je bez 

svetla. Lebo ve ľká sú ťaž asi nebude dokon čená a nebude ma ť 

kto svieti ť. 

Čiže ja my predložíme s pani Štasselovou doloženie 

bodu jedna tri, doložíme, pani Štasselová je prihlá sená 

v diskusií a sme predkladatelia a budeme dáva ť bod jedna 

tri, aby pán primátor pred ĺžil opciu na rok 2018 a vznikal 

normálny priestor na to, čo chceme všetci, regulérna 

verejné obstarávanie na dodávate ľa verejného osvetlenia, 

lebo inak nám hrozí tá situácia, že skuto čne Bratislava 

bude bez svetla v roku 2018 s dobabraným verejným 

osvatlaním magistrátu. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Verejným obstarávaním, tak. 

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

Pán poslanec,  

chcem ťa poprosi ť, aby si nešíril poplašné 

a nezmyselné (gong) správy. Ja viem, že si v kampan i, 

potrebuješ zauja ť, ale nájdi si prosím pozitívnu agendu, 

nie tieto hlúposti. 

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. 

My by sme ešte toto uznesenie, ke ďže medzitým sa 

udiala vec, že uz ehm UVO dalo za pravdu našej nášm u 

podnetu, chceli doplni ť ar, ako? (poznámka:  po čuť hovor 

mimo mikrofón) 

Autoremedúra doplni ť ešte o bod, bod číslo jedna 

doplni ť o bod jedna bodka tri z v texte a teda textom 

uplatni ť v zmysle článku desa ť zmluvy o úrovni poskytovania 

služieb číslo MAGTS bodka jedna šes ť nula nula dva sedem 

jedna opciu na rok 2018 najneskôr do 30. 9. 2017. 

Naozaj to rozhodnutie a zdôvod ňujeme to tak, že to 

rozhodnutie si myslíme, že napriek protestu mesta a lebo 

odvolania sa bude právoplatné a hrozí nám dvadsa ťro čný 

kontrakt s sedemmiliónovou pokutou. 

Ďakujem. 

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

Pani poslanky ňa, 

rozumiem tomu správne, že vy navrhujete pred ĺži ť 

zmluvu, proti ktorej bojujete, teda ktorú ste napad li na 

UVE, hej? Ale tú navrhujete pred ĺži ť. Okej, to je skuto čne 

integrovaný teda, skuto čne dobrý postoj. 

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

Ak tomu rozumiem správne, ale nie som si úplne istá , 

či teda neviem, či je tá pokuta právoplatná alebo nie je 

právoplatná pre Hlavné mesto, ale povedzme, že bude . Vždy 

sa treba pripravi ť na horšiu diagnózu. Komu bude zosobnená, 

kto po urobil chybu, kto bude akože nies ť zodpovednos ť za 

túto pokutu? 

Ďakujem. 

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

Pán riadite ľ. 

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

Ja len kratu čko doplním to, čo povedal pán primátor 

v súvislosti s tým , čo hovorí pani Štasselová a to sú dve 

rozdielne prípady, ja o tom poviem viacej v mojom s love, 

kde som prihlásený. 

Samozrejme mesto v tomto prípade, čo sa bavíme o tom 

dočasnom svietení to, čo rieši Úrad pre verejné 

obstarávanie postupuje zákonným spôsobom. Samozrejm e 

zákonným spôsobom využíva všetky inštitúty na to, a by 

jednoducho s UVOm normálne, vecne komunikovalo. To znamená, 

že to rozhodnutie je, avšak samozrejme mesto využív a všetky 

prostriedky na vykomunikovanie tohto problému, ktor ý 

nastal. To je prvá vec. 

A druhá vec je pred ĺženie opcie, o ktorom teraz 

hovoríte a ktorí si mali podpori ť pred ĺženie je presne 
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vlastne na základe tej zmluvy, ktorá bola podpísaná  a teraz 

mesto intenzívne rokuje o tom, aký postoj zaujme 

v súvislosti s pred ĺžením alebo s nepred ĺžením opcie, ke ďže 

Úrad pre verejné obstarávanie vyslovil nejaké nejak é 

pripomienky k uvedenému. To znamená v prípade, že t ú opciu 

ako keby navrhnete pred ĺži ť pánovi primátorovi, ako keby 

keby keby potvrdíte to, s čím má Úrad pre verejné 

obstarávanie momentálne problém. Čiže mesto momentálne 

rieši a zaujme postoj ve ľmi (gong) (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) lehote. Či op. 

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

Pán riadite ľ bude ma ť možnos ť ešte vysvetli ť tú vec 

v reakciách. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. Posledná prihlásená. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja nadviažem na posledné slová pána riadite ľa a keby 

sa táto zmluva nepred ĺžila, čo by sa stalo? Keby ste nám to 

vysvetlili. Proste nepred ĺžime od 1. októbra. V tom vašom 

slove, ktoré ste prihlásený keby ste povedali, že čo sa 

stane, dobre? 

Ja som sa prihlásila na to, že vlastne predkladate ľ 

hovoril o tom, že postup ehm ehm UVA ehm povedal, ž e mesto 

vlastne pochybilo a hrozí nám pokuta sedemdesiattis íc. To 

čo už kolegy ňa pred pár minútami povedala. 
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Mňa zaujíma, tých sedemdesiattisíc je to vlastne škod a 

pre mesto, je to nevýhodné pre mesto, zaplatí to pr imátor, 

zaplatí to riadite ľ magistrátu, zaplatí to vedúci oddelenia 

verejného obstarávania alebo sa zmení personálne od enie 

verejne obce. Čo sa bude kona ť? Lebo to sú dva milióny 

korún, vážení. A o ďalších siedmych miliónoch tu bolo 

hovorené. Ale v tejto chvíli je to sedemdesiattisíc  eur. 

Ďakujem za odpove ď. 

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

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som ešte doplnila pani poslanky ňu Tvrdú, že 

tento istý scenár nám hrozí aj pri zabezpe čení služby 

zimnej a ehm a letnej starostlivosti, ehm ktorú dot eraz 

vykonáva konzorcium ARK na základe platnej neplatne j 

zmluvy. To sa môžme spori ť, ktorá ale teda kon čí v budúcom 

roku. Sme na túto situáciu pripravení a ako, opakuj e sa 

táto otázka zastupite ľstve. Odpove ď nedo, nedostávame ale. 

Čaká nás tento istý scénar? 

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

Ďakujem pekne. 
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To bol posledný prihlásený. Čiže ešte budú nasledova ť 

reakcie z zo strany vedenia mesta. Ak teda dovolíte , za čnem 

ja. 

Mesto postupuje na základe zákona v súlade s platný mi 

predpismi. Ja som odmietol predlžova ť zmluvu so Siemensom, 

dodatkova ť ju tak, ako to robil pán primátor Ftá čnik, ktorý 

so svojím vedením, však to musel ma ť schválené vo svojom 

vedení pä ťkrát pred ĺžil, pä ťkrát dodatkoval zmluvu so 

Siemensom. Niektoré dodatky boli nepodpísané a jede n bol 

dokonca nezverejnený. Čiže pán poslanec Budaj, chcem sa vás 

opýta ť ko ľko tla čoviek ste vtedy mali, aby ste upozornili 

na netransparentný postoj predchádzajúceho vedenia,  ktorého 

ste boli členom. Čo ste spravili pre to, aby mesto bolo 

pripravené? Čo ste, hovorím k vedeniu mesta, nie poslancom. 

Čo ste spravili. Prosím? 

Ja reagujem na vaše otázky. Chceli ste otázku zo 

strany mesta, tak teraz odpovedáme na otázky. To st e ma 

žiadali. 

Čo ste spravili, aby ste zabránili tejto 

netransparentnosti? (poznámka:  vrava v rokovacej s ále) 

No, vy ste pán poslanec boli pre č, preto ste nekládli 

otázky, lebo ste zase odišli. Ale iní poslanci tiet o otázky 

kládli. Čiže to vám chcem poveda ť. (poznámka:  

nezrozumitelné slová) ste boli členom vedenia, postupovali 

ste netransparentne. Zú čast ňovali ste sa toho a čušali ste 

ako voš pod chrastou. Mesto ste nepripravili na tút o 

situáciu a teraz, ke ď ľudia naprávajú vaše zlyhania, 

podrážate im nohy. Toto je váš postoj. 
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Čo sa týka sú časného, ja som odmietol ehm dodatkova ť 

tú zmluvu a mesto postupovalo v súlade so zákonom. Na 

základe znaleckého posudku sme zvolili túto zmluvu 

o poskytovaní služby, ktorá je teraz predmetom disk usie, my 

tam máme znalecký posudok a nesúhlasíme s na názoro m tohoto 

orgánu. Prebieha riadne konanie, ni č nie je právoplatné, 

čiže je špekulácia vies ť vejsht vyjadrova ť sa k čo bude 

keby bola ako by bolo pokuty. To sú čisté špekulácie, čiže 

to z mojej strany. 

Ja ešte poprosím pána riadite ľa, aby k tomu povedal 

tie ďalšie veci, čo ste sa pýtali. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, vyjadrenie UVA je vyjadrenie UVA, s ktorým my 

nesúhlasíme, ktoré je napadnuté na súde, prebieha r iadne 

konanie, ni č nie je právoplatné, čiže je špekulácie 

vyjadrova ť sa o neprávoplatných uzneseniach tak, ako je 

špekulácia kým nemáte kolá č vytiahnutý z trúby je špeku je 

špekulácia rozpráva ť o tom ako bude chuti ť. 

Tak, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem pekne. 
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Poprosím aj o čas, ja sa pokúsim vysvetli ť ehm, pani 

poslanky ňa Čahojová. My vám zmluvu oh ľadne ARK a (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) ďalšieho procesu samozrejme 

(poznámka: kaše ľ) budeme budeme vás o tom informova ť 

a pripravujem materiál do zastupite ľstva, aby ste mali 

presnú informáciu o krokoch, ktoré mesto vykoná 

v súvislosti s by som povedal zabezpe čením tej zimnej 

údržby v ďalšom období. 

Čiže bude takýto materiál predložený v najbližšom 

období. To je vlastne k tomuto. 

A čo ste sa pýtali aká a teraz čo sa týka čo sa týka 

verejného osvetlenia. My hovoríme, hovoríme o dvoch  

rozdielnych veciach. Hovoríme o dvoch rozdielnych v eciach. 

To, čo rieši, riešime alebo o čom hovoríme v súvislosti 

s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie sa týk a toho 

priameho rokovacieho konania, ktoré sme na základe daných 

informácií v tom čase, to znamená minulý rok jednoducho 

aplikovali tento zákonný postup priameho rokovacieh o 

konania na to, aby mesto do časne zabezpe čilo údržbu 

a fungovanie tejto strategickej infraštruktúry mest a, 

ktorým je verejné osvetlenie. 

Prevádzka funk čného verejného osvetlenia je jedna zo 

základných úloh a zodpovedností mesta a preto sme 

v súvislosti s kon čiacim zmluvným vz ťahom s poskytovate ľom 

služby verejného osvetlenia sme pracovali a pracuje me stále 

na pracovali sme na príprave nového verejného obsta rávania 

a na základe známych informácií, ktoré boli k dispo zícií 

v októbri 2016 sme mali tri možnosti, ktoré sme moh li mohli 

urobi ť. Prvá vec bola tá, že sme mohli zvažova ť o podpísaní 
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tridsiatehoštvrtého dodatku so spolo čnos ťou Siemens na to, 

aby sa jednoducho Siemens bez akýchko ľvek obstarávaní a tak 

ďalej na ďalej podie ľal na tomto na tomto na tejto službe. 

Na základe právnych analýz, ktoré máme k dispozícií  

sme sa rozhodli túto zmluvu reálne zruši ť, vypoveda ť. 

To, čo povedal pán primátor platí za čias rokov 2010 

2014 bolo podpísaných k uvedenej zmluve so Siemenso m päť 

dodatkov, opakujem pä ť dodatkov. My sme sa rozhodli túto 

zmluvu ukon či ť na základe známych informácií. Dali sme si 

urobi ť samozrejme všetky právne posudky rovnako posudky a j 

súdneho znalca a navrhli sme ďalší postup. Čo znamená prvý 

spôsob bol pokra čova ť v zmluve na základe dodatku. Ten sme 

zamietli. 

Potom išlo o dva ďalšie, dve ďalšie možnosti a to je 

urobi ť verejné obstarávanie na nového dodávate ľa čiastkovej 

služby, avšak tie informácie neboli dostato čné na to ľko, 

aby sme vedeli, vedeli reálne takýmto spôsobom na r ok 

zabezpe čova ť túto službu. Preto sme pristúpili k zákonnej 

možnosti uplatnením spôsobu priameho rokovacieho ko nania na 

obdobie jedného roka s možnos ťou uplatnenia opcie na ďalší 

rok. 

Chcem poveda ť, že uvedená opcia kon čí až koncom tohto 

roka. To znamená nie je pravda to, čo hovorí pán poslanec 

Mrva, že vlastne od októbra a tak ďalej. My akurát musíme 

do 30. 9. informova ť dodávate ľa, to znamená spolo čnos ť 

Siemens či si chceme uplatni ť opciu aj na ďalšie obdobie, 

to znamená na nový kalendárny rok alebo nie a momen tálne 
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v tomto, v tom na tomto pracujeme, analyzujeme 

a pripravujeme si stanovisko tak, aby sme dobre roz hodli. 

To znamená nie je pravdou to, že 30. 9. nie čo kon čí. 

My len do 30. 9. musíme na základe platnej zmluvy s a 

rozhodnú ť, či uplatníme alebo neuplatníme danú opciu. Teda 

tá zmluva platí reálne až do konca roka. Na základe  toho 

aké rozhodnutie prijmeme máme viacero možností. Jed nou 

z tou možností samozrejme ešte raz hovorím je pred ĺženie 

opcie a druhou je samozrejme uplatni ť zákonné postupy 

verejného obstarávania tak, aby sme samozrejme na t o 

dočasné preklenovacie obdobie, to znamená do vysú ťaženia 

nového dodávate ľa túto službu klasicky zabezpe čovali, aby 

od prvého januára 2018 bolo samozrejmé v prípade, ž e sa 

súťaž neukon čí bolo bolo bolo bolo všetko zabezpe čené. 

Úrad pre verejné obstarávanie, áno, mal pripomienky  

k tomuto, k tomuto priamemu rokovaciemu konaniu. Me sto je 

v tomto (gong) prípade aktívne, argu. 

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

Po, dajte mikrofón prosím vás, kým sa to vysvetlí. 

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

Argumentuje vo či Úradu pre verejné obstarávanie 

samozrejme nestotož ňujeme sa s názorom Úradu pre verejné 

obstarávanie z h ľadiska argumentácií a obrátili sme sa 

v tejto veci na súd a bude jednoducho prebieha ť normálne 

štandardné konanie a až samozrejme táto inštancia j e 

kompetentná rozhodnú ť o tom, kde vlastne kde vlastne je 
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pravda alebo ktorý právny názor v tomto prípade je 

opodstatnený. To sa týka toho do časného. 

Čo sa týka riadneho verejného obstarávania, chcem vá s 

informova ť. To bolo vyhlásené v apríli tohto roku. Nemá to 

žiadnu súvis s týmto s týmto procesom o ktorom sa t u teraz 

rozprávame s uplatnením opcie. Tá sú ťaž štandardne beží, 

v druhej polovici októbra je naplánované predkladan ie 

ponúk. Tá sú ťaž je riadne živá. Mesto komunikuje v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní všetky všetky pro cesy, 

ktoré sú sú štandardne zákonné. Mesto urobilo verej nú 

súťaž, odmietame samozrejme informácie o tom, že sa ba víme 

o koncesií. Práveže koncesia je problém. Je problém  

v Košiciach, je problém v Prešove. Tam majú práve p roblémy, 

tam tie sú ťaže tiež nie sú zatvorené. 

Táto sú ťaž je nie jednoduchá, samozrejme ale budeme 

postupova ť a postupujeme v súlade so zákonom a nevidíme 

momentálne v tejto veci žiadne problémy v súvislost i 

s procesom. 

A ešte jednu vec. Ja chcem poveda ť pani poslankyni 

Štasselovej. Prosím vás pekne, nemáte dobré informá cie 

v súvislosti so zapojením Európskej investi čnej banky do 

financovania osvetlenia. Nemáte dobré informácie, p retože 

nikdy nebolo osvetlenie sú časťou tohto kontraktu. 

Áno, bola snaha to urobi ť za čas pána Ftá čnika, avšak 

EIBe čka od toho odstúpila, ke ďže neboli splnené základné 

parametre na uzatvorenie dohody medzi EIB, (poznámk a:  

nezrozumitelné slová) bankou a mesto Hlavným mestom . My sme 

však s EIBe čkou zmluvu podpísali. Primárne sme podpísali 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 571 

zmluvu na uplatnenie toho energetického manažmentu tých 

budov, ktoré musíme do roku 2020 samozrejme zasanov ať. To 

je proste, to sú to sú to sú parametre Európskej ún ie 

a bavíme sa o zefektív ňovaní energetickom budov. Svetlo nie 

je sú časťou. 

Chcem vám však poveda ť, že Európska investi čná banka 

aktívne komunikuje s mestom, pretože si prešla celú  

dokumentáciu zverenú na na stránke Úradu pre verejn é 

obstarávanie. Dokumentáciu, ktorá, ktorá je sú časťou 

vlastne toho verejného obstarávania na ve ľké osvetlenie 

a dokonca vyjadrila záujem komunikova ť s mestom o možnosti 

prefinancovania celému systému verejného osvetlenia . To 

znamená ako keby, že ope čiatkova ť celý ten systém tak, že 

jednoducho by bol sú časťou financovania cez Európsku 

investi čnú banku. Dokonca o dva týždne alebo o tri týždne 

by malo by ť na úrov na úrovni EIB a Hlavné mesto vedené 

v tejto veci aj rokovanie. 

Čiže svetlo bolo síce v zámere, ale nebolo nikdy 

súčasťou a teraz aktívne íbe čka pristupuje k tomu, že by sa 

rada zapojila do financovania uvedeného systému, čo je pre 

nás ďalším dôkazom, že uvedená sú ťaž je robená korektne, 

pretože ten benchmark, táto toto stanovisko EIBe čky je, by 

som povedal, ve ľmi silné, pretože dávajú ve ľký dôraz na to, 

aby boli sú ťaže transparentné, zákonné a jednoducho sp ĺňali 

všetky parametre, ktoré obstarávania v rámci Európs kej únie 

majú ma ť. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Štasselová faktickou. 

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

No, celkom nerozumiem, pán Maruška tomu, že že nemá  

najprv nemáte záujem a teraz ve ľmi intenzívne rokujete, ale 

toto nechcem komentova ť. 

Ja sa chcem opýta ť, že pre čo teda boli trikrát 

predlžované termíny otvárania obálok v takejto 

transparentnej sú ťaži. 

Tiež sa chcem opýta ť, že pre čo ste dodato čne pridali 

k materiálom stopercentné hodnotenie spolo čnosti Siemens za 

uplinelo obdobie, že sme že sme s tým stopercentne 

spokojní, že si stopercentne plnilo svoju, svoje činnosti. 

Takisto chcem reagova ť na pána primátora, že my nepodrážame 

mestu nohy, ale my sa snažíme šetri ť mestu peniaze, pretože 

rozhodnutie UVO, ehm, to jeho vyjadrenie je právopl atné 

a UVO zo zákona musí vyrubi ť pokutu. Až potom sa môžeme 

z s týmto súdi ť a a chcem opýta ť, že že či či viete, že vy 

ste sa snažili preventívne preukáza ť svoju transparentnos ť 

a že ste postupovali v inštitúte. 

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

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

Časovej tiesni. 

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

Prosím vás, časomiera. 

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

A práve na základe toho, čo ste im poslali mes. 

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

Ďakujeme pekne, pani poslanky ňa. 

Predlžovanie, respektíve tieto termíny je bežná sú časť 

každej sú ťaže, ke ď sa do ú častníci hlásia s dotazmi, tak je 

normálne, že im to odpoviete tie otázky a preto sa 

predlžujú tie termy, to je úplne bežný postup. A sl úži to 

práve preto k vylú čeniu nejakých potom nedorozumení. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

No, myslím, že ako porektilátelia budeme ma ť mo 

možnosť mať závere čné slovo. 

Teraz iba faktickou. Ja čítam z toho listu, ktorý som 

dostal 5. septembra v konaní o preskúmaní úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy úrad zistil, že 

kontrolovaný svojim konaním porušil paragraf desa ť, 
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paragraf osemdesiatjedna. Ďalej nám uvádza v tom liste, že 

skuto čne 15. 8. nadobudlo rozhodnutie rady právoplatnos ť, 

pri čom is fotokópie nám poslal. Záver nám udáva, že za čal 

správne konanie vo veci uloženia pokuty kontrolovan ému 

podľa paragrafu stoosemdesiatdva zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Takže toto ste mali vy k dispozícií a o tomto ste p án 

primátor vedeli. Ja teraz čítam z toho rada, úrad zasadala 

rada k odvolaniu 15. 8., r rozhodnutie má pätnás ť strán, 

šes ťdesiat bodov a ehm (gong) hovorí o tom, že je 

právoplatné. 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Áno, presne potvrdzujem to, čo hovoril pred chví ľou 

pán Mrva. Ešte raz opakujem. Úrad pre verejné obsta rávanie 

rozhodol ako správnom konaní vydal rozhodnutie, vo či čomu 

kontrolovaný mal právo sa odvola ť sa do pätnástich dní 

a tak aj u činil. 

Odvolal sa, ale odvolací orgán, rada pre doh ľad 

zamietla odvolanie a potvrdila právoplatnos ť rozhodnutia 

15. 8. Samozrejme, že ke ďže nemám tu pred sebou pou čenie, 

ale je to tak, že toto možno samozrejme napadnú ť na súde do 

dvoch mesiacov alebo aká je tam lehota. Ale to ešte  
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neznamená, že ke ď mesto podá žalobu, že per stráca 

právoplatnos ť. 

Je to právoplatné rozhodnutie a súd kedy rozhodne, 

vtedy rozhodne, ale rozhodnutie o pokute je právopl atné. 

Čiže prosím, naštudujte si správny poriadok, lebo ta kto 

potom dopadajú všetky akcie, napríklad Špitalská, l ebo 

nepoznáte správny poriadok. (gong) 

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

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja mám iba dve stru čné poznámky v jednej faktickej. 

Po prvé, nekandidujem do župy a po druhé chcem sa 

opýta ť čo ste robili dva roky. 

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. 

Ja by som sa pána riadite ľa chcel spýta ť, že teda 

všetci rozumieme, pán riadite ľ, že proti výške pokuty alebo 

udeleniu pokuty sa dá na súde súdi ť. Ja sa pýtam, či je to 

rozhodnutie ÚVO právoplatné. 
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Lebo UVO už nebude rokova ť o svojom stanovisku. 

Jeho konanie v tejto veci je ukon čené. 

Len chcem, aby ste mi povedali váš názor. 

Je rozhodnutie UVO právoplatné, právoplatne ukon čené 

alebo nie je? 

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

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Určite si, pán riadite ľ magistrátu pamätá, ke ď sme sa 

takto pred rokom v októbri 2016 stretli v tejto mie stnosti, 

bolo tam asi šes ť poslancov a diskutovali sme o verejnom 

osvetlení. Vtedy ste nám vysvetlili ako sa nedá sti hnúť 

termín ukon čenia. Ako nezvládate a jednoducho vypisujete 

verejnú sú ťaž až ex post. Vysve, my sme vám vtedy povedali, 

že neveríme, že ani do roka tá sú ťaž bude uzatvorená. 

Myslím si, že sa nebudem mýli ť, ak to potvrdím. 

Zárove ň neviem rozdiel medzi tom vy ste sa vehementne 

bránili dodatkova ť zmluvu so Siemensom, ale vzápätí ste 

s tou istou spolo čnos ťou išli do priameho rokovacieho 

konania. To je pre m ňa ako nepochopite ľné tieto dve veci, 

že vlastne tá istá spolo čnos ť, len iný spôsob a teraz vám 

to vlastne UVO napáda. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ešte závere čné slovo predkladate ľa. 

Nech sa pá či. 

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

Dobre, ja nie som predkladate ľom materiálu. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Takže potom. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Pán Mrva je predkladate ľom. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Prosím, vypnit a tak. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Aha, ďakujem pekne. 

Takže, ja chcem vlastne reagova ť na to, čo tu odznelo 

a odznelo tu také nie čo, že vy ste mali, pán riadite ľ pred 

koncom roku 2016 tri možnosti. Vypo čul som si tu jednu a tú 

ste rozvinuli, že pre čo to vlastne takto skon čilo. Tie 

ďalšie dve som nepo čul, lebo tie ďalšie dve boli pod ľa mňa 

predtým. 
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Pre čo sa toto nechalo vyhni ť až do konca roku 2016 

i napriek tomu, že my sme dokázate ľne viacerí poslanci na 

toto upozor ňovali už od roku 2014, pätnás ť a šestnás ť, že 

nám bude kon či ť dvadsa ťro čná zmluva so Siemensom. To by ma 

zaujímalo, že pre čo sa teda reálne ne neza čalo verejné 

obstarávanie v roku 2015 alebo ten audit, ktorý sa dá 

urobi ť, ktorý dodnes nie je verejný a na v celom rozsahu 

alebo ja neviem v jakej časti je verejný, pre čo sa to 

nechalo vyhni ť do toho obdobia dvetisíc od roku do roku do 

konca roku 2016 a či je a ďalšia otázo čka či je audit 

verejného osvetlenia verejný a z akého dôvodu nie j e 

verejný, lebo vaše odpovede typu, ktoré hovorievate , že aby 

sa ochránili ekonomické záujmy mesta sa mi nezdajú 

v poriadku, lebo práve naopak. Tým, že by bol audit  

verejný, tak majú možnos ť ve ľké spolo čnosti nie len 

slovenské, ale aj okolité, ktoré prevádzkujú verejn é 

osvetlenie v okolí Bratislavy v metropolách sa ehm sa 

oboznámi ť s podrobnos ťami. 

Na aké je technické vybavenie mesta, ktoré lampy sú  

akého rozsahu, čo treba vymeni ť a vygenerovalo by vám to 

lepšieho dodávate ľa do osvetlenia. Možno nie na dvadsa ť 

rokov a lepšie služby pri tom a pod ľa mňa aj lepšie ceny. 

Momentálne v tom náleze Úradu pre verejné obstaráva nie 

nie je le len vlastne na napádane to, že ste robili  použili 

metódu časovej tiesne. Lebo tá časovej tiese ň nebola, lebo 

všetci sme vedeli, že máme na to v tom volebnom obd obí dva 

roky, aby sme našli nového prevadzkovania verejného  

osvetlenia, ale on napádal aj to, že boli urobené 

diskrimina čné podmienky na to, aby bol ví ťazom jeden 

dodávate ľ verejného osvetlenia. 
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A tie isté diskrimina čné podmienky, lebo sú len 

okop čené z tohto pôvodného malého verejného obstarávania  do 

veľkého budú napádané Úradom verejného obstarávania aj  vo 

veľkej sú ťaži. 

Čiže ja znova apelujem na to, že v tom uznesení dáva me 

už tretíkrát budeme, páni poslanci, prijíma ť zrušenie 

veľkej sú ťaže a momentálne tak, ako som hovoril ja a pán 

riadite ľ to zopakoval znova. Do 30. 9. musíme uplatni ť 

opciu, lebo inak by po 1. 1. 2018 skon čilo, nemal kto 

svieti ť v Bratislave. 

Čiže platí tá zmluva na rok 2017 celý, ale do 30. 9.  

je treba uplatni ť opciu na to, aby sa urobilo to, čo 

navrhujeme my s pani Štasselovou verejné obstarávan ie na 

základe a tam máte v bode dva myslím alebo jedna je dna 

alebo jedna dva uvedené, že by tam mal by ť na základe 

verejnej diskusie odbornej diskusie vznikne nám kon ečne 

normálny priestor na to, aby sa aj odborníci zapoji li do 

toho, aby to verejné osvetlenie robilo to, čo robi ť má, ale 

hlavne, aby ušetrilo peniaze a aby sa nepreplácalo,  lebo 

z toho, čo čo máme sú ťažené nám pán Legény, odborník na 

energetiku povedal, že z tých stoštyridsa ť miliónov ide 

dvadsa ťdevä ť miliónov ušetrenej energie zbyto čne zaplatenej 

dodávate ľovi. 

Ja to nehovorím, ja som na to nedošiel, ale odborní k 

hovorí na toto, čiže nechajme tomu odbornú diskusiu. A toto 

sa malo od roku 2016, teda štrnás ť, ke ď sme boli zvolení 

v decembri okamžite robi ť a pamätám si, že som na to 

upozor ňoval ja, pán Budaj a ďalší poslanci, že pán 

primátor, verejné osvetlenie nám kon čí, nenechajte nás 
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prinies ť do časovej tiesne. Ale práca tohto magistrátu je 

práve zámerná v tom, že všetko sa necháva robi ť do časovej 

tiesne a všetko sa tla čí na nás poslancov do poslednej 

chvíle. Néodpustím si odpusti ť spomenú ť napríklad dopravný 

generál, ktoré ste nás tuna donútili schváli ť preto, lebo 

časová tiese ň a kopec iných vecí. 

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

Pani poslanky ňa Štasselová. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela to trošku pozitívne, akože naozaj je 

to situácia, je to síce nepríjemné. Pre nás je to t iež 

nepríjemné, že to UVO nám to potvrdilo, ale uplatní me 

opciu, máme na to viac ako rok a pol vypracova ť solídny 

generel verejného osvetlenia tak, ako sa to robí vo  

všetkých hlavných mestách v Európe. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Postupujme to, čo stále hovoríte aj vy, pán primátor, 

že chceme by ť smart city, smart mesto. Prvá podmienka smart 

city je by ť transparentný. Vypíšme transparentnú sú ťaž nie 
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na dvadsa ť rokov. Vypíšme ju na pä ť rokov s opciou na 

ďalších pä ť rokov. 

Technológie, ktoré ideme zavádza ť sa vyvíjajú tak 

exponenciálne, že o dvadsa ť rokov tu budeme ma ť staré 

haraburdy staršie ako máme tieto tu. Vy idete zabet ónova ť 

mesto na dvadsa ť rokov. (gong) 

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

Pani poslanky ňa, nechcem vás komentova ť, ale to je 

šokujúce čo vy hovoríte. Vy absolútne nepujete o čom 

rozprávate. Pre čítajte si tie podklady, tie sú práve 

spravené tak, aby každých x rokov bola kontrola a v eci sa 

obnovovali. 

Vy netušíte, o čom rozprávate. Tu rozprávate úplne 

mimo. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som nedostala od vedenia mesta odpove ď kto zaplatí 

pokutu sedemdesiattisíc eur. 

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

Pani poslanky ňa, kto zaplatil pokutu šes ťdesiattisíc 

eur za protiprávne pustenie elektri čky do Dúbravky vašeho 
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predchádzajúceho vedenia, kde tu bola pani námestní čka 

Kimerlingová a pán námestník Budaj? 

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

Pre čo dávate otázky vy mne? 

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

Kto to zaplatil? I 

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

Vy ste vedenie a ste mimo témy. 

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

Ja sa pýtam kto to zaplatil? Kto to zaplatil, tú 

pokutu? Budeme postupova ť tak, ako ste ako v pokutách, 

ktoré zaprí činili títo ľudia, ktorí tu sedia. 

Pán, pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakuje. 

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

Tak, to je odpove ď. Tak budeme postupova ť, ako 

v prípade týchto ľudí, ktorí to zaprí činili. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, ja by som ešte raz doplnila závere čné 

slová predkladate ľa, zrejme to nestihol v alebo v s alebo 

nes nesta čil mu čas ke ď mal zhrnú ť, čo sa v diskusií 

povedalo, tak ja len doplním to, kde reagoval na vá s, pán 

primátor, ke ď ste kritizovali predchádzajúceho primátora, 

že podpísal všelijaké dodatky, o ktorých ste vy mož no 

nevedeli. Možno ste zabudli, pán primátor, že ste b oli 

štyri roky poslancom tohto mestského zastupite ľstva. 

Mohli ste kontrolova ť svojho primátora a dokonca ste 

boli šéfom finan čnej komisie. Takže sám seba kritizujete, 

že vám čosi ušlo pomedzi prsty a ste si nevšimli a teraz sa  

kritizujete z pozície terajšej svojej funkcie. 

Ďakujem. 

Pred 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem pani kolegyni, ktorá vlastne už povedala, že  

naozaj upozornila, že zmluva na verejné osvetlenie skon čila 

v roku 2016. Vy ste nastúpili do funkcie 2014. Tera z mi 

povedal pán Mrva, že od prvých dní vášho nástupu vá s 

upozor ňoval, že sa blíži onedlho vypršanie zmluvy na 

osvetlenie. 

Ignorovali ste to, potom ste ne nezákonne predlžova li 

ako teraz upozor ňuje UVO a teraz ste chceli zpytlíkova ť 
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celú sú ťaž po čas leta, ke ď poslanci, zástupcovia ob čanov 

nebudú vykonáva ť svoju kontrolnú činnos ť. Napriek tomu sme 

sa zišli a snažíme sa zabráni ť škodám, pán primátor. 

My vás neobvi ňujete, že to robíte zámerne, aj ke ď taká 

otázka ur čite môže vyvsta ť, ale snažíme sa pomôc ť, aby sa 

nestali ďalšie (gong) škody. 

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

Chápem, pán poslanec, že sa snažíte odvráti ť od seba 

to podozrenie, že ste zaprí činili, spoluzaprí činili vy 

tento stav ako člen predchádzajúceho vedenia ste za ňho 

priamo zodpovedný a teraz iba ukazujete prstom na i ných, 

ale to sme si už u vás zvykli. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému návrhu uznesenia predkladate ľov sme 

dostali návrh na doplnenie ďalšieho bodu do uznesenia a ke ď 

to berú autoremedúrou, tak budem číta ť pohromade tak, ako 

je. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora po prvé o zrušenie verejného obstarávania  

zabezpe čenie verejného osvetlenia v Bratislave, referen čné 

čislo MAGS OVO štyridsa ťdva osemstodvadsa ťdevä ť lomené 

dvetisícsedemnás ť zverejneného pod číslom sedem šes ť šes ť 

tri MSS vestník, číslo stošes ť dvetisícsedemnás ť 30. 5. 
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2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná po chybnos ť 

zo zjavného zákona o verejnom obstarávaní. Tu je te rmín 

ihne ď. 

Jedna, bod jedna dva. Žiada otvori ť širokú diskusiu 

o s odbornou aj laickou verejnos ťou s cie ľom vypísa ť sú ťaž 

na master plan generel verejného osvetlenia, ktoréh o ú čelom 

bude popísa ť štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa 

nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek n a dizajn 

zoh ľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká 

okolia. 

Tento dokument bude potom záväzný pri realizácií 

nových projektov verejného osvetlenia v Hlavnom mes te SR 

Bratislave ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúr y. 

Bod jedna tri. Upravi ť v zmysle článku desa ť zmluvy 

o úrovni poskytnutia poskytovania služieb číslo 

MAGTS šestnás ť nula nula dvestosedemdesiatjeden opciu na 

rok 2018 najneskôr do 30. 9. 2017. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Však uplatni ť som hovorila. Uplatni ť. 

V bode dva žiada mestského kontrolóra Hlavného mest a 

SR Bratislavy vykona ť kontrolu tohto verejného obstarávania 

zabezpe čenie verejného osvetlenia v Bratislave, referen čné 

číslo MAGS OVO štyridsa ťdva osemstodvadsa ťdevä ť lomeno 

dvetisícsedemnás ť zverejnené pod číslom sedem šes ť šes ť tri 

MSS vestník číslo stošes ť dvetisícsedemnás ť 30. 5. 2017. Tu 

je termín ihne ď. 
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Toľko návrh uznesenia. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tridsa ťjedna prítomných, dvadsa ťdevä ť za, uznesenie 

prijaté. 

Ma, návrhová komisia, to je všetko? 

Ďakujem ve ľmi pekne. Vyhlasujem dvadsa ťminútovú 

prestávku, čiže stretneme sa jedenás ť dvadsa ťpäť. 

(prestávka od 11.02 do 11.40 h) 
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BOD 8A NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

PRÁVA STAVBY NA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 

1207/246, V PROSPECH SPOLO ČNOSTI OLO 

A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

(po prestávke) 

...poslankyne a pánov poslancov, aby sa vrátili do 

rokovacej sály a mestské zastupite ľstvo mohlo pokra čova ť. 

...pánov poslancov, vrá ťte sa do rokovacej sály 

mestského zastupite ľstva, prestávka skon čila.  

(poznámka: čaká sa na poslancov) 

...zasadnutí mestského zastupite ľstva po čet poslancov 

dosiahol číslo dvadsa ťtri, to znamená, že sme 

uznášaniaschopní. 

Prechádzame do bodu osem A, návrh na zriadenie vecn ého 

bremena právy stavby v prospech spolo čnosti OLO. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Dobrý de ň, ďakujem. 
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Zriadenie vecného bremena práva stavby polopodzemné ho 

kontajneru na odpad na novovytvorenom pozemku vo 

vlastníctve hlavného mesta.  

Vecné bremeno navrhujeme zriadi ť in personam v 

prospech žiadate ľa spolo čnosti OLO. 

Vecné bremeno bude spo čí spo číva ť v povinnosti 

hlavného mesta strpie ť vybudovanie stanoviska a umiestnenie 

stavby polopodzemného kontajneru vo vlastníctve žia date ľa 

spojené s právom prevádzkovania, údržby, opravy, úp ravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akýchko ľvek stavebných úprav 

a odstránenie stavby polopodzemného kontajneru. 

Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku 

predstavuje jednorazovú sumu 1 053 celá 62 eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení súhlasné.  

Finan čná komisia zobrala materiál na vedomie, mestská 

rada odporú či, odporú ča prerokova ť návrh uznesenia odporú ča 

zriadi ť vecné bremeno. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

V tejto súvislosti by som ja len pripomenula aj 

kolegom, že je ve ľký tlak alebo ve ľká požiadavka odkedy sa 

začali medializova ť informácie o týchto polozapustených 

kontajneroch.  

Zástupcovia spolo čenstiev vlastníkov sa na nás 

obracajú s požiadavkami, či by to bolo možné, že by teda 

vítali, aby čím skôr táto zmena prešla. OLO aby prešlo na 

tieto polozapustené kontajnery v čo najvä čšej, najvä čšom 

mno množstve.  

Takže poprosím, uplatnite svoj vplyv aj na valnom 

zhromaždení, aby sa týmto smerom pokra čovalo ve ľmi rýchlo. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

To je dobrá správa vidie ť, že sa to uchytilo. Preto to 

robíme. A budeme robi ť všetko pre to, aby týchto 

polozapustených bolo čo najviac. 

Nakoniec, aj v dnešnom rokovaní ešte máme body 

prenájmu pozemkov práve pre polozapustené kontajner y.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja v podstate nadviažem na moju predre ční čku, aj na 

teba. 

My ako dozorná rada sme sa týmto zapodievali a už n a 

októbrové zastupite ľstvo pripravujeme materiál, ktorý bude 

hovori ť o tom, za akých podmienok a akým spôsobom bude od 

budúceho roku sa môc ť pusti ť vo ve ľkom budovanie 

polopodzemných kontajnerových stojísk a za akých po dmienok 

budú môc ť správcovia bytových domov do tohto procesu 

vstupova ť. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Budovanie polozapustených kontajnerov je zásadnou 

zmenou, ktorú aj ja vítam. Ak by sme, ale, pán prim átor, 

vedeli nejaký plán.  

Totiž OLO zarába pomerne dos ť pe ňazí. Mesto mu dokonca 

tie peniaze čas od času berie. OLO by mohlo za čať so 

systematickým plánom, či už tak ako to navrhuje kolega 
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Kuruc, že by to bolo ako zmiešaná investícia, alebo  ako 

vlastná investícia.  

Totiž medzi časom my vydávame súhlasy s tým, že ob čania 

si prebodávavajú tie sú časné prístrešky, tak aby ich mohli 

uzatvára ť. Menia sa majetkové vz ťahy bu ď na prenájom, alebo 

aj predaj tých, alebo zverenie tých pozemkov, ktoré  sú pod 

týmito prístreškami.  

Niekde možno vzniknú pekné, niekde vznikne nejaká 

čínska dedina, ale pritom je tu návrh, alebo prvé 

lastovi čky zmeny celej technológie.  

Preto by som navrhoval, aby sme si vyžiadali od OLA  

ich predstavu, čo by sa dalo v tomto smere robi ť, aby 

z toho neboli jednorázové výkriky. Tie sú, totiž, d osť 

drahé. Ak má OLO odváža ť polozapustené kontejnery 

a vyprázd ňova ť ich, tak musí kúpi ť patri čnú technológiu. Ak 

to budú len zopár pilotných projektov, tak tento po kus bude 

stále neprínosný a bude drahý, predražený.  

Preto znovu podporujem naplno, aby sa uvažovalo 

o zmene technológie zberu odpadu. Takisto treba zme ni ť ten 

systém množstevného na individuálny zber. To aj vyr ieši 

potom prihlasovanie ob čanov a ilegálny pobyt 

mimobratislav čanov v bytoch, preto že v momente ke ď ľudia 

sa budú obzera ť, že kto všetko platí, alebo neplatí za 

odvoz smetí, tak si uvedomíme, že naozaj, sú aj, sú  rôzne 

mechanizmy ako zvýši ť, alebo zlegalizova ť ľudí, ktorí na 

území Bratislavy sú, ale neplatia tu dane. 
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Cesta cez zber ur čite existuje a budovanie 

polozapustených kontajnerov by malo by ť príležitos ťou na 

diskusiu o, naozaj, dlhodobom pláne OLA. 

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

Ďakujem pekne, pán poslanec za podporu. 

Našou víziou je, skuto čne, ma ť čo najviac týchto 

kontajnerov a nahradi ť tie škaredé smetiaky v uliciach 

mesta.  

Naráža to, a to je aj stanovisko OLA, naráža to na 

praktické problémy s pozemkom, ani nie vlastnícke v zťahy, 

ale skôr to, čo je pod pozemkom, pretože je ve ľa pozemkov 

je na infraštruktúre, na rôznych sie ťach a tie pozemky, kde 

sa robia polozapustené, musia ma ť ur čité vlastnosti 

technické. Aj, napríklad, príjazdy a odjazdy áut, k toré to 

vy ťahujú. Čiže, tam sú najdôležitejšie tieto, tieto aspeky. 

Ale, to ni č nemení na tom, že našou víziou je ma ť ich čo 

najviac. 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

No, ja som to už spomenul pred chví ľou. Pripravuje sa 

taký materiál, mal by by ť na októbrovom zastupite ľstve. My 

vlastne, ke ď bude schválený, tak do konca roka budeme 

vedie ť zisti ť, aký je vôbec záujem medzi tými správcami 
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bytov. Zatia ľ technika je. Na to množstvo polopodzemných 

kontajnerových stojísk, ktoré máme, zatia ľ technika je 

posta čujúca.  

V prípade, že záujem bude ve ľký a bude sa, za čnú sa 

budova ť tieto podzemné kontajnerové stojiská, tak bude sa  

potom musie ť dokúpi ť aj technika. 

A tak, ako povedal pán primátor, áno, záleží to od 

množstva faktorov, preto my musíme najprv zisti ť od tých 

vlastníkov bytov a domov, či to vlastne chcú a kde to chcú, 

aby sa mohla zisti ť tá infraštruktúra, či je to tam možné. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Rád by som doplnil, že toto je posledné stojisko 

v rámci toho pilotného projektu.  

My sme to nestihli schváli ť v júni z časových dôvodov, 

všade inde sa už stavajú v ostatných mestských častiach. 

Ružinov čaká. Mali by sme to schváli ť čo najskôr, nech sa 

potom nekope jama v decembri do zamrznutej pôdy, le bo to 

bude ve ľmi ťažké a možnože aj zbyto čne drahšie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 594 

A k tým námetom. So všetkými sa zhodujem 

s predre čníkmi, možno by som ešte dodal, možno aj hlavné 

mesto by, napríklad, do svojich záväzných stanovísk  tak 

veľkým developmentom mohlo už dáva ť ako záväznú podmienku, 

že developer musí vybudova ť takéto moderné polopodzemné 

kontajnerové stojisko.  

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

Pozerám, či je tu pani hlavná architektka, to je 

podnet pre ňu, ale ve ľmi dobrý podnet. ˇ 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Je ve ľmi dôležitá spolupráca s mestskými čes časťami. 

A tak jako povedal pán primátor, musí sa spravi ť okolo toho 

osveta.  

Myslím, že na budúci týžde ň sa ide otvára ť ten jeden 

z pilotných projektov, ktorý je vo Vrakuni, takže a j 

ostatné mestské časti by sa mali pozrie ť, aby vedeli tým 

správcom poveda ť ako to vyzerá, aké je to pre nich 

dôležité. 

Ale je, je, práve toto je najvä čší problém, s tými 

pozemkami.  
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Technika je už nakúpená. Myslím si, že malo by sa 

v tomto pokra čova ť.  

Tak jako povedal pán Chren, ja si myslím, že nie že  

malo by sa da ť, to by sa malo da ť, to by mala by ť podmienka 

do nových stavieb, aby už žiadne iné kontajnerové s tojiská 

nestavali, iba tieto polozapustené.  

A myslím, že to bude aj pre nich výhodné. Šetria 

parkovacie miesta, je to, je to čistejšie. Takže, takže 

ur čite, takto by sa malo postupova ť.  

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

A podmienka nie len v záväzných stanoviskách, ale a j 

v stavebných rozhodnutiach, ktoré dávajú mestské časti. 

Myslím, že tam to treba smerova ť najviac.  

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ako (poznámka: nezrozumite ľné slovo) predseda dozornej 

lady, rady OLA, kolega Kuruc, tak sa spracováva tak ýto 

materiál. Ja možnože by som informoval o tom, že v Rači 

robíme v rámci územného plánu zóny Kras ňany, teda územný 

plán zóny a kde je teda jednou z tých, z tých výstu pov bude 

aj nejaká distribúcia a rozmiestnenie takýchto mies t, kde 

by sa takéto polozapustené kontajnery mohli umiest ňova ť.  
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A zase, nebu ďme naivní, nebude to znamena ť, že nám 

zmiznú z z ulíc tie tisícdvestolitrové alebo tie tr i 

tristoštyridsa ťlitrové kokontajnery. Predsa len tie tie 

majú opodstatnenie či už v rodinnej výstavbe, alebo 

v nejakých malých bytovkách.  

E existuje k tomu štúdia, teda a ekonomika pri akýc h 

objemoch sa oplatí tento ve ľký polozápustný kontajner. 

Takže, ja vítam takéto prvé lastovi čky a verím, že 

takýmto spôsobom sa trošku uprace. Hlavne v tej sta rej 

(gong) zá zás 

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

Ďakujem pekne. 

Koniec diskusie. 

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 schva ľuje zriadenie vecného bremena práva stavby 

polodpodzemného kontajneru na odpad aj s podmienkam i v bode 

jedna, dva.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme. 

 

 

BOD 8B NÁVRH UZNESENIA VÝZVA NA 

ZABEZPEČENIE KONTROLY KVALITY VODY V 

LOKALITÁCH POSTIHNUTÝCH SKLÁDKOU 

TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI 

PREDSEDAJÚCI:  

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

Prechádzame do bodu osem Bé, Návrh uznesenia Výzva na 

zabezpe čenie kontroly kvality v lokalitách vo Vrakuni. 

Materiál predkladá pán po poslanec Kuruc s pani 

poslanky ňou chro Svore ňovou. Á, pardon, Drozd, Chren. Tak.  

Takže, nech sa pá či, predkladatelia, máte slovo. 
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Takže predkladatelia materiálu si slovo nezobrali, to 

znamená, že otvorím tento bod ja. 

Dámy a páni, 

máte pred sebou materiál, ktorý sa týka výzvy na 

zabezpe čenie kontroly kvality vody. 

Je to vec, ktorú podporujeme aj ako Bratislava hlav né 

mesto, s ministerstvom životného prostredia už o te jto veci 

dávno rokovalo. Podarilo sa nám dosiahnu ť, že ministerstvo 

prevzalo na seba túto agendu, dokonca, bude preplác ať tie 

kontroly vody. 

Čiže, je to našim spolo čným záujmom.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

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 

predkladate ľmi predložené, miestne zastupite ľstvo žiada 

ministra životného prostredia Slovenskej republiky,  aby pre 

obyvate ľov mestských častí a tak ďalej, ako je to napísané. 

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

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme. 

 

 

BOD 8C NÁVRH NA UDELENIE PREDBEŽNÉHO 

SÚHLASU SO ZVERENÍM POZEMKOV, RESP. 

NÁJOM POZEMKOV ZA 1,00 EUR/ROK POD 

ZÁKLADNOU ŠKOLOU ŽELEZNIČNÁ 14 V 

BRATISLAVE A ŠKOLSKÝM DVOROM VO 

VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA, K. Ú. 

VRAKUŇA, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-VRAKUŇA 

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

Prechádzame do ďalšieho bodu a to je osem Cé, 

Predbežný súhlas so zverením, respektíve nájmom poz emkov 

pod základnou školou Železni čná vo Vrakuni. 

Pán poslanec Kuruc, nech sa pá či. 

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

Ďak ďakujem ve ľmi pekne. 
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Pán primátor, v podstate je to materiál, ktorý som 

v júni predstavil. Ide o to, že mestská časť Bratislava-

Vraku ňa má základné školy vo svojej kompetencii, tri 

základné školy. Z troch základných škôl dve nemajú zverené 

pozemky, ani nemajú vz ťah k pozemkom. Doteraz nemohli nikdy 

čerpa ť žiadne dotácie z eurofondov, ani z ni čoho, nako ľko 

nemali tie v minulosti tie pozemky zverené.  

Ja na základe toho som pripravil tento materiál. Od  

júna sa zmenilo to, že ešte chcem v ňom doplni ť, ale to 

v rámci rozpravy by som doplnil ešte aj druhú zá zá kladnú 

školu na Raj čianskej aj teda Železnej. 

A vás prosím teda všetkých o podporu, lebo naozaj i de 

o to, aby sme mohli čerpa ť peniaze z eurofondov a z dotácií 

z ministerstiev. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne.  

Je to aj postoj mesta. My chceme mestskej časti 

vyhovie ť a udeli ť tam právny titul, aby mohli čerpa ť.  

Takže, aj ja prosím o podporu.  

Otváram diskusiu. 

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

Dobre. 

Keďže som to nemohol ako v úvodnom slove, tak len 

dávam ná návrh na doplnenie uznesenia. 

Po A schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

nájom pozemkov,  

sme sa dohodli, že pôjde o nájom pozemkov, nebudeme  

zverova ť, 

na základnej škole Železni čnej a základnej škole 

Raj čianskej. V návrhu je presne aj čísla pozemkov a žiadam 

primátora, aby zabezpe čil všetky právne kroky.  

Odovzdávam návrh potom návrhovej komisii a prosím t iež 

o podporu. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chcem len pripomenú ť, že máme aj iní starostovia 

podobné problémy. Niektoré návrhy na zverenie pozem kov 
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prešli, niektoré neprešli. Sporadicky sa to tu obja vuje 

z rôznych mestských častí. Je to nesystémové. Nechcem 

poveda ť, že to je nespravodlivé, lebo naozaj, naše školy, 

škôlky potrebujú pomoc aj z iných zdrojov, lebo nár oky na 

udržiavanie budov a areálov sú ve ľmi ve ľké, prekra čujú 

možností mestských častí.  

Takže, ja by som poprosila pána starostu Kuruca, či 

by, ja som mu to už aj hovorila po čas nejakej prestávky, či 

by si neosvojil, alebo ak nie, tak by som predložil a návrh 

na zmenu alebo doplnenie navrhnutého uznesenia s tý m, že 

mestské zastupite ľstvo žiada pána primát primátora 

zabezpe či ť všetky kroky potrebné k usporiadaniu majetkových 

vz ťahov a k príprave podkladov na zverenie, respektíve  

nájom za jedno euro pod objektami všetkých škôl a š kôlok 

a školskými areálmi vo všetkých mestských častiach, ktoré 

o to prejavia záujem. 

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

Pani pán poslanky ňa, 

samozrejme, môžme aj toto spravi ť do dohna ť toto 

meškanie, ktoré mesto neurobilo pred nami, ale pri tomto 

sme odkázaní na spoluprácu s mestskými časťami, lebo my 

nevieme. To sú vaše zariadenia.  

Čiže mestské časti musia da ť také jak nejaký audit 

tých zariadení a my to potom budeme do čis ťova ť. Takéto 

práce už bežia, bežia, napríklad, v zeleni, bežia p ri 

iných, iných veciach, kedy dávame do poriadku vzájo mné 

vz ťahy. Môžme to spravi ť aj pri školách. Ve ľmi radi, len 

sme odkázaní na. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Ktoré o to prejavia záujem, samozrejme, tam to  

spravíme ve ľmi radi, pretože mesto vždy chce vyjs ť mestským 

častiam v ústrety ke ď potrebujú dofinancova ť svoje 

zariadenia, vždy dávame súhlasy alebo nejaký právny  titul, 

aby sa mohli čerpa ť peniaze.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len pripomeniem, pán primátor, že pred časom, no je 

to už hodne dlhšie než rok, prijala finan čná komisia 

uznesenie, ktoré vás vyzvalo, aby ste predložili ko ncepciu,  

proste metodiku, pod ľa čoho sa zveruje mestský majetok do 

správy mestských častí. Lebo vytvára sa dojem, naozaj, 

rovných a rovnejších. Finan čná komisia si to uvedomovala 

a ja by som to tu pripomenul a znovu by som apelova l. Musia 

plati ť predsa rovnaké kritériá. 

My sme diskutovali o zverovaní pozemkov pod 

športoviskami, pod materskými školami, pod základný mi 

školami a tak ďalej, vždy sa dá pri tom zverení pozemku 

zabráni ť nejakému scudzeniu, nemá, nie je, nie je s tým 

žiaden právny problém. 

Preto by som znovu apeloval, aj ke ď sme už takmer len 

rok pred koncom volebného obdobia a toto uznesenie bolo nie 

dlho po (gong) za čiat 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán poslanec.  

Nemusíte apelova ť, pretože toto sme už dávno spravili. 

Máte pravdu, že takéto podklady tu chýbali. Predchá dzajúce 

vedenie čarovalo a rozhodovalo ako sa im chcelo. To bolo 

nesprávne, preto sme pripravili spolu s s našim odd elením 

správy nehnute ľností pravidlá po poskytovania, alebo 

udeľovania súhlasov ku zvereniu. Tie pravidlá sme 

zverejnili. Oboznámili sme s nimi mestskými časťami a mesto 

podľa nich koná.  

Už je to, myslím že viacej ako rok. Opä ť vy ako 

predseda finan čnej komisie o tom neviete.  

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by, ja som sa chcel tiež spýta ť prakticky na to, na 

čo kolega Budaj. My tuná máme tiež viacero žiadostí 

o o zverenie, medzitým bol dom služieb na na Východ nom, kde 

nám medzitým odišla, odišiel nájomník pošta, pretož e sme 

nemali titul mu podpísa ť ďalšiu nájomnú zmluvu.  

Chcel som sa pýta ť presne na to isté. Ako, ja 

neregistrujem o tom, že by sme ako mestské časti dostali 

nejaké noty a my tuná máme žiadosti spred dvoch rok ov, aby 

sme, či už to bolo zverenie.  
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Keď je od vás odpove ď, preho ďte to na nájom, mne to je 

lautr jedno. Ale proste, chcem ma ť vysporiadané veci tak, 

a aby sme sa mohli o tie, o tie nehnute ľnosti náležite 

stara ť.  

Ďakujem. 

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

Dobre. Vysvetlenie príde. Samozrejme, rozumieme. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že vz ťah medzi magistrátom a mestskými 

časťami by mal by ť cez zverovacie protokoly, kde sa dá ten 

účel zverenia presne vyšpecifikova ť.  

A čo sa týka, napríklad, školských areálov v Ružinove,  

ktoré má mestská časť, tak aby naozaj predišlo sa všetkým 

obavám, že sa nejaké tie pozemky zastavajú.  

V zmenách a doplnkoch nula štvoriek sú návrhy na 

absolútnu reguláciu týchto, týchto športových areál ov 

a pozemkov pod školami.  

Čiže, vz ťah magistrát mesto by mal, pod ľa môjho 

názoru, ís ť zverovacími protokolmi a naozaj tie mesto 

a mestské časti, aby boli partnermi, nie jeden druhý 

nájomca alebo prenajímate ľ. 
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne. 

Osvojujem si návrh pani kolegyne a starostky 

Čahojovej.  

Je to ur čite dobrý znak tomu, aby sa to raz a navždy 

poriadne vysporiadalo, lebo dvadsa ťpäť rokov sa 

vysporiadavalo tak krížom, krážom, niektoré školy á no, 

niektoré nie a naozaj, množstvo tých škôl potrebuje  čerpa ť 

eurofondy a rôzne dotácie. 

Takže, nech sa v tom raz a navždy urobí poriadok. N ech 

tí starostovia, ktorí majú záujem, nech pošlú svoje  

požiadavky, mesto urobí a môžme si urobi ť jedno mimoriadne 

zastupite ľstvo, kde budeme len prenajíma ť, alebo zverova ť 

školské areály, nech to máme raz a navždy z krku.  

Takže, ja si to osvojujem a dúfam, že to teda 

podporíme.  

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

A ešte pred tým, než dám slovo pánu inžinierovi 

Bialkovi, pán poslanec Drozd, na tvoju poznámku.  

Tu nejde o budúce zastavanie, alebo nezastavanie, t o 

je ten posledný problém. jadrom problému je naklada nie. 

Majetkové nakladanie. Predaj týchto pozemkov.  

Pretože mesto ke ď zverí pozemok a ke ď sa tento pozemok 

predáva, tak sa výnos roz distribuuje úplne inak, a ko ke ď 

mesto predáva vlastný pozemok.  

A toto, ako štatutár mesta, musím poveda ť, že je 

nevýhodné pre mesto a neviem, kto to takto vymyslel , ale 

pre mesto je to nevýhodné.  

Zárove ň chápem, že mestské časti potrebujú právny 

titul k tým pozemkom. Čiže, my ich dávame tie tituly 

a dávame ich formou nájmu. Z h ľadiska mestskej časti to je 

jedno. 

Čiže, je to, je v tom neporiadok. Ja viem, že tá 

diskusia beží.  

Ešte poprosím pána inžiniera Bialka, aby to vysvetl il, 

jaké je to s tými pravidlami, ale tu nejde iba 

o zastavanie, tu ide o majetkovú dispozíciu. To je nie čo, 

to je dôležitejšie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 608 

Pán inžinier.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Vzhľadom na rôznorodos ť požiadaviek jednotlivých 

mestských častí, sme pristúpili k h ľadaniu k ľúča, ktorý by 

bol čo najjednoduchšie postavil túto vec do nejakého 

prevádzkového poriadku.  

Pri jednotlivých zvereniach chodia nám listy, kde j e 

napísané, že iba žiadam zveri ť bez ďalších informácií.  

Mininá minimálne, je moja komisia, to je finan čná, si 

vyžaduje informácie na aký ú čel, plus ďalšie informácie čo 

sa s tým zvereným majetkom bude robi ť, aby ako poslanci 

mestského zastupite ľstva mali nad tým doh ľad.  

Tým pádom sme odpísali na všetkých starost listy 

listom, kde sme zhr ňovali informácie, ktoré mesto požaduje, 

aby predložilo dali daný materiál, kde bude zadefin ované na 

aký ú čel sa to bude používa ť, aké finan čné prostriedky sa 

tam využívajú, či, čo s tým ďalej chcú robi ť, ako to chcú 

robi ť? Čiže, aby sme mali tie všetky informácie a potom vám  

predložili kompletný materiál, aby to nebolo len ta k 

roztrhané, že ja chcem zveri ť to, ja chcem zveri ť ono. 

Čo sa týka škôl, za čali sme, minimálne, s Ružinovom. 

Dostali sme tú požiadavku na vysporiadanie pozemkov  pod 

školami. Niektorí poslanci ružinovskí sa u m ňa zastavili, 

ukazoval som im tie mapy ako je to majetkoprávne po  ROEPe 
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rozbité na na neskuto čné pozemky aj iných osôb, časti 

mestskej časti, ktoré sú už zverené. 

Takže, to postupne, kde je to tak vy čistené, že je to 

iba mestský pozemok, to sa momentálne spracováva 

a pripravuje. Z deviatich škôl, ak sa nemýlim, čisté 

pozemky majú iba dve školy, že, že tam je iba mesto , nikto 

iný.  

Čiže, na základe toho sme napísali list všetkým 

starostom, aby doplnili dané informácie, aby sme sa  vedeli 

seriózne zaobera ť tým, čo tam bude, ako to bude a vyšli im 

ur čite pri školách absolútne v ústrety.  

Čiže, treba porozmýš ľať aj aj to, že čo chceme, ako 

chceme, aby nám to u ľahčilo prácu.  

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

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Budaj faktickou. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak pán Bialko,  

kde sú tie kritériá, pod ľa ktorých niekomu zveruje 

mesto a niekomu nezveruje. Aby som sa oboznámil. Kd e sú?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

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

Mňa by tiež tie kritériá zaujímali, lebo to čo hovorí 

pán primátor, že inak sa rozde ľuje výnos z predaja, ale 

článok 83 odsek 3 písmeno bé štatútu hovorí o tom, ž e 

v protokole o zverení majetku sa ďalej uvedie práva 

a záväzky súvisiace so zvereným majetkom. 

Čiže, pod ľa môjho názoru, existuje priestor na to, ak 

sa zveruje majetok a samozrejme, ak mestské časti žiadajú 

zverenie majetku, ktorý chcú používa ť na plnenie svojich 

základných samosprávnych funkcií, nie na ďalší predaj, že 

sa to v zverovacom proj protokole upraví tak, aby n emohli 

predáva ť ten majetok, respektíve keby ho chceli preda ť, tak 

nech sa, nech sa odzverí a nech ho predá mesto.  

Toto je, pod ľa mňa, riešite ľňa v rámci existujúceho 

štatútu, v rámci existujúcej legislatívy a netreba to 

prenajíma ť.  

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

Pán poslanec Drozd. 

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

Pán poslanec Dostál to presne pomenoval.  

Pán primátor,  
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čo sa týka školských areálov, pozemkov pod školami, 

zverovací protokol to, samozrejme,  vie vyšpecifiko vať ten 

účel, čo aj hovoril pán Bialko, vyslovene na prevádzkovani e 

školy. Čiže, tu by som sa neobával nejakého predaja, lebo 

to nikoho ani nenapadne predáva ť školu. 

A pán primátor, a keby aj to niekoho napadlo, vy ak o 

primátor dávate súhlas, nesúhlas. Takže, absolútne je to 

blokované.  

Ale, v poriadku. 

Ďakujem. 

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

Dobre. Ale ten, pán inžinier Bialko, ten dokument, 

alebo ten list vieme posla ť pánovi poslancovi Budajovi, 

nie?  

Áno. Nech sa pá či.  

Lebo pán poslanec Budaj dostane, dostane tiež 

informáciu, ktorú sme pos, dostane, pošleme vám to,  

dostanete informáciu, ktorú sme poslali na mestské časti 

o postupe pri zverovaní.  

Prosím, návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali dopl ňujúci 

návrh, ktorý si predkladate ľ autoremedúrou osvojil, takže 

budem číta ť postupne ako to máme napísané. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

pozemkov základnej školy na Železni čnej 14 v Bratislave so 

školským dvorom, ktorý k tejto škole prináleží,  

potom na základnej školy na Raj čianskej 3 vo Vrakuni 

aj so školským dvorom v prospech mestskej časti Vraku ňa 

s podmienkou, že nájomná zmluva bude podpísaná do 

šes ťdesiatich dní. 

V časti Bé žiada primátora, zabezpe či ť všetky potrebné 

kroky k tomu, aby došlo čo najskôr k usporiadaniu 

majetkových vz ťahov pozemkov pod školskými objektami a dvor 

dvornými areálmi mestskej časti Bratislava-Vraku ňa 

a predloži ť nájomcovi návrh nájomnej zmluvy v súlade 

s bodom A.  

A bolo to doplnené: zabezpe či ť všetky kroky potrebné 

k usporiadaniu k majetkových vz ťahov a príprave podkladov 

na zverenie, respektíve nájom za jedno euro pod obj ektami 

škôl, škôlok a školskými areálmi vo všetkých mestsk ých 

častiach, ktoré o to prejavia záujem.  

Toľko návrh uznesenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 9 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 

POLROK 2017 

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

Prechádzame do bodu devä ť a tým je návrh plánu 

kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na druhý polrok 

2017. 

Pán inžinier, nech sa pá či, máte slovo.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Takže zruše 

Á, už je dobre. 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,  

predkladám vám síce v čas predložený, ale dneska 

opozdene prerokovávaný plán kontrolnej činnosti na druhý 

polrok roku 2017. 

Našťastie sme mali čo robi ť preto, lebo bod číslo 

osem, ktorý si pre čítate o kontrole súvisiacej 

s opatreniami prijatými pri kontrole Najvyššieho 

kontrolného úradu, sme už vykonali a máte ho v mate riáloch 

predložený na zajtrajší de ň. Vykonali sme to na základe 

vášho uznesenia.  

Takisto na základe vášho uznesenia z leta tohoto ro ku 

sme za čali kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci  

osvetlenia. To sú vlastne dve kontroly, ktoré v tom to 

polroku sú  vykonávané, alebo boli vykonané, na zák lade 

vášho osobitého uznesenia.  

Ďalšou kontrolu pod číslom dva je zaradená kontrola, 

ktorá bola zaradená na základe opakovanej diskusie s pani 

námestní čkou Plšekovou a s pani poslanky ňou Svore ňovou, 

ktoré sú zaangažované v spolo čnosti, v spolo čnosti BTB, kde 

teda vykonáme taktiež kontrolu.  
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Štyri kontroly sú kontrolami opatrení a dve kontrol y 

sme zaradili úplne nové kontroly, ktoré teda dotera z 

obdobné kontroly vykonávané neboli.  

Je to kontrola pod bodom jedna a kontrola pod bodom  

päť. 

V rámci úvodného slova vás ešte poprosím o opraveni e 

si preklepu, je to formálna záležitos ť. Kontrola pod bodom 

sedem v mestskej polícii bola síce vykonaná v roku 2009, 

ale tá kontrola opatrení, ktoré budú vykonané, súvi sia 

s kontrolou 9/2013, čiže je tam preklep v uvedení roka. 

Zhruba v štvorro čnej periodicite sa vraciame do významných 

organizácií hlavného mesta.  

Rád zodpoviem akéko ľvek vaše otázky.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

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. 

Napriek tomu, že schva ľujeme to už len na štvr ťrok, 

ktorý vám zostáva, pán kontrolór, napriek tomu som sa 
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pokúšala, aby to bo bolo predložené na za čiatku druhého 

polroka, tak sa vás chcem opýta ť a ešte vašej úvodnej re či, 

že mali ste čo robi ť, chcem sa vás opýta ť, čiže, nechávate 

tých osem bodov, ktoré ste pôvodne mali robi ť na celý 

polrok. Stihnete to vaše oddelenie vykona ť, alebo zúžite 

rozsah kontroly?  

Stihnete to, hej?  

Ďakujem. 

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

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa,  

Stihneme to urobi ť, tri kontroly predložíme ich 

výsledky na februárové, čiže na prvé rokovanie mestského 

zastupite ľstva v roku 1918 v rámci vyhodnotení ro čnej 

správy. Aj tak je potrebné, aby v období december s me 

nejaké práce robili a ešte budeme stíha ť teda dorába ť ich 

aj v priebehu januára.  

Som presved čený o tom, že všetky tieto kontroly budú 

urobené. Na december neplánujem predklada ť výsledky 

kontrol, ale na október, na november áno a potom zá ver bude 

na február 2018. 

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

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja zhodou okolností ešte s kolegom Rišom Mikulcom s me 

si ako poslanci požiadali, aby sme boli sú časťou kontroly. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) zis ťoval som si nejaké 

veci oh ľadom dodávate ľa zimnej, letnej údržby, v tomto 

momente, teda v tomto ro čnom období letnej, A.R.K. 

Keďže kontrolór vykonával len túto kontrolu, tak sme 

v zmysle zákona o obecnom zriadení požiadali, aby s me boli 

súčasťou tejto kontrolnej komisie.  

Vážení kolegovia,  

je dos ť absurdné ke ď, pre vašu informáciu, firma 

A.R.K. je schránková firma. Firma A.R.K. nemá ani j edného 

jediného zamestnanca. Firma A.R.K. dokonca, ke ď si pozriete 

vo Finstate ich ro čné výkazy, tak pri obrate, pri obrate od 

sedem do desa ť miliónov eur, vykazuje 2 000,00 eur zisk, 

ale aj desa ť až dvadsa ť až dvanás ťtisíc eur stratu.  

Chudáci, oni sú na tom strašne zle. Oni pri tejto 

zákazke sa hýbu na takýchto maržiach.  

A ke ď ich kontrolór hlavného mesta príde skontrolova ť, 

že či naozaj to čo nám fakturujú zodpovedá realite, tak mu 

povedia, že oni nemajú zamestnancov, oni vlastne ni č 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 618 

nerobia, robí to všetko subdodávate ľ, a už subdodávate ľov 

kontrolova ť nemôže, oto čia ho a vrátia ho naspä ť.  

Toto sa môže sta ť, samozrejme, asi len v samospráve, 

v štátnej správe. Lebo ja neviem, keby som ako súkr omník 

mal niekomu zaplati ť za nie čo, čo mi odmietne, ako, kúpite 

si dom a on vám povie, že neukážem vám ho. Alebo ne viem, 

auto, nebude nebudete ho vidie ť. Ako, kúpili ste si auto, 

môžete sa v ňom vozi ť a on vám ho neukáže kde to auto je, 

ani ako vyzerá, ani ni č, len vám za ňho fakturuje.  

Je to absurdné, naozaj, je to, je to čistý výsmech 

fungovania, fungovania mesta a celej kontroly. Lebo  viete, 

to to sa nebavíme o fazu ľkách, toto neni, že takýchto zmlúv 

má mesto tridsa ť, takúto zmluvu obrovskú má naozaj, že 

jednu, jedinú. Toto je najvä čší, najvä čší fakturant externý 

pre pre mesto, najvä čší subjekt, ktorý fakturuje najvä čšie 

položky, či už mesa čne, alebo ro čne. A odmieta kontrolu 

hlavným kontrolórom napriek uzneseniu zastupite ľstva.  

Naďa, po ďalšie, by som rád upozornil, že pri pri 

kontrole sme zistili, že firma ráno posiela správu,  že čo 

bude v ten de ň robi ť, ale to je asi tá správa je na úrovni 

toho, ako keby som napísal, že dneska budem upratov ať 

v Bratislave. A jak ste videli film Chy ť ma, ak to dokážeš, 

tak potom kontrolóri z Bratislavy chodia a h ľadajú 

spolo čnos ť A.R.K. kde v Bratislave upratujú, lebo nepovedia 

im presne kde sú. Oni im povedia, že niekde v Brati slave 

budeme robi ť. Budeme nie čo polieva ť, budeme nie čo 

odpratáva ť a nájdite si nás, kde sme.  
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Čiže, ke ď si to chcete skontrolova ť, tak naozaj, 

výnimo čne, možno, sú tam jeden z činností, ktorá pozostáva 

z dvadsa ť, tridsa ť vecí, je tam možno štyri, pä ť, šes ť, 

ktoré sa dajú nejak tak skontrolova ť. Ale nepovedia vám kde 

sú.  

Keď si spätne vypýtate džípíes súradnice, tak vám 

príde ma ľovaný obrázok, pod ľa ktorého sa nedozviete ani 

kedy tam boli, ani kadia ľ išli, proste, nedovie, nedozviete 

sa ni č.  

A paradoxne, to je jediná firma na svete, ktorá vše tko 

robí presne rovnako. Ona dokonca dokáže odprata ť aj ulicu, 

ktorá je v rekonštrukcii. Ona ju dá do plánu činností, ona 

ju vykáže, že ju odpratala.  

Čiže, ulica, most, mostný pruh, ktorý je zavretý, ta k 

ona ho odpratáva. Neviem, že či proste dajú dole tie 

zábrany, vy čistia, potom znova na druhý de ň tam niekto 

našpiní. Uzavreté ulice dokážu čisti ť. To nedokáže asi 

nikto, to dokáže len A.R.K. v Bratislave.  

A samozrejme, me mestskí zamestnanci to podpíšujú, že 

to prevzali, hej? Samozrejme, oni to, ad jedna, ťažko sa im 

to niektoré veci kontrolujú, pretože naozaj je to p roste 

hra na ma čku a myš, na druhej strane, vzh ľadom k tomu, čo 

majú kontrolova ť a ko ľko ich je, ani pod ľa mňa, naozaj, 

kapacitne to môže by ť problém, ale to naozaj, bavíme sa 

o faktúrach rádovo sedemsto, osemstotisíc eur mesa čne. Hej?  
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My, my nemáme, my nemáme čas skontrolova ť takéhoto 

dodávate ľa a ke ď nám to nedodáva, nám to vlastne ani nikomu 

nevadí.  

Z tohoto dôvodu ja by som chcel da ť návrh, že mestské 

zastupite ľstvo žiada hlavného kontrolóra mesta (gong) SR 

Bratislavy 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Požiadal, požiadal si, pán poslanec, o pred ĺženie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nepožiadal. 

Tak potom, máme rokovací poriadok nejaký.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor,  

myslím si, že toto je dos ť dôležité uznesenie, ktoré 

chcel da ť pán kolega. 

Ja chcem takisto da ť interpeláciu na polievanie 

stromov. Neviem akým spôsobom my bude na to odpoved ané, ke ď 
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sa budem pýta ť, že ko ľkokrát boli tie stromy poliate a v 

ktorých, v ktorých d ňoch.  

Upozor ňujem na to, že nové verejné obstarávanie musí 

obsahova ť priamu kontrolu a faktúra musí by ť doložená 

výkazom presných činností aj s dátumom, kedy boli 

realizované. Nepoznám jedinú súkromnú firmu, ktorá by 

fakturovala na základe takto predkladaných výkonov.   

Je to, je to jasný tunel a my to nevieme skontrolov ať 

a dokonca to nevieme ani dokáza ť. Takto to naozaj, toto nie 

je nakladanie s majetkom obce. Dokonca si myslím, ž e to už 

aj (gong) hrani čí so zákonom.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcela upozorni ť kolegov, že zajtra je 

správa kontrolóra aj o činnosti spolo čnosti A.R.K. Keby si 

nechali návrhy na zajtra a pripravili si prípadne n ávrh na 

uznesenie a pobavili by sme sa čo tá spolo čnos ť robí a čo 

nerobí. 

Ďakujem vám pekne. 

A nie dnes. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

To je rozumný návrh. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No ale dneska prerokovávame plán kontrolnej činnosti. 

Čiže, ja by som bol rád, ako samozrejme, môžme to da ť aj 

zajtra v uznesení a doplni ť plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra.  

Ja vzh ľadom k tomu, že ho schva ľujeme teraz, som išiel 

dať tento návrh. Pre čítal za m ňa spolupredkladate ľ Richard 

Mikulec. 

A ja len by som povedal, že naozaj, normálna firma,  

ktorá nepodvádza, neklame pri takýchto obratoch, čo iná č 

z tých percent ich ziskovosti je dos ť diskutabilné a nemá 

problém, aby dala onlajn monitoring džípíes, pasívn y 

prístup, aby jednoducho, si dodávate ľ vedel overi ť či mal 

v teréne tie, kde ich mal, aby mal históriu pohybov , aby si 

to ktoko ľvek vedel skontrolova ť. A.R.K. má zjavný záujem čo 

najviac skry ť, neukáza ť a to ma vedie len k jednej, jedinej 

veci, s najvä čšou pravdepodnos ťou hrani čiacov s istote, 

s istotou, nerobí činnosti, ktoré vykazuje, čo teda 

preukazujú aj tie vykázané veci, ktoré sa robia, kt oré my 

platíme, nám to neprekáža a sú to, že státisíce eur . 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len, že ke ď kolega Hr čka nemal možnos ť predloži ť 

návrh uznesenia, ja ho predložím.  

Ale ešte predtým by som chcel poprosi ť všetkých 

kolegov, bavíme sa tu o výške obratu sedem až desa ť 

miliónov. A tu sa ľudia bavia, akože, hej? Tu sa ľudia 

bavia a my sa tu bavíme o sedem až desiatich milión ov 

ro čne.  

Ja si neviem predstavi ť, že do firmy príde kontrolór 

hlavného mesta, z ktorého te čú tie peniaze do tejto firmy, 

že chce skontrolova ť si výkony a neni mu to umožnené.  

Ja by som ďalej rád vedel, lebo tiež je tam problém, 

je tam osoba, ktorá teda chodí jedna ť o zimnej údržbe. 

Neviem jakom jaký má titul, jakú má pozíciu, lebo r az je 

tam napísané, že nejak zastupuje tú firmu, potom zr azu nie.  

Čiže, ja by som tieto veci zajtra ur čite prebral.  

Ale chcem da ť návrh toho uznesenia, čo sme s Janom 

Hrčkom pripravili, takže ja ho pre čítam. 

Mestské zastupite ľstvo žiada hlavného kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy, aby do plánu kontroln ej 

činnosti na druhý polrok 2017 opätovne zaradil druhú  

kontrolu spolo čnosti A.R.K.  
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Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem upozorni ť, že to, čo spomínal Jano Hr čka je 

dôvodom aj na odstúpenie od zmluvy.  

Fakturovali sa tu výkony na Moste SNP, ktorý bol 

v rekonštrukcii a nemohol by ť čistený, alebo upratovaný 

podľa fakturovaných.  

Takže, bolo by dobré, keby právne oddelenie zvážilo , 

či náhodou toto nie nie je podkladom pre to, aby sa táto 

zmluva aj zrušila.  

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

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór,  

ešte dostanete slovo, ale chcem poveda ť, že nie je 

pravda, že mesto platí za neexistujúce výkony.  

Rozumiem o čom hovoríte. Ten Most SNP nebol nikdy 

zatvorený celý, zajtra sa k tomu vyjadríme. Ono to súvisí 
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s nejakým softwarovým vybavením a komunikáciou. Ale  

samozrejme, mesto všetko kontroluje a platíme len t o, čo sa 

spravilo. To ostatné je, nie je pravda. Ale vysvetl íme 

zajtra, bude o tom bod. 

Pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

To čo sa ma pani Katka Šimon či čová pýtala oh ľadne 

rozsahu kontrolných prác, v prípade, že teraz schvá lite 

návrh poslancov Hr čku a Richa Richarda, poprosím vás, ja 

som teraz hovoril s pani námestní čkou Plšekovou, ktorú, 

ktorej som ďakoval, že teda dala námet na kontrolu BTB, to 

je taká kontrola, ktorá je tiež je časove náro čná. Tak 

v takom prípade by som vás poprosil, že teda tú by sme 

odtia ľ vyškrkli z toho bodu dva a že by sa teda nahradila .  

Ja nie som v stave taký po čet kontrol, preto lebo aj 

jedna, aj druhá sú naozaj, časove náro čné a hlavne tá BTB 

je aj systémove zložitá.  

Proste, tam sme my neni v obchodnej organizácii, ta m 

náš vz ťah k tejto organizácii je vyplýva zo zákona 

špeciálneho a v súvislosti s tým tej kontrolnej činnosti, 

sú naozaj na na hranici kontrolovate ľnosti, aj časove teda 

sú tým pádom ove ľa náro čnejšie, ako pri akejko ľvek našej 

spolo čnosti, alebo u akciovky, ktorá, ktorú tiež teda 
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budeme kontrolova ť a to je, to je integrovaná doprava, 

ktorú máme v pláne kontrolnej činnosti.  

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Pán primátor, ja len nadviažem na to, čo ste povedali. 

Ja by som bol strašne rád, aby ste nám zajtra teda 

ukázali, jak sa dá detailne kontrolova ť práca tejto 

spolo čnosti, lebo sme boli osobne na stretnutí aj 

s pracovníkom magistrátu, ktorý má toto na nas na s tarosti 

a nevedel nám to vysvetli ť. Nevedel nám to ukáza ť jakým 

spôsobom to vedia okontrolova ť kde, kedy ak aké auto sa 

nachádza a čo robí.  

Čiže, ja by som bol ve ľmi rád, keby som zajtra tu 

dostal, či už od vás, alebo od nejakého vašeho zamestnanca, 

nejak nejaký nejakú možnos ť si to okontrolova ť kde tá 

spolo čnos ť aké výkony robí, na akých miestach a tak ďalej.  

Čo je zaujímavé, že ke ď sa príde kontrolór na toto 

opýta ť, tak mu povedia, pri tom, že mesto platí takéto 

obrovské peniaze tej spolo čnosti, že teda, mu to neumožnia 

kontrolova ť. Tak to je nonsens, že my si platíme nieko ľko 

miliónov za výkony a náš kontrolór si to nevie 

odkontrolova ť.  
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Tak to m ňa by, m ňa by zaujímalo, akým spôsobom tieto 

výkony potom odkontrolujete vy, alebo vaši zamestna nci? M ňa 

to zaujíma. 

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. Ja by som doplnil, že boli, ke ďže sme boli 

súčasťou komisie, tak sme boli pri tom, ako to tento 

protokol bol dávaný zamestnancovi magistrátu a jedn a 

z vecí, ktorú kontrolór chcel skontrolova ť bolo, že či 

naozaj množstvo vyprodukovaného odpadu, ton, ktoré je 

vykazované, že či to je naše. Lebo viete, na tú hromadu 

môže niekto prinies ť kdeko ľvek.  

Ani dodávate ľ nebol ochotný poveda ť miesto kde 

skladuje odpad. Ak to nebol ochotný poveda ť a vedeli to 

naši zamestnanci, teda ja som sa kontrolóra na to p ýtal, 

ale naši zamestnanci nevedeli kde sa ten odpad dáva , ako 

vedia skontrolova ť či ten odpad naozaj je náš, či tam ide 

len od nás, ke ď nevedeli ani to, čo vedel kontrolór 

a neumožnili im ani to, čo umož ňujú kontrolórovi, tak ja 

som potom prekvapený a tiež som zajtra zvedavý na t o 

vysvetlenie ako kontrolujú veci, lebo naozaj, tiež som bol 

pri preberaní protokolu a zamestnanec, ktorý to má na 

starosti, nijakým spôsobom neprotestoval, práve ted a 

prisved čil, že naozaj sa nevedia dosta ť k rôznym 

informáciám ani oni.  
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Tak ale hovorím, zajtra sa teda o tom pobavme 

detailnejšie.  

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem teda opýta ť. 

Pán kontrolór, vy nám predkladáte svoj plán činností. 

Ak akceptujete návrh pána Hr čku a zameníte v bode dva 

kontrolu BTB za kontrolu A.R.K., to je vaše rozhodn utie 

a my proste, berieme váš plán ako na vedomie a môžm e s tým 

súhlasi ť.  

Ako, môžete to takto, vy to predkladáte, a ten plán  

činností beriem tak, jak ste to povedali. Je to, je to vaše 

rozhodnutie. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za tú otázku.  
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Pravda je, že pani Svore ňová a pani námestní čka 

Plšeková boli opakovanými iniciátormi kontroly Brat islava 

tourist boardu. Čiže, len v prípade, ke ď teda oni súhlasia 

s tým, aby sme to vypustili, v opa čnom prípade, teda, 

neviem či budem licitova ť, alebo posunieme celý plán 

kontrolnej činnosti ešte kúsok ďalej a predložím vám nie čo 

až na marcové zastupite ľstvo.  

Však teda, zázraky sa dejú a predsa to stihneme. Al e 

nerád by som, lebo pani Svore ňová tuto na m ňa kývala, že by 

nebola rada teda, keby sme ten tourist board vynech ali.  

Môžeme sa dohodnú ť aj tak, že, že rozšírime plán 

kontrolnej činnosti a v prípade, že nestihneme urobi ť tie 

kontroly, tak jedna kontrola sa posunie do prvého p olroku 

2018. 

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

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

A budem reagova ť na pána hlavného kontrolóra.  

Áno, my sme v podstate, ja konkrétne som ten návrh 

dávala kvôli tomu, že dozorná rada BTB požiadala pá na 

kontrolóra, aby isté veci skontroloval. Ale ja cháp em, že 

jeho kapacity sú obmedzené.  
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Čiže, ak rozšírime jeho plán činností, tak môžeme aj 

poveda ť, že tá úloha, pokia ľ by nebola kontrola BTB tento 

rok v druhom polroku stihnutá, môže by ť prenesená do 

ďalšieho polroka. S tým ja úplne súhlasím.  

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: 

Áno, najmä ke ď má kontrolór a jeho útvar iba fakticky 

tri mesiace z polroka, takže bolo by korektné, keby  sme to 

pred ĺžili do konca marca.  

A teda devä ť bodov, hej? Že zostáva s tým, že A.R.K. 

je dos ť prioritné.  

Čiže, poradie tých bodov neznamená prioritu, ale, al e 

len vymenované a s tým, že by sme to pred ĺžili do konca 

marca. 

Ak to môžete takto pred ĺži ť, pán kontrolór, tak na, 

budeme o tom hlasova ť. 

Díky. 

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

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

SR Bratislavy: 

Aby sme to nezdržovali, ja to akceptujem v takom du chu 

solídnom, ako to pani námestní čka povedala na mikrofón 

a akceptujem aj tú deviatu kontrolu. Teda je to des iata, 

preto, lebo deviata je kontrola verejného osvetleni a kde 

ovšem z mojej strany ve ľa kontroly nebude môc ť by ť vykonané 

v prípade, že teda naozaj prebieha proces preverova nia na 

Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý si bezpochyby  stiahne 

všetky materiály k sebe. 

Čiže, tam máme tiež malú rezervu.  

Ďakujem.  

Ja teda akceptujem aj ten deviaty bod do plánu 

kontrolnej činnosti. 

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 s tým, že sa plán kontrolnej činnosti 

rozšíri o ďalší bod, o ďalšiu kontrolu v spolo čnosti A.R.K. 

ako nám to bolo tu doložené.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 632 

Takže, bude dohromady devä ť bodov na kontrolu. 

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

A termín?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A dávame to aj do uznesenia takto, že sa to rozšíri .  

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

A termín? Do konca marca 2018? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ĽADOVEJ 

PLOCHY A ŠATNÍ NA ZIMNÝCH ŠTADIÓNOCH 

V SPRÁVE MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE STARZ PRE OBČIANSKE 

ZDRUŽENIA HC SLOVAN BRATISLAVA - 

MLÁDEŽ, KRASOKORČULIARSKY ŠPORTOVÝ 

KLUB SLOVAN BRATISLAVA, JUMPING JOE 

A HOBA BRATISLAVA SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

Prechádzame do bodu desa ť nájom ľadovej plochy 

v STARZe ob čianskym združeniam. 

Materiál bez úvodného slova. Sú súhlasné stanoviská .  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo doda né 

už to opravené o termíny, návrh uznesenia ako prípa d hodný 

osobitného zrete ľa, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje prenájom zimné, Zimný štadión Ondreja 
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Nepelu, Zimný štadión Harmincova, HC Slovan Bratisl ava, 

Krasokor čuliarsky športový klub, 

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

Tak ako to je uvedené v materiáli. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

ostatné ako je tu napísané, tak s tými opravenými 

dátumami prenájmov. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 10A NÁVRH NA NEUPLATNENIE ALEBO 

UPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 

NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, STAVBE, SÚPIS. Č. 670, 

NA PARC. Č. 3338 A POZEMKU PARC. Č. 

3338 – PANENSKÁ 17, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI URBIA DEVELOPMENT 

S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Bod desa ť A s ťahujeme z návrhu rok rokovania pretože 

vec sa medzitým dostala na súd, takže to rozhodovan ie už je 

neaktuálne.  

 

 

BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU 50 M 

BAZÉNA, 25 M BAZÉNA A POSIL ŇOVNE 

V PLAVÁRNI PASIENKY PRE OB ČIANSKE 

ZDRUŽENIA SPK BRATISLAVA A SLÁVIA 

VODNÉ PÓLO MENEŽMENT AKO PRÍPAD 

HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

Prechádzame do bodu jedenás ť, nájom bazéna pre 

občianske združenia. 
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Opäť bez úvodného slova.  

Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja len by som chcel poveda ť, neviem či o tom kolegovia 

vedia, bratislavskí vodní pólisti sa stali po dlhom  čase 

majstrami Slovenska. a je to naozaj, že pomerne ve ľký 

úspech, aj ke ď v takom menej možno trošku tradi čnom športe.  

Nie je pre nich ve ľmi jednoduché trénova ť, nie je pre 

nich ve ľmi jednoduché ma ť dobré podmienky, aby sa vyrovnali 

zvyšku Slovenska v tomto a pritom nám robia hrdos ť aj 

reprezentujú naše mesto.  

A takže to by sme mali bra ť do úvahy a by ť vo či ním čo 

najviac ústretoví aj v budúcnosti pri nájme pre ich  

tréningy a pre ú čely ich reprezentácie hlavného mesta.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

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

Áno, som ve ľmi milo prekvapený, že zase vodné pólo 

dosahuje v Bratislave tie úspechy ako v minulosti. A myslím 

si, že aj toto málo, čo môžme k tomu prispie ť, ve ľmi rád 

prispejem. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Áno, je to tak, vodnopólisti dosiahli ve ľký úspech, 

vyslali, vyhrali slovenskú ligu, boli aj u m ňa na prijatí, 

som im po ďakoval menom Bratislavy, pretože zase vrátili to 

bratislavské vodné pólo na vysokú úrove ň a my im vychádzame 

v ústretu ja, v ústrety aj v tomto nájme, pretože j e to 

náro čné finan čne, oni musia každý de ň trénova ť.  

Takže, podprujeme ich. A takto im to chceme vráti ť 

trochu, ten titul.  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť taktiež o opravenom návrhu uznesenia 

podľa aktualizácie. 
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom bazénov 

a posi ľňovne na Plavárni Pasienky pre nájomcov SPK 

Bratislava a Slávia vodné pólo menežment aj s podmi enkami, 

ktoré sú uvedené v bodoch jedna až tri. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 12 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 1669/19, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI STENGL A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu dvanás ť, osobitný zrete ľ, predaj 

pozemku v Starom Meste spolo čnosti Stengl a.s. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Žiadate ľ ako vlastník stavby admini administratívnej 

budovy v Starom Meste, na ktorom je stavba situovan á, má 

záujem o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vz ťahov 

k pozemku nachádzajúceho sa v okolí stavby, a to 

predovšetkým v súvislosti so zabezpe čením potrebného 

prístupu k budove, ktorú plánuje rekonštruova ť.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 444 celá 94 

eur na meter štvorcový, čo pri výmere 1 404 metrov 

štvorcových predstavuje prvú časť kúpnej ceny v sume 

624 695 eur. 

Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie 

v sume 7 673 celá 11 eur a vychádza zo sadzby 16,00  eur na 

meter štvorcový na rok.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím o pokoj paj páni poslanci, prosím. K ľud, k ľud. 

Ešte pol hodina a potom bude obed. 

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

Stanoviská dotknutých oddelení a stanovisko starost u 

je súhlasné. 

Finan čná komisia a mestská rada odporú ča schváli ť  

predaj za kúpnu cenu 850 073,00 eur, čo znamená 600,00 eur 

na meter štvorcový plus náhrada za užívanie 9 053,0 0 eur.  

Návrh uznesenia odporú ča schváli ť predaj za kúpnu cenu 

633 748 celá 86 eur, štyristo, čo znamená 444 celá 94 eur 

na meter štvorcový, plus náhrada za užívanie 9 053, 00 eur. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Podávam návrh tak ako bolo avizované za finan čnú 

komisiu. 
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Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 600,00 eur za 

meter štvorcový, čo pri tejto výmere prinesie 842 400,00 

eur. 

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

Ďakujeme. 

Koľko to je metrov?  

1 400.  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia,  

ja s týmto materiálom mám problém ho podpori ť, pretože 

v tesnej, v tesnom susedstve tejto parcely sa nachá dza 

takzvaný ukradnutý bazén. 

Ak si spomínate, mesto prišlo o pozemky v hodnote p ol 

druha milióna eur tak, že záujemca, 

poprosím pred ĺži ť, ak by som nestihla, čas. 

Záujemca, ktorému mestské zastupite ľstvo odsúhlasilo 

predaj pozemku za ň nezaplatil a napriek tomu, mesto 

odstúpilo od zmluvy. Vznikol súdny spor a napriek t omu 

tento potenciálny nadobúdate ľ k tomuto pozemku prišiel 

súdnym rozhodnutím. Na súde sa nezú častnil zástupca 
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hlavného mesta, prišlo k nejakému opon opomenutiu, alebo 

nie čomu.  

To by som sa v tej súvislosti rada spýtala pána 

primátora, že ste nám avizovali nejakú iniciatívu o  znovu 

znovuobnovenie konania, že v tomto zmysle mesto kon á. Či sa 

v tom zmysle teda nie čo urobilo a či je tam nejaká nádej, 

že sa otvorí znova súdny spor. 

Ale oh ľadom tohoto záujemcu nemôžem, samozrejme, 

porovnáva ť, alebo, alebo prenáša ť túto negatívnu skúsenos ť 

na ďalšieho záujemcu o kúpu. Existuje tam budova 

administratívna stará, ktorá naozaj potrebuje 

rekonštrukciu, ale majite ľ žiada pozemky okolo budovy. 

Ja si myslím, je tam stabilizované územie, dá si, d á 

sa tam dokonca realizova ť aj bytová výstavba, aby sme boli 

opatrní a aby sme tomuto záujemcovi neprekazili v j eho 

iniciatíve investova ť do rekonštrukcie budovy, aby sme mu 

neprekážali, aby sme mu ponúkli prenájom tých parci el. Ak 

bude ma ť prenajaté parcely, tak môže realizova ť svoj 

stavebný zámer, ale neprídeme o, pod ľa mňa, vysoko 

lukratívne pozemky. 

Je to v tesnom sused, je to na Žižkovej. Viete kde to 

je.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

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

Ďakujem pekne. 

No, toto je jeden z mála materiálov, ktorý sme mali  na 

územnoplánovacej komisii. Konatelia spolo čnosti 

odprezentovali svoj záujem. 

Tá otázka tam vznikla, či je to nie čo, či majú nie čo 

spolo čné s bazénom. Vy vyhradili si, že v žiadnom prípade  

nie.  

Oni kúpili túto budovu, myslím, v dražbe. Chcú tam 

sťahova ť svoju spolo čnos ť. Ukázali nám celý záujem. 

V podstate to, neviem či to je pozemok aj pod budovou, 

alebo sú to len pri ľahlé, to teraz neviem. Už to bolo 

dávno. 

Okolo. 

Ide tam hlavne o to, aby vedeli parkova ť, chcú 

zve ľadi ť, lebo tým, že je to spolo čnos ť, ktorej sa údajne 

aj darí, jak som si preveroval tú spolo čnos ť, potrebujú pre 

klientelu, chcú tam robi ť záhradné úpravy.  

A pokia ľ viem, tak boli pripravený aj v júni, myslím, 

to chceli odprezentova ť tu, lenže sa k tomu nedostali.  

Ja osobne si myslím, že už 450,00 euro je celkom 

zaujímavá cena  za meter štvorcový, lebo málokedy ( gong) sa 

nám stane taká 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Návrhová ko. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme k tomuto návrhu uznesenia nový návrh, t eda 

zmenu. Pán Budaj navrhuje vo finan čnej komisii, že text za 

kúpnu cenu 850 073 celých 11 nahradi ť v prvej časti kúpnu 

cenu v sume 600,00 eur za štvorcový meter, čo pri výmere 

1 440, (poznámka: oprava) 1 404 štvorcového metra 

predstavuje prvú časť kúpnej ceny v sume 842 400,00 eur. 

Ďalšia časť ostáva bezo zmeny. 

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

Prosím, hlasujte, návrh, o návrhu finan čnej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán poslanec Pilinský, vedel by si sa dostavi ť 

k hlasovaniu, lebo potrebujeme osobitný zrete ľ? 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

No, ale, to asi nebude potrebné. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o pôvodnom znení uznesenia, tak ako  je 

nám to predložené a napísané aj s podmienkami. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 13 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: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu trinás ť, osobitný zrete ľ Staré 

Mesto, spolo čnos ť YIT. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Spolo čnos ť YIT Slovakia požiadala o majetkoprávne 

usporiadanie vlastníckeho vz ťahu k tomuto pozemku ako 

vlastník susedných nehnute ľností v Starom Meste a ďalšom 

blízkom okolí, ktoré tvoria jeden areál  a sú všetk y ur čené 

na výstavbu polyfunk čného objektu New Stein.  

Žiadate ľ ako vlastník pri ľahlých nehnute ľností má 

záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostred nom 

susedstve s jeho pozemkami a jeho využitie na výsta vbu 

bytového domu a areálových spevnených a zelených pl ôch.  

Predajom nehnute ľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu 

na iné pozem pozemky. Predmet predaja nezasahuje do  žiadnej 

komunikácie.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné.  
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Stanovisko starostu požiadané, ale ani po uplynutí 

dvoch mesiacov od požiadania neeviduje hlavné mesto  v tejto 

veci stanovisko starostu. 

Finan čná komisia a výstup z mestskej rady a návrh 

uznesenia je, že odporú ča schváli ť predaj za kúpnu cenu 

celkom 230 520,00 eur, pri čom je tam no návrh nového 

uznesenia, kedy k materiálom na predaj pozemkov spo lo čnos ť 

YIT Slovakia prikladá nová žiados ť, rozdané mali sme na 

stole, v predmetnom liste nám spolo čnos ť YIT ponúkla kúpnu 

cenu 1 000,00 eur na meter štvorcový, čo ako predladate ľ 

materiálu si priložený návrh nového uznesenia k žia dosti 

a to predaj za kúpnu cenu 1 000,00 za meter štvorco vý, to 

znamená, za kúpnu cenu celkom 408 000,00 eur. 

Ďakujem. 

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

Tento návrh je teda v návrhu uznesenia?  

To je, to je návrh. Dobre.  

Takže to je tam. 

Otváram k tomuto diskusiu. 

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. 
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Na dovolím si predloži ť ďalší bod doplnenie tohto 

uznesenia, že schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

kúpnu cenu 1 000,00 eur za meter štvorcový s podmie nkami, 

po prvé, po druhé a  

tretia podmienka je tak, ako to uviedla spolo čnos ť YIT, 

ktorá sama sa ponúkla, že zaplatí 1 000,00 eur za m eter 

štvorcový a zárove ň tam uviedla, že vybuduje park. Tak ja 

len, aby to bolo v uznesení s podmienkami,  

bod číslo tri sa dop ĺňa takto:  

kupujúci na svoje náklady na pri ľahlom pozemku registra E 

KN parcelné číslo 10370/76 k. ú. Staré Mesto s rozlohou 973 

metrov štvorcových, ktorého vlastníkom je spolo čnos ť Green 

Field Property, s. r. o. Ra čianska 153,  831 54 Bratislava, 

rozprestierajúcom sa medzi evanjelickým kostolom na  

Legionárskej ulici a Kme ťovým námestím, vybuduje park 

vrátane realizácie sadových a parkových úprav, výsa dby 

verejnej zelene a osadenia plnohodnotného mestského  

mobiliáru v hodnote 150 000,00 eur a to v termíne n ajneskôr 

do 31. 12. 2019. 

Zabezpe čí starostlivos ť o vysadené dreviny minimálne 

po dobu troch rokov.  

Kupujúci je pripravený predmetný pozemok vrátane 

zrealizovaného parku odovzda ť hlavnému mestu SR 

v Bratislave.  
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Toto predkladám návrhovej komisii. A je to len pres ne 

odpísaná ponuka spolo čnosti YIT, čiže len chcem aby to bolo 

v časti uznesenia ako bod tri uvedené.  

Ďakujem. 

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

Čiže, to je to, čo sa navrhuje sama spolo čnos ť. 

(poznámka: po čuť „áno“) 

Dobre. Fajn. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa rád teda, to je myslím ten pozemok pri  

Steine. Myslím, že na komisii sme dostali informáci u, 

neviem, či je správna, malo sa to overi ť, či ten pozemok je 

už zastavaný?  

A ďakujem pani Šimon či čovej, že takýmto spôsobom reiši 

parky v Starom Meste, len dovolím si trošku povzdyc hnúť, že 

keď tu bol po podobný pro projekt v Ra či na Radni čnom 

námestí, tak tam proti tomu protestovala a výsledok  dneska 

vidíme. Stavia sa tam ďalšia osempodlažná budova. 

Takže, ve ľmi pek pekne vám za to všetci Ra čania 

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

Pani poslanky ňa Šimon či čová. 

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

Pán Pilinský, 

ja nechápem, že máte takú krátku pamä ť. Vy si pozrite 

zápisnice. Síce nemôžete, lebo zápisnice nemáme zve rejnené 

už asi vyše roka. takže, tak si pozrite záznam. Ja som 

nikdy nebojovala proti vytvoreniu par číka, ale chcela som, 

aby sa ten par čík vytvoril legálnou cestou.  

Vy ste mali požiada ť o zmenu územného rozhodnutia váš 

stavebný úrad, neurobili ste to a teraz vá ľate 

zodpovednos ť, napríklad, na m ňa, alebo aj na ostatných.  

My sme neboli proti par číku, my sme boli proti 

celkovému riešeniu, ako ste to pred predkladali vy,  

respektíve o čo tu žiadal spolupracovník s vami investor na 

Radni čnom námestí v Ra či.  

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

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali doplnenie do 

podmienok ako bod tri od pani Šimon či čovej.  

Teraz to čítala, mám to pre číta ť ešte raz?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. 

Už to pre čítala, je to v materiáli, takže  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak potom, tak potom hlasujme o tomto dopl ňujúcom 

tre ťom bode a potom budeme o ostatnom. 

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

Prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne 

Šimonči čovej, čo navrhuje vlastne investor.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom znení uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje ako 
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prípad hodný osobitného zrete ľa predaj pozemku s tými dvomi 

podmienkami, ktoré sú uvedené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Štrnás ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 22198/7, A NA ZRIADENIE 

VECNÉHO BREMENA PRÁVA STAVBY NA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 22198/6, SPOLO ČNOSTI 

TRAJEKT PLUS, A. S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu štrnás ť, osobitný zrete ľ, predaj 

v Nivách. 
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Prosím o úvodné slovo. 

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

Žiadate ľ je je stavebníkom stavby Dunajské predmestie 

– Polyfunk čný súbor, ktorej výstavba je rozdelená do 

viacerých etáp.  

Žiadate ľ potrebuje pre vydanie stavebného povolenia na 

III.etapu stavby zriadi ť vz ťah k pozemku, a to pre časť 

plánovaných parkovacích miest, Malé ubytovacie zari adenie 

CR má žiadate ľ záujem odkúpi ť pozemok a pre časť plánovanej 

komunikácie má žiadate ľ záujem o zriadenie vecného bremena 

strpenia vybudovania a užívania stavby komunikácie.  

Kúpna cena bola stanovená v sume 152 celá 25 eur na  

meter štvorcových. Pri celkovej výmere 206 metrov 

štvorcových, teda predstavuje kúpna cena za tento p ozemok 

31 363 celá 50 eur. 

Odplata za vec zriadenie vecného bremena strpenia 

stavby komunikácie na pozemku vo výmere 13 metrov b ola 

stanovená znaleckým posudkom v sume 4 683 celá 63 e ur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné.  

Finan čná komisia odporú ča schváli ť predaj za sumu 

celkom 41 200,00 eur, čo znamená 200,00 eur na meter 

štvorcový, ostatné pod ľa priloženého uznesenia. 

Mestská rada neschválila navrhované uznesenie 

a neschválila ani pozme ňujúci návrh. 
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Návrh uznesenia: odporú ča schváli ť predaj pod ľa 

priloženého uznesenia. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predkladám návrh, aby sa z ceny pozemku 152 celých 25 

eura za meter štvorcový zmenilo uznesenie, nahradi ť textom 

za kúpnu cenu 200,00 za meter štvorcový, čo pri výmere 206 

metrov štvorcových  bude predstavova ť sumu 41 200,00 eur.  

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

Ďakujeme. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som mala otázku na doplnenie, že by ste nám j u 

vysvetlili, lebo tak si pamätám, nepoznám detailne tento 

priestor, teda vôbec ho nepoznám, úprimne.  
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Tam bol ten investor povinný vybudova ť malé zariadenie 

cestovného ruchu a parkovisko, čo nesplnil? Alebo to teraz 

chce budova ť na pozemkoch mesta, ku ktorým nemá vz ťah? 

Mohli by ste, prosím, odpoveda ť na túto otázku jednoducho 

a zrozumite ľne?  

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

Koniec diskusie. 

Nech sa pá či, odpovedzte, prosím, na otázku. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Je to povinnos ť, ktorú má v stavebnom povolení s danou 

mestskou časťou Ružinov, takže iba si vysporiadava pozemok 

to, čo má vybudova ť. Čiže, parkovisko. Všetky ostatné 

budovy a stavby, ktoré momentálne stavia, sú na jeh o 

pozemkoch s právoplatným stavebným rozhodnutím. 

Takže.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali zmenu ceny za  

štvorcový meter od pána poslanca Budaja. Navrhuje k úpnu 

cenu 200,00 eur za štorcový meter, čo pri výmere 206 

štvorcového metra predstavuje sumu celkom 41 200,00  eur. 

Ostatné ostáva nezmenené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Hlasujeme o návrhu finan čnej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo predložené. 
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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.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKU Č. 1 KU 

KÚPNEJ ZMLUVE Č. 30201/KZ-

01/2016/NIVY/1931/KOR, Č. 

048806261600 ZO D ŇA 21.10.2016, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA PREDAJA POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, ZA Ú ČELOM 

MAJETKOVOPRÁVNEHO USPORIADANIA 

VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKU POD 

STAVBOU „D1 BRATISLAVA KRIŽOVATKA 

PRIEVOZ – REKONŠTRUKCIA“, NÁRODNEJ 

DIAĽNI ČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pätnás ť, návrh na uzatvorenie 

dodatku zmluvy s NDSkou oh ľadne D1 Bratislava, križovatka 

Prievoz. Rekonštrukcia. 

Je to bez úvodného slova, lebo sú súhlasné stanovis ká.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som sa len chcela spýta ť, že ako pokra čujú 

rokovania medzi Národnou dia ľni čnou spolo čnos ťou a hlavným 

mestom, ktoré mi bolo s ľúbené, že sa to dá do poriadku 

a vzájomne si vysporiadame naše vz ťahy?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Odpovieme. 

Končím diskusiu. 

Pán inžinier, viete k tomuto poveda ť? Viem, že sme sa 

stretli, robia sa súpisy problémov, pretože sa neri e, 

nebavíme o zoologickej záhrady, ale otvorených otáz ok je 

možná že viac ako sto. Však vy to dobre viete.  

Takže, ale, povedzte, pán  inžinier, ešte k tomu.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Ako som vás informoval aj na finan čnej komisii, na 

túto otázku pripravujú sa tie expertné skupiny 

a vyprofilovávajú sa najte, najdôležitejšie problém y, ktoré 

máme s Národnou dia ľni čnou vzh ľadom na to, že sa jedná 

o nieko ľkotisíc metrov štvorcových pozemkov, ktoré sú 

nedoriešené už zmluvami z devä ťdesiatych rokov. 

Čiže, nejedná sa iba o ZOO, jedná sa aj o o tunel, 

jedná sa o Lafranconi, jedná sa o Galvaniho, prístu p do 
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Bratislavy. Takže tých, tých problémov je, petržals ká, 

petržalský obchvat. 

Čiže, tých vecí je strašne ve ľa na riešení. 

Trošku sa na ťahujeme, že ktoré tri (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), my máme jasné z našej strany, len 

potrebujem sa s nimi ešte doladi ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Keď som sa s pánom vedúcim na túto tému bavila v júni,  

mi povedal, že predpokladá, že do decembra by to mo hlo by ť. 

Chcem sa spýta ť, že máme nové vedomosti, nové pozemky ste 

našli, kedy to vidíte reálne? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán riadite ľ. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Reálne to skúsime predloži ť na decembrové 

zastupite ľstvo. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa predaj 

pozemkov, ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 15470/11, ALEXANDRE 

FRAJKOVEJ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bobu šestnás ť osobi, bodu šestnás ť, 

osobitný zrete ľ v Nivách.  

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Žiadate ľka ako výlu čná vlastní čka pri ľahlých 

nehnute ľností má záujem o pripojenie a scelenie uvedeného 

pozemku v bezprostrednom susedstve s pozemkami vo s vojom 

vlastníctve.  

Ide o pás pozemku, ktorý slúži ako časť záhrady za 

oplotením objektu nehnup nehnute ľnosti vo vlastníctve 

v žiadate ľky.  

Predmetom prevodu je aj v sú časnosti udržiavaný na 

náklady žiadate ľky, tvorí sú časť záhrady a je v jej 

užívaní.  
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Prvá časť kúpnej ceny je stanovená 129 celá 46 eur na 

meter štvorcový, čo pri výmere 106 metrov štvorcových 

predstavuje sumu 13 722,00 eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemku za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kú pnej 

zmluvy a vychádza sa zo sadzby 7,00 eur na meter št vorcový.  

Dotknuté oddelenia a starostu stanoviská sú súhlasn é.  

Finan čná komisia a mestská rada  odporú ča schváli ť 

predaj za kúpnu cenu celkom 21 200,00 eur, plus náh rada za 

užívanie 200,00 eur na meter štvorcový. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť predaj za kúpnu 

cenu celkom 13 722 celá 76 eur plus náhrada za užív anie 

129,00 eur na meter štvorcový. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o ná. 

Chcete sa, pán poslanec Budaj pred.  

Nech sa pá či. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 664 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Aj tuná rokovala finan čná komisia o navrhovanej cene 

z h ľadiska lokality, kde sa navrhovala cena iba 129,00 eur 

na meter štvorcový, pri výmere 106 metrov štvorcový ch. 

Nahr navrhujeme nahradi ť textom za kúpnu cenu celkom 

22 684,00 eur pozostávajúcu z dvoch častí. Prvá časť kúpnej 

ceny je stanovená sumou 200,00 eur za meter štvorco vý, čo 

je pri výmere 106 metrov štvorcových  celkovo 21 20 0,00, 

eur. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež som chcel poveda ť, že v katastrálnom území Nivy 

129 celá 46 eura na meter štvorcový, ja neviem, to možno 

tadia ľ ropovod asi ide, alebo nie čo, nie čím podobným je to 

znehodnotené. Lebo videl som teda ve ľa znaleckých posudokov 

aj v minulom období a v tomto momente sú nehnute ľnosti 

a pozemky dahšie ako boli v predchádzajúcom období.  Ale za 

stodvadsa ťdevä ť som teda v Nivách, vám garantujem, nevidel 

za po štyri roky bývalého zastupite ľstva sa za 129,00 eur 

v katastrálnom území Nivy ur čite žiadny pozemok nepredával. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pán poslanec Borgu ľa ešte faktickou 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Áno. Ke ď bude nejaká vo ľná parcela, tak ur čite asi 

lacnejšia nebude, ale, ale však toto je predsa úpln e 

nezmyselné, Jano, čo hovoríš, však predsa to je nejaký 

kúsok pozemku, ktorý nikto iný by si ani nikdy nekú pil. 

A my vôbec môžme by ť radi, že že niekto on má záujem za 

cenu znaleckého posudku. 

Na navyše my nie sme dražobná spolo čnos ť, my sme, my 

sme komunálni politici, ktorí okrem toho, že majú p re toto 

mesto donies ť čo najviac pe ňazí, majú usporiadava ť vz ťahy 

medzi ľuďmi tak, aby sa v tomto meste žilo dobre.  A nie 

len drancova ť každého jedného maximálne o kaž každé jedno 

euro.  

To, nerozumiem, toto je oby čajný človek, ktorý sná ď 

chce sceli ť nejaký pozemok. Mne je to čudné.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka ešte reaguje. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 666 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ak správne chápem, ten pozemok on má celý ohradený,  on 

ho užíva.  

To znamená, ja neviem, na západe asi štandardné, le bo 

to sa tak robí, že mám nejaký pozemok pri priplotím  si, 

koľko mi vyhovuje, aby sa mi to hodilo, tak aby to dob re 

vyzeralo a potom zis ťujem, že čo som si vlastne priplotil, 

hej?  

Ja nijakým spôsobom nespochyb ňujem, že, že len pre 

informáciu, vo ľné parcely v Ružinove, vo ľné stavebné 

parcely v Ružinove, sa aj v minulom volebnom období  

pohybovali na štyristo, pä ťsto, šes ťsto eurách na meter 

štvorcový. Preto hovorím, že stodvadsa ťšes ť, aj takýmto 

spôsobom, je strašne málo.  

Lebo, keby to bola naozaj stavebná, vo ľná parcela, 

o ktorej rozprávaš, tak by sme sa bavili o násobkoc h. 

O šes ťsto eurách, osemsto eurách na meter štvorcový v tej to 

lokalite.  

Takéto stodvadsa ť na čierno pri pri priplotené, ja 

chápem, treba to usporiada ť, ale naozaj, za stodvadsa ťdevä ť 

eur, to by som, zas asi budem znova musie ť pozrie ť tých 

znalcov, lebo už zase sa ich dlhší čas nekontrolovalo, tak 

asi nevedia čo so sebou. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali návrh na zmen u 

za štvorcový meter od pána poslanca Budaja. Navrhuj e 

pôvodnú cenu zmeni ť na štvo za štvorcový meter na 200,00 

eur, čo pri výmere 106 metrov štvorcového bude čini ť 

21 200,00 eur. 

Ostatná časť ostane nezmenená. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD17 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, PARC. Č. 22225/24 

A NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU PARC. 

Č. 22225/11, DO VÝLU ČNÉHO 

VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI DEVELOPMENT 

4, A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu sedemnás ť, osobitný zrete ľ na 

Trnávke, predaj. 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Žiadate ľ požiadal o odkúpenie predmetných pozemkov 

z dôvodov majetkoprávneho usporiadania pre potreby rozvoja 

projektu PHAROS letisko západ. 

Pozemky sa nachádzajú v centrálnej časti projektu.  

Cena pozemkov bola stanovená v sume 170 celá 89 eur  na 

meter štvorcový, čo pri celkovej výmere 1 512 metrov 

štvorcových  predstavuje celkovú kúpnu cenu 258 385 ,00 eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné.  
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Finan čná komisia a mestská rada  spolo čne odporú ča 

schváli ť predaj za kúpnu cenu 378 000,00 eur, čo je 250,00 

eur na meter štvorcový. 

Návrh uznesenia znie: odporú ča  schváli ť predaj za 

kúpnu cenu 258 385 celá 68 eur, čo je 170 celá 89 eur na 

meter štvorcový. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Navrhujem nahradi ť text, ktorý pre čítal naposledy 

predkladate ľ, textom v sume 250,00 eur za meter štvorcový. 

Celkom výmeru 1 512 metrov štvorcových  za kúpnu ce nu 

378 000,00 eur. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hanulík, faktická. 

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Viete, troška mi to pripadá také, také absurdné, že  

kolega Budaj je predseda finan čnej komisie. Tu máme aj 

výstup z finan čnej komisie. Ja naozaj neviem, či najlepší 

je ten, kto stále navýši cenu. Akože, však túto cen u mohli 

predebatova ť na finan čnej komisii a navýši ť ju tam, ke ď sa 

im zdala malá. Ale proste, necháme si to vždy na 

zastupite ľstvo a každú cenu tu navýšime. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán Hanulík,  

práve tak sa to udialo a ja som predniesol zárove ň nie 

len svoj návrh, ale aj stanovisko finan čnej komisie. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme za vysvetlenie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na zmenu predajnej ceny na 250,00  

eur za štvorcový meter, čo pri výmere 1 512 štvorcového 

metra bude zna či ť sumu 378 000,00 eur. 

Ostatné ostáva nezmenené.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom znení uznesenia, tak ako nám b olo 

písomne predložené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 2436/67, PARC. Č. 

2436/68 A PARC. Č. 2436/69, 

SPOLOČNOSTI USB A.S., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod osemnás ť. Úvodné slovo. 

Osobitný zrete ľ Dúbravka. 

Áno, áno. Je to  posledný bod pred obed ňajšou 

prestávkou. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Ďakujem. 
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Žiadate ľ ako vlastník pri ľahlých nehnute ľností má 

záujem o pripojenie a scelenie uvedených pozemkov v  

bezprostrednom susedstve s pozemkami v jeho vlastní ctve. 

Ide o pás pozemkov, ktoré pretína nehnute ľnosti vo 

vlastníctve žiadate ľa. 

Predmet prevodu je v sú časnosti vo ľný, neoplotený, 

zarastený trávou a náletovou zele ňou.  

Jednotková cena je stanovená na 124 celá 28 eur na 

meter štvorcový, čo pri výmere spolu 2 292 metrov 

štvorcových  predstavuje sumu celkom 284 849,00 eur . 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné.  

Finan čná komisia a mestská rada majú spolo čné, návrh 

schváli ť predaj za sumu celkom 573 000,00 eur, čo znamená 

250,00 eur na meter štvorcový. 

Návrh uznesenia znie: odporú ča schváli ť predaj za 

celkom sumu 284 849 celá 76 eur, čo je 124 celá 28 eur na 

meter štvorcový. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa ešte vrátim k tomu predchádzajúcemu bodu, leb o 

teraz Martin, máš absolútnu pravdu. To znamená, že 

obyvate ľovi, ktorý si síce na na hlupáka oplotil nie čo, čo 

nebolo jeho vo ve ľkosti 106 metrov štvorcových, čo zas neni 

taká malá plocha, sme to predali za 200,00 eur a ce z 1 400 

metrov štvorcových  v Trnávke, ktoré nie sú zastava né 

a dali by sa teda, naozaj, využi ť aj iná č, sme dali za 170. 

okej, to je naozaj zaujímavé. To, s tebou súhlasím,  že to 

je dos ť absurdné.  

A by ť obyvate ľom, tomu, ktorému sme to navýšili na 

200, tak sa cítim urazený.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz sme v bode osemnás ť, priatelia, takže 

diskutujeme k bodu osemnás ť.  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ek existujú ľudia švaj čiarskej výroby, človek, 

švaj čiarsky nožík. On má dvadsa ťsedem funkcií. Jano, ja te 

teba za takého človeka považujem, lebo ty si, ty si, ty si 

megafunk čný. Ty si architekt, ekonóm, znalec, právnik, 

proste, všetko v jednom.  
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Sorry, ja nie som. Ja takú kapacitu nemám, ale ani 

zďaleka. A jednoducho, ke ď znalec mi, a to je môj 

principiálny postoj pri každom hlasovaní. Ke ď znalec mi raz 

napíše, že znalecký posudok je to ľkoto, tak to ľkoto je ten 

znalecký posudok.  

A vy ke ď to navyšujete a hlasujete, tak hlasujete bez 

toho, že by tá druhá strana s tým nejakým spôsobom hlas, 

súhlasila. A vždy je potom výsledok taký, že tie pr edaje sa 

nerealizujú. 

Proste, áno, fasa. Odhlasovali ste si tu, že, že, ž e 

vyššia cena. Marketingovo výborné, ale výsledok pre  mesto 

nula. Lebo jednoducho, tí prídu a povedia, že nie, my to za 

to ľko nekúpime. Znalecký posudok hovorí to ľkoto.  

A ja radšej bu ď urobím funk čné riešenie, ako 

marketingové riešenie. A hlavne, nie som človek, ktorý si 

dovolí len tak ako z prsta cuca ť a ceny a dvesto, tristo. 

Však môžem (gong) aj tritisíc poveda ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Martin, 

keby ste nerobil s nehnute ľnos ťami, tak by som si 

myslel, že naozaj, to čo hovoríš, myslíš vážne, ale, 

preboha, každý kto si kupoval byt vie, že ke ď znalec príde, 

tak sa spýta, na ko ľko to potrebujete? Nie, že na ko ľko to 
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viem ohodnoti ť? Akože, tam je dos ť široké spektrum aj pri, 

s prepá čením, hlúpych bytoch, ktoré sú jak cez kopirák, že 

sa naozaj, nevyzna čujú špecifickos ťou ako pozemky. Pretože 

pozemky, naozaj, majú svoju špecifickos ť na rozdiel od 

bytov. Ale aj pri bytoch, ve ľmi podobných, dokonca v tej 

istej bráne, na tom istom poschodí, má jeden hodnot u 

stopä ťdesiat pod ľa znalca, iný stotridsa ť.  

Tak, lebo jeden potrebuje úver stopä ťdesiat 

a potrebuje banke predloži ť vyšší a druhému sta čí aj 

stotridsa ť.  

Takto to funguje. Je to popísané všelikde, a ty, ke ďže 

s týmto robíš, to musíš ve ľmi dobre vedie ť. Že tí znalci 

majú dos ť interval, v ktorom sa môžu pohybova ť a oni môžu 

ís ť na spodnú časť toho intervalu, alebo na vrchnú časť 

toho intervalu. A za to, že ten interval je, naozaj , dos ť 

široký. 

Takže, toto vôbec neberiem. 

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: 

Á ďakujem. jedno ja by som. Ďakujem. 

Ja sa chcem vráti ť  k tomu pôvodnému návrhu.  
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Táto lokalita je v Dúbravke kde tí stavebníci kupov ali 

tie pozemky, či už od tých súkromníkov a myslím, že ešte aj 

od miestnej časti a tá cena tam bola vtedy 140,00 eur. 

a myslím, že tam je návrh 129, takže ja dávam návrh  140,00 

eur. a je to, naozaj, na tú lokalitu bežná cena. 

A to čo tu rozprávame, že kde, ako, neviem. Ja tiež 

neviem, ale toto si doká dokážem trúfa ť, že takto to je.  

A dávam to, samozrejme, písomne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj. 

Dve, dva diskusné príspevky ešte pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja tomu nerozumiem, jak to mohli predáva ť po 140 ke ď 

znalec dokáže poveda ť, že to tam je za 129, a to ešte 

dávnejšie.  

Ten znalec sa asi musel pomýli ť. Lebo, štandardne, 

znalci si iná č aj kontrolujú aké sú, vychádzajú z toho, aká 

bola cena obvyklá, za ko ľko sa v danej lokalite predávali. 

Tak, ak pán Hanulík vie, že sa to predávalo po 146,  tak 

opätovne znalec vedel nie čo, čo trh nevedel. To sú takí tí 

slovenskí znalci. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ja len jednu poznámku, ktorá v tej v tomto, v tejto  

chvíli tu nepatrí, ale na kolegu Borgu ľu. 

Ak 1 000,00 eur na meter štvorcový na, pri š Stein ti 

bolo málo, tak sa pýtam, a tam bolo znalecký posudo k ove ľa 

nižší a tá spolo čnos ť dokázala ponúknu ť 1 000,00 eur. ja sa 

pýtam, ktovie, pre čo si to potom neschválil.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Na základe stanoviska finan čnej komisie navrhujem, aby 

sa text s cenou zo sumou 124 celých 28 eur za meter  

štvorcový nahradil textom, v sume 250,00 eur za met er 

štvorcový, celkom výmeru 1 512 za kúpnu cenu 573 00 0,00 

eur. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme. 

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Možno na vysvetlenie tým Bratislav čanom, ktorí nás so 

záujmom po čúvajú.  

Poslanec mestského zastupite ľstva nie je viazaný 

hodnotou, ktorú stanový znalecký posudok, ale je v prvom 

rade viazaný svojim presved čením, svojim poslaneckým 

sľubom, že hlasuje tak, aby to bolo v prospech a v zá ujme 

hlavného mesta a jeho obyvate ľov.  

To znamená, že hlasuje, mal by hlasova ť v súlade so 

svojim svedomím a presved čením, že to ako hlasuje, je pre 

toto mesto najlepšie možné. 

Ja by som chcela upozorni ť, v tomto prípade konkrétne, 

ja nemám ni č proti developerskému projektu Čerešne, ale na 

tragikomickú, s prepá čením, na naše dopravné pomery v našej 

mestskej časti a v pri ľahlých mestských častiach, na 

tragikomickú ako keby, keby formuláciu v dôvodovej správe, 

dôvod a ú čel žiadosti, kde je napísané a myslím si, že je 

to, že sa pobavíme, v budúcnosti majú by ť predmetné pozemky 

zastavané polyfunk čným komplexom Čerešne II, a to 

komunikáciou, zele ňou, prípadne bytovými dommi, domami, ako 

na poslednom mieste. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Spolo čnos ť  ako na poslednom mieste. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Spolo čnos ť YIT klamala. Spolo čnos ť YIT stavia svoju 

bytovku, a teda to poviem nahlas, na pozemku, ktoré  jej 

nepatrí. A nemajú tam čo stava ť. Spolo čnos ť YIT si myslí, 

že dôjde do toho zastupite ľstva, do tohto zastupite ľstva 

a povie, vážení, dám tisíc euro, dvetisíc euro, tri tisíc 

euro a zhojte mi toto moje klamstvo. No, u m ňa nie. Ja toto 

podporova ť nebudem.  

Oklamali a teraz nech si nesú následky. Neskolauduj ú, 

nech to pre m ňa, za m ňa, búrajú. Malo, mali stava ť na 

svojich pozemkoch a tak jak im to hovorilo stavebné  

povolenie. A nie na cudzích pozemkoch.  Prenajatých  

pozemkoch. A podobne. Toto robi ť nemali.  

Toto je svinstvo a je to precedens, ktorý ke ď príde do 

praxe, tak si tu bude každý stava ť kde chce. Jednoducho, 

ani tisíc euro, ani desa ťtisíc euro nesta čí na to, aby toto 

zhojili. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A podpísal im niekto stavebné povolenie, ke ď sme pri 

tom?  

Súhlas niekto musel da ť. Hej? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte drobne upravil predre ční čku pani 

Čahojovú, že zákon v niektorých teda ustanoveniach h ovorí, 

že znalecký posudok je minimálny, za ktorý má mests ké 

zastupite ľstvo predáva ť, i ke ď sa to teda netýka prípadu 

hodného osobitného zrete ľa, ale je to minimálna suma. 

Zopakujem, minimálna suma. A minimálna znamená, že nesmie 

byť nižšia, nemá by ť nižšia, majú robi ť všetko pre to, aby 

nebola nižšia.  

A ke ď je pre m ňa nie čo minimálne, tak neviem, či by tu 

niektorí kolegovia robili za minimálnu mzdu, ktorá je tiež 

minimálna, to znamená, spodná. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Pán Borgu ľa, 

viacej verím  pánovi Bialkovi ako vám, ktorý mi 

hovorí, že to na čierno nebolo postavené. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Chcem sa vás spýta ť. Tuto na verejnosti môžete 

poveda ť, či ste kontaktovali tohto žiadate ľa o prenájom?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, či ste ho kontaktovali. 

Pretože ke ď si porovnám ako hlasujete, ke ďže sa 

dlhodobo zapodievam protikorup čnou agendou, tak mi tieto 

sumy vychádzajú ve ľmi zvláštne.  

Dos dostávame tu majite ľku, ktorá tu takisto si 

načierno oplatila pozemok a tej ste to predali, naprie k 

tomu, že vás upozornil na to kolega, že zvyšujeme c enu 

preto, že si to na čierno oplotila.  

Tuto máme človeka, ktorý si to neu nepostavil 

načierno, vy to verejne tvrdíte, že áno. Pán riadite ľ 

Bialko hovorí, že to nebolo na čierno. Napriek tomu sme tu 

mohli ma ť park, mohli sme ma ť tisíc euro a nepodporili ste 

to.  

Verejne mi, prosím vás, povedzte, či ste kontaktoval 

(gong) žiada 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Slovo má pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pani Pätoprstá, 

už zachádzate, ako, trošku pri ďaleko. Toto je vrchol 

drzosti. 

Spolo čnos ť YIT to stavá na prenajatých pozemkoch.  

Ukážte mi, kedy tá nájomná zmluva, ktorú ma majú, b ola 

v zastupite ľstve? Nebola. Nikdy. To je klamstvo, podvod. 

Najhrubšieho zrna.  

A k obabve pána primátora Nesrovnala. Žia ľ, musím to 

poveda ť. Je to podvod pána Ftá čnika. Pán Ftá čnik so 

spolo čnos ťou YIT mimo zastupite ľstva podpísal nájomnú 

zmluvu, ktorá tu nikdy nebola. Nalejme si čistého vína. 

A či som niekoho kontaktoval. No, pardon. Nikdy nikoho  

nekontaktujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Končíme diskusiu. 
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Návrhová komisia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia, bod osemnás ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia, ak budú dáva ť pozor ostatní 

poslanci, tak poviem, že sme dostali dva návrhy na zmenu 

predajnej ceny.  

Prvý návrh prišiel od Petra Hanulíka na 140,00 eur za 

štvorcový meter, teda oproti pôvodnému 124 celých 2 8. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte  o  návrhu 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Predajná cena.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O návrhu pána poslanca Hanulíka.  

Teda návrhu uznesenia doplné doplneným návrhom pána  

poslanca Hanulíka.  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, on bol druhý. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

To je všetko? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

o druhom pozme ňujúcom nemáme čo hlasova ť, lebo tento 

prešiel. Ani o pôvodnom. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Takže máme uznesenie. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

A vyhlasujem hodinovú prestávku na obed.  

 

(prestávka od 13.11 do 14.38 h) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

...prestávka na obed skon čila a my budeme pokra čova ť 

v rokovaní mestského zastupite ľstva. 

... do rokovacej sály, obed ňajšia prestávka skon čila.  

V mezzanine, prosím, dostavte sa, lebo je ná je vás  

málo.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 687 

Prosím, organiza čné oddelenie, môžete nás spo číta ť, 

mne sa zdá, že už je nás je dvadsa ťtri. Teda, poslancov už 

je dvadsa ťtri. Prichádzajú ďalší, okej. 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 1035/2, PARC. Č. 

1035/3 A PARC. Č. 1035/4 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, prestávka skon čila. Pokra čujeme v rokovaní 

mestského zastupite ľstva bodom devätnás ť. Je to osobitný 

zrevel, predaj v Dúbravke.  

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Manželia Demkaninovci majú v doh ľadnej dobe záujem 

svoje nehnute ľnosti rozdeli ť medzi svoje dcéry a ku každému 

rodinnému domu chcú vybudova ť samostatný vchod.  

V prípade preba predaja, súhlasia s tým, že tieto 

pozemky budú odpredané do bezpodielového spoluvlast níctva 

ich dcér a ich manželov.  
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Ide o pozemky bezprostredne susediace 

s nehnute ľnos ťami vo vlastníctve manželov.  

Hlavným cie ľom je vysporiadanie majetkových vz ťahov.  

Jednotková cena je stanovená na 143 celá 14 eur na 

meter štvorcový, pri celkovej výmere 244 metrov štv orcových  

bola všeobecná hodnota pozemku stanovená na 34 926 celá 16 

eur.  

Materiál bol prerokovaný v mestskom zastupite ľstve d ňa 

30. tre 3. 2017, kde pri hlasovaní nezískal do dost ato čný 

počet hlasov na prijatie uznesnia.  

Žiados ťou zo d ňa 27. 4. 2017 nás žiadatelia požiadali 

o opätovné predloženie materiálu na rokovanie do me stského 

zastupite ľstva. 

Stanoviská jednotlivých oddelení a starostu súhlasn é. 

Finan čná komisia odporú ča schváli ť pod ľa predloženého 

uznesenia. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť pod ľa predloženého 

uznesenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, 

ďakujem za slovo. 

Ja sa opä ť vrátim k téme YIT, aj ke ď vo faktickej 

poznámke sa to nerobí. Ale ke ď to mohla urobi ť pani 

Pätoprstá,  

Pani Pätoprstá, prosím vás 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, 

prosím vás, už to nehajme. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

tak to isté chcem urobi ť teraz ja. 

Pani Pätoprstá, 

verejne vás vyzývam, dobre ma po čúvajte, prosím vás. 

Lebo totižto cez obednú prestávku som sa dozvedel, že vy 

ste vedeli, že tá zmluva je nelegálna.  

Pani Pätoprstá, 

verejne vás vyzývam, aby ste povedali, či ste vedeli 

o tom, že tá zmluva YIT nájomná, čo mala by ť 

v zastupite ľstve, nebola. Vedeli ste o tom? Áno alebo nie?  

Pani Pätoprstá, 

keď vy ste ma vyzvali, ja som vám odpovedal, a teraz 

ja vás verejne vyzývam, tak sa netvárte, že ma nepo čujete, 
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a žiadam vás, odpovedzte vy. Lebo ja viem, že ste t o 

vedeli. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bajan. 

Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že som sa s nikým nekontaktoval, 

napriek tomu by som sa rád zú častnil hlasovania. 

Všetko. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. 

Ja kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Ešte pán poslanec Borgu ľa má faktickú. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pani Pätoprstá, 

každú jednu faktickú odteraz využijem na to, aby so m 

vás vyzval, aby ste sa vyjadrili, že ste vedeli, že  je to 

podvod.  

A netvárte sa, že ma nepo čujete.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, 

prosím vás, aby ste to nerobili, lebo pod ľa 

rokovacieho poriadku by som vám mal od ňať slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nechcem to robi ť, ale prosím, dodržujme rokovací 

poriadok. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako nám 

bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa, nádvoria, výmer, predaj pozemku. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 8895 A PARC. 

Č. 8898/53, NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII 

CAMERA OBSKURA SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťjedna a to je osobitný 

zrete ľ v Starom Meste týkajúci sa nájmu pozemkov 

v spolo čnosti Camera obskura. 

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Vybudovanie a užívanie objektu Galérie a Múzea CAME RA 

OBSKURA.  

Doba nájmu. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

ur čitú 50 rokov po čnúc d ňom uzatvorenia zmluvy o nájme 

pozemku.  

Výška navrhovaného nájomného sa predkladá v dvoch a lte 

alternatívach. 

Alternatíva jedna, návrh žiadate ľa, 

jedno euro na meter štvorcový na rok za obdobie od 

nadobudnutia ú činnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnos ť územné rozhodnutie na 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 693 

stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 405 metrov 

štvorcových  predstavuje 405,00 eur ro čne.  

50 centov na meter štvorcový na rok za obdobie od 

prvého d ňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnos ť územné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu do konca mesiaca, v ktorom nadobudne  

právoplatnos ť stavebné povolenie na stavbu na predmete 

nájmu, čo pri výmere 405 metrov štvorcových  predstavuje 

202 celá 50 eur ro čne.  

20,00 eur na meter štvorcový za rok za obdobie od 

mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti  

stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu na  dobu 

neur čitú, čo predstavuje 8 100,00 eur ro čne.  

Alternatíva dva, návrh hlavného mesta, 

5,00 eur za meter štvorcový za rok za obdobie od 

nadobudnutia ú činnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnos ť územné rozhodnutie na 

stavbu, čo predstavuje 2 025,00 eur ro čne.  

30 eur na meter štvorcový na rok za obdobie od mesi aca 

nasledujúceho po nado nadobudnutí právoplatnosti úz emného 

rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do konca me siaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnos ť kolauda čné rozhodnutie, čo 

predstavuje sumu 12 150,00 eur ro čne.  

27,00 eur na meter štvorcový za rok za obdobie od 

mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti  

kolauda čného rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na 

dobu neur čitú, čo predstavuje 10 935,00 eur ro čne.  
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Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko sa starostu súhlasné za predpokladu, že 

pozemok bude využitý v súlade s funk čným využitím a platnou 

reguláciou v zmysle územného plánu na plošnú líniov ú zele ň. 

V stanovisku ďalej za uvádzajú, že pozemky sú zverené do 

správy ich mestskej časti, preto ú úkony súvisiace 

s hospodárením vykoná mestská časť.  

Finan čná komisia a mestská rada odporú ča schváli ť 

alternatívu jedna. 

V návrhu uzenesenia odporú ča schváli ť nájom pod ľa 

predloženého uznesenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: po čuť „Miro, Miro, to je dvojka, hej? Pod ľa 

návrhu hlavného mesta.“) 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

V rozvinutých krajinách pä ťdesiatro čný nájom sa volá 

lizolt, je to takmer to isté ako vlastníctvo. Neh ľadiac na 

to, si myslím, že galéria je fajn v Bratislave a ga lérie 
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galérií je málo. Čiže, nie som úplne proti tomu, aby sa na 

tomto mieste postavila galéria, ale za ur čitých podmienok. 

Ako biankozmenka na pä ťdesiat rokov sa mi zdá 

neprijate ľná. A preto dávam návrh na znenie nového 

uznesenia, na zmenu, alebo doplnenie navrhovaného 

uznesenia.  

Je to v časti 

za A, v časti uznesenie sa nahradzuje veta na dobu 

ur čitú pä ťdesiat rokov odo d ňa ú činnosti nájomnej zmluvy za 

nájomné, vetou na dobu ur čitú dvadsa ťpäť rokov odo d ňa 

účinnosti nájomnej zmluvy s opciou na ďalších pätnás ť rokov 

pri splnení doleuvedených podmienok za nájomné. 

Podmienky: 

V časti podmienky doplni ť: 

Nájomca predloží do jedného roka od podpisu nájomne j 

zmluvy štúdiu (projekt pre Územné rozhodnutie, stav ebná 

časť, architektúra), ktorú nechá schváli ť Mestskému 

zastupite ľstvu najneskôr však na septembrové zastupite ľstvo 

v roku  2018,  

môže skôr, 

druhá podmienka, do 10 rokov od podpisu nájomnej 

zmluvy bude ma ť nájomca právoplatné Stavebné povolenie, 

skolaudovanú stavbu na ú čel Galérie. 

Ďalšia podmienka, do doby za čatia výstavby nebude 

pozemok oplotený a nebude využívaný, a bude využíva ní ako 

verejný priestor, 
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posledná podmiena po uplynutí doby nájmu 40 rokov, 

čo je v našej krajine odpisová hodnota takejto 

nehnute ľnosti, 

prevedie nájomca pozemku a vlastník budovy objekt G alérie 

do majetku hlavného mesta SR Bratislavy za symbolic ké jedno 

euro alebo bezodplatne. 

Takýto návrh predkladám písomne.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pani Pätoprstá, 

opätovne vás vyzývam, viem, že vie, vedzte, že viem , 

a preto sa pýtam ešte raz. Vedeli ste, že  zmluva Y IT 

nájomná je nelegálna a nebola v zastupite ľstve, napriek 

tomu, že mala by ť.  

Ja viem, že ste to vedeli. Ale ja. Vy ste ma verejn e 

vyzvali. Ja vás teraz verejne vyzývam. Povedzte, že  ste to 

vedeli. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Konrad, hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakuje. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ja by som ve ľmi rada pridala do zmluvy, jednak som tam 

nenašla že podmienku, že pozemok, ak by priš prišlo  k jeho 

prenájmu, nemôže by ť oplotený, pretože v čase pokia ľ sa tam 

nebude ni č dia ť, tak by mal slúži ť ako každý iný verejný 

priestor, čiže aj na prenájmy, aj na zaberanie verejného 

priestoru.  

Toto, toto by som teda žiadala, keby sa ešte doplni lo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to tam? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Konrad,  

teraz to pán poslanec navrhol. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Prepá čte, ja som momentálne 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ke ď je to tam navrhnuté, ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

ja by som sa chcela spýta ť, pán poslanec Kaliský, že 

ako to je ak žiadate ľ, ako ako to myslíte, alebo ako sa to 

ošetrí, ke ď žiadate ľ do jedného roka nepredloží tú štúdiu, 

alebo ten projekt na územné rozhodnutie. A ako sa t o 

ošetrí, že čo sa potom stane?  

A to som celkom nerozumela, že do tých desiatich ro kov 

má predloži ť platné stavebné povolenie, alebo kolaudáciu.  

Ja len upozor ňujem, že platné stavebné povolenie ak 

je, tak sa môže každé, platí dva roky a sta čí ak žiadate ľ 

deň pred vypršaním platnosti požiada o jeho pred ĺženie 

a môže sa predlžova ť donekone čna.  

Čiže, by ma zaujímalo, tá kolaudácia, ako je to 

naviazané. 

Ďakujem pekne.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Len by, len by som odpovedal.  

Čo sa týka toho roku, ke ď to neschválime budúci rok na 

zastupite ľstvu, tak zmluva stráca platnos ť a činnos ť.  

Čiže, zmluva padá.  

Čo sa týka tých podmienok, ktoré som tam dával, 

najdôležitejší bod toho je kolaudácia, samozrejme. ale ke ď 

má mesto ma ť kontrolu nad tým objektom, ktorý je na jeho 

pozemku, tak bude môc ť musie ť mať všetky, všetky papiere 

k tomu, čiže, aj stavebné povolenie.  

Čiže to sú dve, dva dokumenty, ktoré patria ku stavb e. 

Je to stavebné povolenie a kolaudácia.  

Čiže, do desa ť rokov musí by ť budova postavená 

a skolaudovaná, a tým pádom užívaniaschopná a otvor ená, 

iná č zmluva stráca platnos ť. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Mňa požiadala kolegy ňa Šimon či čová, aby som navrhla 

stiahnu ť tento materiál z rokovania a predloži ť ho aj 
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s návrhom pána Kaliského na rokovanie kultúrnej kom isie, 

keďže sa pohybujeme na území pamiatkovej zóny, ak nie 

pamiatkovéhj centra.  

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: 

Považujem tento návrh za nie moc š ťastný a túto 

problematiku celkom dobre poznám. Som členom komisia 

a myslím si, že o tom sme už vedeli dos ť. Že už treba asi 

rozhodnú ť, lebo všetky tieto veci nejak tak valíme pred 

sebou a potom nejak ten výsledok od nás, ten výstup  či máme 

záujem o nejakú galériu, alebo nemáme, nie je úplne  jasný.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja doplním ešte pani Štasselovú. 

Jedná sa o pamiatkovú zónu a pani Šimon či čová 

upozornila na to, že aj tá štúdia by mala by ť teda 

v súlade. 
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Ja osobne mám trošku problém s tými desiatimi rokmi . 

Ale podporím to, aj ke ď je to na tých desa ť. Ale, ak by sa 

to dalo skráti ť, lebo naozaj, celý problém je v tom, že sa 

to nerealizuje. Že to už dlhé roky tam vlastne čaká a nie 

je to.  

Takže, skôr by som uprednostnila tých pä ť rokov, ak by 

sa to dalo autoremedúrou zobra ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viete, v tomto meste sa to ľko ve ľa vecí stavia 

a nediskutujeme tak ve ľmi podrobne často o tom, a tu je 

jeden skvelý projekt, celý sa týka kultúry, a ja by  som 

bola ve ľmi rada, aby sme ho, naozaj, posunuli ďalej.  

Ten návrh pána Kaliského rieši mnohé veci a behom t oho 

roka vie aj komisia kultúry sa o tom opakovane stre tnú ť 

a rokova ť a prípadne poveda ť, čo by v tom návrhu chcela, 

aby bolo zapracované. 

Len ja by som bola rada, keby sme, naozaj, tú vec u ž 

posunuli ďalej, pretože blíži sa aj na budúci rok okrúhle 

výro čie a ja by som, možno bola rada, keby sme dali slov o 

aj tým, ktorí sa uchádzajú o tento nájom. Lebo sú t u dnes 

a sedia tu od rána, keby sme im chví ľočku dali slovo.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ja len malú poznámku k tým desiatim rokom.  

Ja chcem, aby tie podmienky boli ve ľmi tvrdé, aby boli 

reálne a ke ďže celý život sa živým tým, že staviam domy, 

v tomto meste, nie je možné postavi ť stavbu aj 

s povoleniami do troch rokov, ako, ako si chcela ty , 

Eliška.  

Čiže, tých desa ť rokov, si myslím, že je také, taký 

normálny čas, tak ako to tu naozaj v Bratislave funguje. 

Desať rokov je čas na to, aby sa spravili projekty, 

stavebné povolenie a postavila sa budova.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O vystúpenie teraz požiadal ešte pán Peter Bielik. 

Tak, prosím, hlasujte. 

Vy ste sa prihlásili neskoro, pán poslanec. 

Hlasujte, či môže vyhlýsi vystúpi ť pán Peter Bielik. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa pá či, pán Bielik. Máte slovo.  
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Občan   Peter   B i e l i k :  

Vážený pán primátor, vážené dámy viceprimátorky, dá my 

a páni poslanci mestského zastupite ľstva, 

dnes, tu a teraz sa kon čí naša cesta, na ktorú sme 

nastúpili v decembri v roku 1989, ke ď sme urobili prvú 

výstavu v Grémiu na Gorkého ulici.  

Míľnikmi na tej ceste bolo ďalšie množstvo výstav tu 

na Slovensku, ale aj približne v tridsiatich krajin ách 

sveta.  

Ďalšími bodmi na tejto ceste bola, napríklad, zmena 

územného plánu, ktorou sme dosiahli, že dnes je Šaf árikovo 

námestie jednou ve ľkou zelenou plochou. Dosiahli sme a bol 

to náš návrh odstránenie Landererovho paláca z územ ného 

plánu.  

Urobili sme architektonickú sú ťaž na katedre 

architektúry, kde sa mladí tvorcovia zhodli na ví ťaznom 

návrhu, ktorý ur čil polohu galérie a múzea na predlženej 

uli čnej línii Štúrovej ulice.  

Naša žiados ť je pre vás pozvaním na za čiatok ďalšej 

cesty, ktorú by sme mohli spolo čne prejs ť tak, ako ju 

navrhol pán poslanec Kaliský, ako je navrhnutá v ná vrhu 

magistrátu, so všetkým tým harmonogramom a so všetk ými tými 

bodmi, ktoré na tej ceste budeme musie ť absolvova ť. Od 

predloženia vizualizácie, štúdie, územného rozhodnu tia, 

stavebného rozhodnutia.  

Srde čne vás, dámy a páni, na túto cestu pozývam spolu 

s nami, verím, že ju spolo čne absolvujeme vo kvalitnom 
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dialógu a že raz budeme na galériu KAMERA OBSKURA v šetci 

spolo čne hrdí.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme ve ľmi pekne, pán Bielik. 

Pán poslanec Kuruc, faktickou. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som ešte pred hlasovaním požiadal v mene dvoc h 

poslaneckých klubov o pä ťminútovú prestávku.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja iba chcem vyjadri ť nesúhlas s tým, aby sme 

sťahovali tento bod z dnešného rokovania. Ve ď už sme to tu 

mali minule na zastupite ľstve. To v žiadnom prípade. Po ďme 

sa k tomu postavi ť. Máme tu nejaký pozme ňujúci, alebo 

dopl ňujúci návrh na uznesenie. 
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Poznáte to, že ke ď nie čo nechcete vyrieši ť, tak 

spravme komisiu a potom ďalšiu komisiu, ďalšiu komisiu 

a ni č sa nevyrieši. Po ďme to vyrieši ť dnes. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Pani, pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja sa k pánovi poslancovi Kurucovi, ako predseda kl ubu 

a zárove ň opätovne vyzývam pani Pätoprstú, aby priznala, že 

vedela, že nájomná zmluva medzi mestom a YIT, ktorá  mala 

byť v zastupite ľstve nebola, a teda bola nelegálna. 

Pani Pätoprstá,  

priznajte to. Vy ste ma verejne vyzvali, ja som 

odpovedal. Ja vás verejne vyzná vyzývam. Priznajte to.  

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: 

Kým mi ujde čas, tak by som chcela vedie ť stanovisko 

pani hlavnej architektky.  

A pán Borgu ľa, 
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už to za čína by ť trapné. 

Ja som poslanky ňa mestskej časti 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

kľudne, k ľudne. Ale to, že vám, to že máte trošku 

zvláštne reakcie na to, že som vám povedala jednu o tázku, 

tak to už aj, myslím, ľuďom za čína by ť podozrivé.  

Ja som za mestskú časť Petržalka. Ale dôverujem Katke 

Šimonči čovej a dôverujeme pánovi Bieliko.  

Dobre?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Keď sa ma spýtate na mestskú časť Petržalka, tak budem 

vedie ť. Dobre?  

Nevidíte mi do hlavy, nevidíte mi do hlavy. Dobre?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, neviem o tom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Nie, neviem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. To bol koniec diskusie.  

Pani hlavná architektka, pokia ľ som tomu správne 

rozumel, vyjadrila súhlasné stanovisko za tie podmi enky, 

takže k tomu sa netreba vraca ť. 

Vyhlasujem pätminútovú prestávku.  

Pokra čujeme o tretej hlasovaním.  

 

(prestávka od 14.55 h do 15.00 h) 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(po prestávke) 

...prestávku, môžme pokra čova ť, dobre. 

Čiže, pokra čujeme hlasovaním.  

Prosím návrhovú komisiu o, pani poslanky ňa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čo prosím?  

(poznámka: je po čuť slová „Kaliského ešte potrebuje 

sem. Nie čo nie je zrejmé, potrebujem si to ozrejmi ť. 

Kaliský.“) 

Ešte návrhová komisia aj potrebuje ozrejmi ť nie čo. 

(poznámka: porada v návrhovej komisii) 

Tak, návrhová komisia, môžme? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto návrhu uznesenia sme dostali doplnenie 

uznesenia v textovej časti a v podmienk v podmienkach, ale 

musím poveda ť, že teraz bolo ešte dopísaná jedna podmienka, 

ktorá nahlas neodznela.  

Bolo mi okázané, že mám to pre číta ť. Ja nemám problém 

to pre číta ť, ale či to, 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

poprosím, 

či to bude v súlade s rokovacím poriadkom, neviem. 

V prípade nesplnenia ktorejko ľvek z týchto podmienok 

stráca zmluva ú činnos ť. To je k tomu, čo pán Kaliský 

navrhol celý rad. 
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Takže čítam rad za radom  čo pán Kaliský navrhol 

doplni ť do pôvodného znenia uznesenia. Či je to alternatíva 

jedna, alebo alternatíva dva, o tom budeme zvláš ť hlasova ť, 

ale je to platné. 

V časti uznesenia veta, na dobu ur čitú pä ťdesiat rokov 

odo d ňa ú činnosti nájomnej zmluvy za nájomné, sa nahradí 

vetou, na dobu ur čitú dvadsa ťpäť rokov odo d ňa ú činnosti 

nájomnej zmluvy s opciou na ďalších pätnás ť rokov pri 

splnení doleuvedených podmienok za nájomné. 

V časti podmienky doplni ť k tým piatim podmienkam, 

ktoré sú tam podmienku  

6. Nájomca predloží do jedného roka od podpisu 

nájomnej zmluvy štúdiu (projekt pre Územné rozhodnu tie, 

stavebná časť, architektúra), ktorú nechá schváli ť 

Mestskému zastupite ľstvu najneskôr však na septembrové 

rokovania rokovanie 2018,  

6.1, do 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy bude ma ť 

nájomca právoplatné Stavebné povolenie, skolaudovan ú stavbu 

na ú čel Galérie, 

bod 6.2, do doby za čatia výstavby nebude pozemok 

oplotený a bude využívaní ako verejný priestor, 

bod 6.3 po uplynutí doby nájmu štyridsa ť rokov prevedie 

nájomca pozemku a vlastník budovy objekt Galérie do  majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy za symbolické jedno eu ro alebo 

bezodplatne 
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a 6.4 v prípade nesplnenia ktorejko ľvek z týchto podmienok, 

stráca zmluva ú činnos ť.  

Toľko doplnenia do pôvodného uznesenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Poďme hlasova ť o tomto návrhu.  

A ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť o jeho podporu. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ke ďže tu máme dve alternatívy, tak najprv budeme 

hlasova ť o alternatíve číslo jeden za tam uvedené podmienky 

predajnej ceny a prenájom. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak.  

Prosím, hlasujte ešte o tomto.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je tiež prijaté. 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

A tešíme sa, pán Bielik, na nový, pekný verejný 

priestor kultúrny v centre v Bratislave.  

Držíme palce. 

Dovidenia.  

Ďakujem pekne  
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 21377/11, 

PARC. Č. 21378/20, PARC. Č. 

21377/13, PARC. Č. 21378/4, PARC. Č. 

21378/21, PARC. Č. 21378/33, PARC. 

Č. 21375/6, PARC. Č. 21375/7, 

SPOJENÝM ŠTÁTOM AMERICKÝM 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, dámy a páni 

a my prechádzame na bod dvadsa ťdva a tým je Návrh na 

schválenie prípadu osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov v Bratislave Spojeným štátom americkým. 

Dámy a páni, 

je to materiál, ktorý tu v meste nemáme prvýkrát. J e 

to vec, ktorú toto mestské zastupite ľstvo už schválilo 

tento nájem, iba v ďaka administratívnym nedorozumeniam, sa 

ten nájom dostal na program rokovania mestského 

zastupite ľstva opä ť. Ale podotýkam, že raz už bol 

schválený.  

Podstata veci je, že americká ambasáda chce zaplati ť 

za verejný priestor, ktorý používa, chce nám za to zaplati ť 

pol milióna euro ro čne a našou otázkou je, že či tieto 

peniaze pre Bratislav čanov chceme, alebo nechceme.  

Pretože, ten bezpe čnostný priestor, ktorý je pred 

ambasádou, je otázkou zahrani čnopolitických záväzkov 
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Slovenskej republiky a ako taký spadá, nespadá do 

kompetencie hlavného mesta, ale Ministerstva zahran i čných 

vecí a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Inými slovami, my napriek tomu, že sa nám ten plot 

nepáči, to tu hovorím úplne jasne, nepá či sa mi ten plot 

a nechcem, aby tam bol, s týmto spravi ť momentálne nevieme 

ni č, pretože je to záväzok Slovenskej republiky, 

vyplývajúci z Viedenského protokolu a rieši ť to môže iba 

Ministerstvo zahrani čných vecí, alebo Ministerstvo vnútra. 

V tomto zmysle nám dali úplne jasný, jasný písomný podklad. 

Americká ambasáda sa chce z tohoto miesta vys ťahova ť. 

Toto považujeme za kone čné riešenie tej veci, definitívne, 

chce sa ods ťahova ť. Túto informáciu už viete.  

Dokonca už vedú rokovania s majite ľmi pozemku v centre 

mesta. Čiže, tam, tam je posun daný.  

Ale čo sa týka momentálnej situácie, tá je taká, že 

užívajú, užívajú mestský priestor a neplatia za ňho.  

Je to ve ľmi nespravodlivé vo či iným podnikate ľom na 

Starom Meste, alebo aj na Hviezdoslavovom námestí, ktorý 

užívajú verejný priestor a platia za ňho.  

To je nespravodlivé a my si myslíme, že toto treba 

zmeni ť a nech za to zaplatia aj Ameri čania. Tá právna forma 

je jasná, je to nájom. To čo sa tu v médiách hovorilo, že 

by mesto mohlo vyrúbi ť poplatok za zaujatie verejného 

priestranstva, mesto vyrúbi ť nemôže, to neni správny názor, 
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pretože, vy to viete, pán poslanec, pretože to môže  spravi ť 

iba Staré Mesto.  

Chceme pol milióna euro, alebo nechceme. Za tú dobu , 

čo sa o tom rozprávame, tak sme prišli o milión euro , za 

tie milón euro, alebo eur, páni poslanci, sme mohli  

Bratislav čanom spravi ť ve ľmi ve ľa verejných priestranstiev.  

Ja ponúkam aj peknú, pekný príklad. Našim, našou 

prioritou, víziou v Starom Meste, napríklad, je opr avi ť 

Americké námestie a Floriánske a hovorím, kladiem s i 

otázku, kto iný by mal zafinancova ť opravu Amerického 

námestia, ke ď nie, napríklad americká ambasáda. 

Čiže, tieto financie my môžme priamo použi ť do Starého 

Mesta. Pán poslanec, to je váš volebný obvod, vy to  budete 

vedie ť ľuďom dobre vysvetli ť.  

Čiže, ešte raz.  

Ameri čania nám chcú zaplati ť, mali by zaplati ť, mesto 

s týmto, žia ľ, nevie spravi ť ni č, pretože je to 

v kompetencii ministerstva zahrani čných vecí a nie hlavného 

mesta.  

My stojíme pred otázkou či dáme Bratislav čanom pol 

milióna euro, alebo verejný mestský prie, alebo mes tský 

priestor ostane zase zadarmo. Čo je ve ľmi nespravodlivé 

voči iným podnikate ľom v tomto území.  

Ak dovolíte, pred tým, než zahájim diskusiu, o slov o 

sa prihlásil, alebo chce pred vami vystúpi ť pán ve ľvyslanec 

Spojených štátov amerických.  
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Ja by som chcel vás poprosi ť, aby mohol najprv poveda ť 

a a potom, potom, potom zahájime diskusiu, aby si j u 

vypo čul. 

Čiže, pod ľa toho rokovacieho poriadku hlasujme o tom, 

prosím, či môže vystúpi ť pán Sterling, ve ľvyslanec 

Spojených štátov amerických?  

(Hlasovanie.)  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čiže, tým, že sa bude tlmo či ť, takže on má tri minúty, 

ale ten tlmo čník potrebuje ďalšie tri minúty, takže 

dohromady to bude ur čite šes ť minút.  

Tak, pán Sterling. 

Welcome to the city assembly and the floor is yours . 

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

Thank you very much. 

Dobrý de ň, vážení dámy, vážení páni,  

je mi c ťou, že ste mi dnes umožnili predstúpi ť pred 

vás so svojem príhovorom. Prednesiem ho v angli čtine, no 

mám i pre vás pripravený preklad. 

We are grateful that the city assembly agreed to le ase 

us the property in June 2016 on new terms. 
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Tlmočník: 

Sme vďační za to, že nám mestské zastupite ľstvo v júni 

roku 2016 schválilo nájom pozemku s novými podmienk ami. 

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

We acted in good faith signed the lease approved by  

the city assembly in June 2016 within the time limi ts set 

out in writing by the city. 

We only requested addition of a clause that would m ake 

the contract valid under US law. We understand that  this 

body is affected by political considerations as is the case 

in elected body. 

However, it is difficult for us to understand why t he 

assembly’s approval of the lease and therefore the 

assembly’s proposal for us to sign the lease was wi thdrawn. 

Or to be more precise, it is difficult for us to un derstand 

why an arrangement that was offered and agreed upon  has 

subsequently been blocked after we already indicate d our 

agreement to accept the new condition and fees mand ated by 

this assembly.  

Tlmočník: 

Konali sme v dobrej vôli a nájomnú zmluvu, ktorú 

mestské zastupite ľstvo v júni roku 2016 schválilo, sme 

podpísali v časovom limite, ktorý stanovilo a písomnou 

formou nám doru čilo mesto. Požiadali sme iba o doplnenie 
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ustanovenia, ktoré zmluvu robí platnou z poh ľadu amerického 

práva.  

Chápeme, že tak ako každý volený orgán, aj mestské 

zastupite ľstvo je ovplyvnené politickými okolnos ťami. 

Nechápeme však, pre čo mestské zastupite ľstvo, ktoré 

schválilo nájomnú zmluvu a dalo nám ju na podpis, t úto 

zmluvu stiahlo.  

Inak povedané, nerozumieme, pre čo bol navrhnutý 

a schválený postup následne zablokovaný, ke ď ve ľvyslanectvo 

potvrdilo svoj súhlas so zmluvnými a platobnými 

podmienakami stanovenými týmto zastupite ľstvom.  

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

In June of last year, the assembly introduced 

a substantial new lease payment to motivate us to f ind a 

new location for our embassy in Bratislava. 

We have continued to act in good faith. We secured the 

financing for the lease conditions even though it r equired 

an extraordinary budgetary action since the change in lease 

conditions came in the middle of the budgetary year . 

The US department of state, our fine ministry also 

adapted it decision to move the premises of our emb assy 

from Hviezdoslavovo námestie to a new location in t he city. 
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We have identified a property which we would like 

(gong) to acquire and requested the assistance of t he city 

and this assembly purchasing that property. 

We have agreed with the city upon the start of a 

negotiations about the purchase of perspective prop erties. 

 

Tlmočník: 

V júni minulého roku zastupite ľstvo vyrúbilo vysoký 

poplatok za nájom s cie ľom motivova ť nás nájs ť si v meste 

novú lokalitu pre naše ve ľvyslanectvo.  

Naďalej sme konali v dobrej vôli, zabezpe čili sme 

finan čné prostriedky v zmysle podmienok zmluvy, čo 

vyžadovalo špeciálny schva ľovací proces, nako ľko sa zmluvné 

podmienky zmenili v priebehu rozpo čtového roka.  

Zárove ň Ministerstvo zahrani čných vecí Spojených 

štátov rozhodlo o pres ťahovaní ve ľvyslanectva 

z Hviezdoslavovho námestia do inej časti mesta. Vytypovali 

sme pozemok, ktorý by sme radi odkúpili a požiadali  sme 

mesto a toto zastupite ľstvo o pomoc pri jeho obstarávaní.  

S mestom sme sa taktiež dohodli, že o odkúpení 

vhodných pozemkov za čneme spolu rokova ť. 
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Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

We are guest in your city, in Bratislava. We work 

daily to have a strong relationship with the city a nd with 

this assembly. 

We would welcome if the assembly could reconfirm to day 

its decision from June 2016. We are ready to meet o ur 

obligations as they are, as they were set out by th e 

assembly in June 2016. However, we cannot do so if the 

assembly does not confirm its own decision. 

Closing this issue now would be beneficial to both of 

us. We would have a lease and could devote our full  energy 

to moving our embassy to a new location. For its pa rt, the 

city would have additional income for its prioritie s that 

did not exist prior to the assembly’s approval. 

 

Tlmočník: 

Vo vašom meste, v Bratislave, sme hos ťom a každý de ň 

pracujeme na tom, aby boli naše vz ťahy s mestom a týmto 

zastupite ľstvom pevné.  

Privítali by sme, keby dnes mestské zastupite ľstvo 

potvrdilo svoje rozhodnutie z júna 2016.  

My sme pripravení splni ť si svoje záväzky tak, ako ich 

odsúhlasilo mestské zastupite ľstvo v júni 2016. nedokážeme 
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to však v prípade, ak mestské zastupite ľstvo nepotvrdí, 

nepotvrdí svoje vlastné rozhodnutie.  

Uzavretie tejto ža záležitosti dnes, by bolo osožné  

pre obidve strany. Mali by sme nájomnú zmluvu a moh li sa 

tak naplno venova ť nášho ve ľvyslanectva do novej lokality. 

Pre mesto by to zárove ň znamenalo prílev prostriedkov, 

ktoré predtým neboli k dispozícii a ktoré môže mest o využi ť 

na riešenie svojich priorít.  

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

When we are speaking about benefits of closing the 

issue of the lease, we also need to cognizant about  the 

risks of the continued vacuum in the property relat ionship. 

By annual income laws for the city equals one milli on 

euros. For our part, we are concerned that an unres olved 

property relationship could hinder our ability to p urchase 

and move to a new location in the city. 

We, and you know this from your own financial 

regulations because they are the same in both our c ountries 

might face difficulties in returning (gong) the unu sed 

finances which were portioned for the lease backed to the 

national budget. 

Tlmočník: 

Keď sa zmie ňujeme o pozitívach, ktoré by plynuli, ak 

sa celá záležitos ť okolo nájmu uzavrie, je tiež potrebné 

uvies ť riziká v prípade, že by sú časné vákuum pokra čovalo.  
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Finan čná strata pre mesto by sa vyšplhala na jeden 

milión eur. Ďalej sa obávame, že nedoriešené majetkové 

vz ťahy obmedzia našu schopnos ť odkúpi ť nový pozemok 

a pres ťahova ť ve ľvyslanectvo.  

Je tu tiež riziko spojené s financiami a vy toto 

riziko dobre poznáte, ke ďže predpisy v tejto oblasti majú 

obidve naše krajiny rovnaké, že nepoužité prostried ky, 

ktorý, ktoré boli vy členené na konkrétny ú čel, v tomto 

prípade na nájom, budú musie ť by ť vrátené do štátneho 

rozpo čtu.  

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

The perimeter fence is a necessary and we hope 

temporary measure to improve the security of Old to wn 

residents and visitors. 

We know that US embassies are a preferred target fo r 

many groups operating globally. The Slovak governme nt 

recognizes that there are unique security challenge s that 

we must manage together and has repeatedly reaffirm ed that 

the perimeter security is a prudent measure. 

Recent events in Barcelona, Berlin, London and Nice  

are reminders that these groups used tools of oppor tunity 

while the security perimeter provided by the Slovak  

republic and the city of Bratislava strengthens the  

security of personnel at our embassy. It also im im proves 

the security of Bratislava’s residents by making ou r 

current building a more difficult target. 
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Tlmočník: 

Oplotenie vyty čujúce obvodové pásmo ve ľvyslanectva je 

nevyhnutné a veríme, že do časné opatrenie, ktoré zvyšuje 

bezpe čnos ť obyvate ľov a návštevníkov Starého Mesta.  

Zo skúsenosti vieme, že Americké ve ľvyslanectvá sú 

preferovaným ter čom útokov mnohých skupín fungujúcich na 

globálnej úrovni.  

Vláda Slovenskej republiky  uznáva, že existujú 

špecifické bezpe čnostné výzvy, ktoré musíme spolo čne rieši ť 

a opakovane potvrdila, že zabezpe čenie obvodového pásma 

veľvyslanectva je náležité opatrenie.  

Nedávne udalosti z Barcelony, Berlína, Londýna a Ni ce 

ukázali, že tieto skupiny využívajú na realizáciu s vojich 

plánov každú príležitos ť.  

Bezpečnostné pásmo ve ľvyslanectva, ktoré umožnila 

Slovenskej republiky  a mesto Bratislava, poskytuje  zvýšenú 

ochranu nie len slovensko-americkému personálu nášh o 

veľvyslanectva, ale zvyšuje aj bezpe čie obyvate ľov 

Bratislavy tým, že robí z nášho objektu ťažšie 

dosiahnute ľný cie ľ, a odrádza potenciálnych úto čníkov.  

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

Some have proposed alternative arrangements instead  of 

a lease, however under a limitations stipulated in a Vienna 

convention on diplomatic relations, of which you ar e 
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certainly aware, we are unable to recognize them as  

realistic or possible. 

If their were realistic or possible, we ourselves 

would have proposed them. 

Tlmočník: 

Padli aj návrhy na alternatívne riešenia namiesto 

nájomnej zmluvy. Avšak v zmysle ustanovení Viedensk ého 

dohovoru o diplomatických stykoch, ktorý ur čite všetci 

poznáte, nemôžeme takéto alternatívy uzna ť ako realistické 

a schodné. Ak by boli realizovate ľné a praktické, sami by 

sme ich navrhli. 

Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

I am sure that we are both interested in closing th e 

issues that hinder us from proceeding more rapidly on other 

goals. We are ready to work with the city on all of  them 

and we are keenly interested in having a solid and good 

relationship with the city of Bratislava. 

Tlmočník: 

Som si istý, že obidve strany majú záujem uzavrie ť 

túto záležitos ť, ktorá nám bráni rýchlejšie napredova ť pri 

plnení iných spolo čných cie ľov.  

Sme pripravení spolupracova ť s mestom na dosahovaní 

všetkých týchto cie ľov a máme ve ľký záujem udržiava ť 

s mestom a zastupite ľstvom dobré a pevné vz ťahy do budúcna.  
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Adam   S t e r l i n g ,  ve ľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku:  

This is why we came here today, to support the 

confirmation of last year’s assembly’s consent with  the 

proposed lease. 

Thank you for you consideration. 

Tlmočník: 

Preto sme sem dnes prišli podpori ť vaše rozhodnutie 

spred roka, ke ď ste nám nájomnú zmluvu schválili.  

Ďakujeme, že zvážite svoje rozhodnutie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Thank you very much, Mr. ambassador. Thank you. 

Ďakujeme ve ľmi pekne. 

A otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

(poznámka: odkaš ľanie) 

Ďakujem za slovo. 

K tejto téme bolo už ve ľa povedané a ja chcem 

poďakova ť jeho excelencii pánovi Sterlingovi, že prišiel 
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sem medzi nás, lebo to je taký nezvyklý prejav, nap riek 

tomu, pán Sterling, ja na váš  prejav nebudem reago vať. 

Iná č, poprosím o dvojnásobný príspevok, aby to pánovi 

mohli preloži ť.  

A čiže, ja nebudem na váš príspevok reagova ť a nebudem 

reagova ť, nie kvôli vašej osobe, ale kvôli osobe vášho 

predchodcu, ale rovnako ve ľvyslanctva Spojených štátov 

amerických na Slovensku, ktorý nám s ľúbil ako tam nebudú 

parkova ť autá, ako tá plocha bude zazelenaná, ako plot 

zmení svoj vizuál a podobné proste nezmysly a holé,  čisté 

klamstvá.  

Udialo sa to v zasada čke Starej radnice, kde sme toto 

počuli, nadšene tomu tlieskali a na základe týchto 

klamstiev sme odsúhlasili nájomnú zmluvu. 

Čiže, prepá čte pán, vaša excelencia, ja na váš 

príspevok reagova ť nebudem.  

Na koho reagova ť budem, je pán primátor.  

Ja som ve ľmi rád, že vám nepá či ten plot, že kone čne 

ste prestali sa hra ť na ministra zahrani čných vecí a za čali 

ste robi ť to, čo robi ť máte a že ste primátor  Bratislavy 

a Bratislav čanov. Naozaj, si to ve ľmi cením, pán primátor. 

Pán primátor, 

cením si aj to, že ste podali žalobu na vypratanie 

pozemku. To je významný postup, posun. Bola podaná žaloba 

na vypratanie pozemku. To znamená, zmluva nemôže by ť 
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automaticky pred ĺžená, to znamená, kone čne toto mesto 

povedalo, Bratislav čania, nám záleží na vás. A ke ď 

hovoríte, že je to agenda ministerstva zahrani čných vecí, 

nech sa pá či, nech nám odníme tú kompetenciu a nech si to 

rozhodne minister zahrani čných vecí.  

Potom ani ja proti tomu nebudem protestova ť, ale 

pokia ľ tu budem sedie ť ako obhájca Bratislav čanov, tak 

budem pro to, proti tomu protestova ť do poslednej kvapky 

krvi.  

Čomu nerozumiem, pán primátor, je, že chcete da ť 

Ameri čanom a teda, nebudem hovori ť Ameri čanom, lebo to je 

nesprávne, mne je jedno či sú to Ameri čania, Rusi, Čí ňania, 

Marťania, opakujem to zas a znova, nerozumiem pre čo 

nájomníkovi chcete da ť z ľavu milión euro ro čne.  

Každý podnikate ľ, ktorý sídli na Námestí SNP, každý 

podnikate ľ, ktorý tam chce da ť či už terasu, alebo len 

kvetiná č pred svoj obchod na to, aby skrášlil svoju 

predaj ňu,  alebo či sú to Bratislav čania, ktorí chcú 

postavi ť lešenie pred svoj dom a opravi ť fasádu, musí, 

musia zabra ť verejné priestranstvo v prípade, že v zmysle 

všeobecného záväzného nariadenia Bratislavy Staré M esto, 

vy číslite tento poplatok, tak tomuto nájomníkovi vyjde , že 

má ro čne plati ť, pán primátor, jeden a pol milióna eur. 

Jeden a pol milióna eur do staromestského rozpo čtu, ktorý 

je sú časťou Bratislavy, mesta, ktoré vy riadite.  

Milión a pol eur, a vy miesto toho hovoríte, dajte nám 

len pol milióna, nám to sta čí. Nesta čí, pán primátor. My 

ten milión a pol potrebujeme. Ale aj napriek tomu h ovorím, 
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my nebudeme kup či ť s týmto námestím. Ani milión a pol, ani 

tri milióny, ani pä ť miliónov eur, proste, nie sú hodné 

toho, aby s najkrajším promenádnym námestím bolo ku pčené. 

Nie. Nie. Nie. A bodka.  

Pán primátor,  

ja som vám predložil dva dokumenty, jeden je zo 

stavebného úradu Starého Mesta a druhý je od renomo vaného 

právnika. 

Prvý hovorí o tom, že sme v procese odstránenia 

čiernej stavby. A hovorí o tom, že ak nájomník tento  plot, 

na rozdiel od tých kolíkov, ktoré k ľudne nech tam ostanú, 

a sú skuto čným bezpe čnostným prvkom, ten plot je postavený 

načierno, v rozpore so všetkým.  

Stavebný úrad bratislavského Starého Mesta hovorí, že 

pokia ľ nedostanú oni nájomnú zmluvu, to je to pod čiarknuté 

to v tom papieri, preložené do sloven činy, tak ten plot 

bude odstránený.  

Zaháji sa proces odstránenia (gong) čiernej stavby,  

požiadal som o pred ĺženie, tak ďakujem,  

ten plot bude odstránený.  

Čiže, Bratislav čania, sme blízko toho, aby naše 

námestie už nešpatil tento plot jak v záhradkárskej  oblasti 

niekde na okraji Rovinky. 

Druhý dokument, ktorý ste dostali do rúk, je ochran a, 

je ochra, je analýza Viedenského dohovoru. Tento do kument 
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absolútne jasne hovorí, že musí by ť dodržaná zásada 

primeranosti. Ke ď na jednom námestí sedia tri ambasády, 

česká, nemecká, americká, v každej jednej krajine tý chto 

ambasád boli teroristické útoky, každá jedna sa má dôvod 

báť o svoju bezpe čnos ť, tak  každá jedna by mala žiada ť 

o tento plot. Len tá prvá, druhá, čiže nemecká, americká, 

si uvedomujú zásadu primeranosti a uvedomujú si, čo znamená 

slovo pohostinnos ť.  

A my sme pohostinní, my ich tu vítame, rovnako ako 

vás, vaša excelencia vítame a sme radi, že ste tu, ale 

prosím vás pekne, správajte sa v harmónii s Bratisl avčanmi 

a s Bratislavou.  

Amer, Nemci a Češi, tento plot nepotrebujú, prosím 

vás, vzdajte s v prospech Bratislav čanov tohto plotu aj my, 

aj vy. 

Na záver vám chcem poveda ť, že toto je jediné 

a najkrajšie promenádne námestie Bratislavy. V príp ade, že 

ten plot zmizne, tak to námestie sa stane výrazne k rajším.  

A preto vás vyzývam, žiadam a nehanbím sa poveda ť, že 

prosím v mene Bratislav čanov, aby sme nedovolili, aby ten 

plot tam ďalej bol v prípade, že nájomník nedostane ďalej 

túto nájomnú zmluvu, tak tento plot bude odstránený .  

Zárove ň dúfam, vaša excelencia, že ke ď dneska vám táto 

nájomná zmluva nebude schválená, bude to jasný sign ál pre 

vás, že ten plot tam nechceme a dúfam, že sám naria dite, 

aby ten plo ť plot bol odstránený a nedovolíte tú hanbu, že 

nejaký skaderuka, skadenoha (gong) Borgu ľa,  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tiež prosím o pred ĺženie, ak by som hovoril dlhšie, 

ale nebudem, pretože táto vec je vlastne každému zr ejmá. 

Ja by som tiež chcel oceni ť dôkladnú argumentáciu pána 

veľvyslanca, pozdravi ť ho na pôde starobylého Primaciálneho 

paláca, lebo myslím, že je tu prvýkrát.  

No, pripomenul mi celý ten dlhý príbeh, ktorý som 

začal prežíva ť už pred rokmi, kedy som inicioval prvé 

stretnutie medzi vedením tohoto mesta a ve ľvyslanectvom, 

ktoré sa udialo tu, na pôde Primaciálneho paláca a vtedy 

odštartoval proces, ktorý aj za pomoci mojich koleg ov, 

mnohí tu sedia aj v tomto volebnom období, nakoniec  sme 

dosiahli to, čo v komunálnej politike sme v mnohých iných 

ohľadoch nemohli dosiahnu ť. Ale vo či tomuto problému sme 

dosiahli. 

Teda  nechcem pripomína ť všetky tie kauzy, v ktorých 

sme neuspeli, neuchránili sme majetky mesta, nezach ránili 

sme PKO a tak ďalej, a tak ďalej.  

Predsa však ale sa podarilo vo či vláde Spojených 

štátov dosiahnu ť, že State departement rozhodol 

o ods ťahovaní ve ľvyslanectva, ktorého ochranné opatrenia, 

naozaj, nepatria na promenádne námestie, že State 
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departement, nie len že sa tým zapodieval, ale uzná m vaše 

argumenty a vy členil, pokia ľ som informovaní, sumu sto 

miliónov na výstavbu nového ve ľvyslanectva.  

Všetci ľutujeme, že sa tým kon čí dlhá éra 

veľvyslanectva na Hviezdoslavovom, ktoré má svoju pohn utú 

históriu a často až dojímavú históriu, ale jednoducho, 

práve v dobách, ke ď sme usilovali o zmenu, sme si neradi, 

ale realisticky uvedomili, že ochranné opatrenia ok olo 

veľvyslanectva Spojených štátov nesú do časný stav a že 

treba naozaj sa zaobera ť novým umiestnením.  

Dnes teda ke ď máme a vieme o rozhodnutí Spojených 

štátov vybudova ť nové ve ľvyslanectvo, je už len otázka 

usporiada ť vz ťahy v do časnom položení ve ľvyslanectva. 

Dneska je vládou rozhodnuté, americkou vládou, že 

veľvyslanectvo je do časné a tým pádom sú do časné aj 

ochranné opatrenia.  

Cie ľom mojim potom bolo pomôc ť tomu a znovu to boli 

návrhy mojich kolegov, napríklad, pána Bullu a ďalší, ktorí 

prišli aj so sumou a dosiahli sme, že ve ľvyslanectvo 

súhlasilo s tým, že bude plati ť mestu zhruba pol milióna 

eur ro čne, čo je zhruba taká suma, ako by platil každý 

komer čný objekt.  

Je teda, samozrejme, všetci vieme, že prítomnos ť 

veľvyslanectva v Bratislave, je ďaleko významnejšie a mal 

by by ť to náš záujem, aby naši ob čania dosiahli služby 

veľvyslanectva tu na území Slovenska a necestovali, 

povedzme, do Viedne, alebo do Prahy.  
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Predsa ale Ameri čania súhlasili s touto nemalou sumou 

a bráni tomu, aby Bratislava tieto peniaze dostával a už iba 

uzavretie dohody.  

Ja nechcem teraz vôbec komentova ť politiku kolegov, 

ktorí sa snažia vzbudi ť, naozaj, jakési protiamerické vášne 

a ktorí vlastne tieto peniaze odmietajú. Odmietajú ich tým, 

že nepripustia schválenie do časnej dohody, a tým pádom nám 

peniaze odchádzali.  

No, ale ani to nevidím fatalisticky, (gong) lebo  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má pán poslanec ešte.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem. 

Práve už som chcel skon či ť, pán primátor, že ani toto 

čo spôsobilo neprijatie, opakované neprijatie, boli tu 

predstavitelia ve ľvyslanectva a znovu a znovu sa nevedeli 

nájs ť hlasy. Chcel by som na vás apelova ť, že vy zase máte 

v rukách, samozrejme, že istú dobu dozadu máte práv o žiada ť 

menom mesta zaplatenie ušlých alebo neoprávneného z isku, 

alebo pod iným právnym titulom vyžadova ť si zaplatenie aj 

tohoto nájomného.  

Naozaj, ak by bolo využitie na rekonštrukciu 

Amerického námestia, tak by som povedal, že príbeh,  ktorý 

začínal v kancelárii primátora, vtedajšieho primátora 
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Ftá čnika, kde prvýkrát prišiel rokova ť vtedajší ve ľvyslanec 

Sedgwick, že ten príbeh má naozaj happyend a že na konci 

nie len že Hviezdoslavove sa ocitne bez plotu a bez  

stráženej budovy, ale aj ďalší kút Bratislavy, Americké 

námestie, bude zrenovovaný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Borgu ľa faktickou. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže som bol jediný predre čník, tak tipujem, že na 

mňa pán, pán Budaj vystúpil, že s nejakými protiameri ckými 

náladami.  

Iná č, chcem oceni ť, že ste tentokrát vynechali také 

tie smerácke, nechcem poveda ť slovo drísty, panebože, ale 

iná č fakt ako, ďakujem. Sme to zas dostali do komunálnej 

roviny.  

To nie sú protiamerické a americké nálady, to sú 

protinelegálnom nájomníkovi. Alebo jak to poveda ť. Tak isto 

jak je nelegálny nájomník YIT tam na Kme ťáku, tak je 

nelegálny nájomník a žia ľ, jeho excelencia tu, a my len 
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chceme, alebo ja len chcem, aby to bolo odstránené 

a proste, tento priestor uvo ľnený.  

Ale stále nerozumiem, aj vy, pán Budaj, že pre čo 

chcete im da ť, že pol milióna. Mne nebude sta či ť ani desa ť 

miliónov. Ale keby sme išli pod ľa vézetenka Starého Mesta, 

tak majú plati ť milión a pol. Nie pol milióna. Milión 

a pol, vážení. Tak ako každá reštaurácia, za kvetin y, za 

lešenie. Normálne obyvatelia musíme plati ť také peniaze, 

ktoré keby sme v tej istej sadzbe im vy číslili, tak je to 

milión a pol. A pritom od nich chceme len pol milió na. 

Zvláštne. Ja s týmto nikdy nebudem súhlasi ť. Ani 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Časomiera, zase tam spíte, prosím vás. 

Pán poslanec Budaj.  

Prepá čte, že som vás takto prerušil. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Tak, samozrejme, nelegálnym nájomníkom ve ľvyslanectvo 

nie je. Ide len o priestory vonku, na ktoré nemá zm luvu, 

ale nie z jeho viny. Ve ď ve ľvyslanectvo nám ju opakovane 

predkladá a nemá ju za to, že niektorí poslanci, aj  vy, pán 

Borgu ľa, tie tú zmluvu odmietajú podpori ť a tým pádom nám 

utekajú peniaze. Taká je pravda.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja som tiež zásadová, ale treba si uvedomi ť, že 

niektorí ľudia nemôžu za to, čo sa udialo v predchádzajúcom 

období a chceme ten problém rieši ť a chceme ho rieši ť 

v prospech obidvoch strán a hlavne obyvate ľov Starého 

Mesta. 

Ak tu teda má by ť nejaká zmluva a mali by plati ť za 

nie čo, čo ľuďom vadí, dos ť vysokú sumu, tak môžete da ť, pán 

Borgu ľa, nejaký návrh na zmenu uznesenia na navýšenie sum y 

a môžme o tom hlasova ť.  

Ale ja stále len vidím len nejaké deklarácie a nevi dím 

riešenia. M ňa to dos ť mrzí, pretože potom to vzbudzuje 

podozrenie, že to je čisto len, len nejaká kampa ň, ja vás 

nechcem obvi ňova ť, aby ste sa zase neroz čúlil, ale naozaj 

to tak vyzerá. 

Čiže, ak máte pocit, že to je nízka suma, navrhnite 

riešenie. Inak to bude naozaj zvláštne, pretože za pár, 

o pár metrov ďalej je iný plot, ktorý obklopuje bývalé PKO, 

ktoré ste dali za jedno euro zbúra ť a ten plot je v dos ť 

dezolátnom stave a tiež špatí Staré Mesto a ten vás  vôbec 

nezaujíma.  

Takže, trošku je to taká disproporcia, ktorá je tie ž 

veľmi nápadná.  
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Takže, ak vás môžem poprosi ť, skúste da ť uznesenie  

a navýšenie na tú sumu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Povedal som to už nieko ľkokrát, pani Pätoprstá, ja 

toto kategoricky odmietam. Kategoricky odmietam kup či ť 

s Hviezdoslavovým námestím. Katergoricky. Neni taká  suma, 

za ktorú ja by som hlasoval, že to prenajmime.  

A dokážem vám, že to nie je kampa ň a ten dôkaz máte 

pred sebou. Je to list Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, poslaný jeho excelencii, respektíve zástupco vi jeho 

excelencie, kde sa jasne píše, že ten plot bude ods tránený. 

Pokia ľ nedostanú túto nájomnú zmluvu, tak ten plot tam 

nebude.  

Ale zárove ň, pani Pätoprstá, tam ostanú bezpe čnostné 

prvky. Ostanú tam tie pancierovobetónové st ĺpy, zapustené 

do jedna celá osem metra h ĺbky, ktoré dokážu zabráni ť aj 

vjazdu tanku. Tie tam ostanú. Lebo tie sú legálne p ovolené. 

Čo tam nezostane je plot, ktorý je z druhej strany 

Hviezdoslavovho námestia vzdialený od budovy len je den 

meter, alebo jeden a pol metra. To neni bezpe čnostný prvok. 

Aj nožom tam dohodíte. Granátom. (gong) Hoci čím.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ono, za to obdobie, odkedy nie je platná, platná 

zmluva, tak sa dá vyrubi ť da ň za zaujatie verejného 

priestranstva za užívanie tohto priestranstva tak a ko 

platia ostatní všetci podnikatelia, všetci ľudia, ktorí si 

chcú zauja ť nejaké priestranstvo v obci. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, asi ste nepo čúvali moje úvodné slovo, 

ja som povedal, že sa to nedá.  Pán poslanec Borgu ľa to 

veľmi dobre vie. Mesto to nevie spravi ť. Môže to spravi ť 

Staré Mesto, ale nie hlavné mesto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. 

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Podporil som tú nájomnú zmluvu aj v minulosti 

a podporím ju aj teraz. Považujem to za prijate ľný 
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kompromis tak zo strany ve ľvyslanectva, ako zo strany mesta 

a mestského zastupite ľstva, a tak ako vnímam kompromisne, 

napríklad, aj ten plot, že to nie je pä ťmetrový betónový 

múr, ale vyzerá tak, ako vyzerá. Áno, možno tam doh odíte 

nožom, ale bolo by krajšie, keby tam bol pä ťmetrový 

betónový múr? Asi nie. 

A považujem to za kompromis najmä preto, lebo vieme , 

že v doh ľadnej dobe sa odtia ľ americká ambasáda ods ťahuje. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem teda spýta ť, ak to Staré Mesto môže 

urobi ť, pre čo poslanec Starého Mesta toto nenavrhne na 

Starom Meste a či sa, alebo to je možno otázka na pána 

primátora, či sa dodato čne to, čo sa  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ale nemajú nájomnú zmluvu. A dodato čne sa dajú tie 

peniaze vráti ť? No, ale to je moja otázka, pretože každým 

zdržaním, pod ľa mňa, prichádza Staré Mesto o financie.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor vo svojej úvodnej re či ste ma zaujali 

tým, že ten milión v podstate nevieme vymôc ť, ale teraz mám 

otázku na pána Bialka, ktorý teda diskutuje s pánom  

primátorom. 

Na finan čnej komisii, pokia ľ nám niekto neplatí, tak 

dva roky dozadu môžme bezdôvodné obohatenie sa to v olá. Dva 

roky dozadu. Ja sa chcem spýta ť, že či v tomto prípade to 

nie je možné?  

To nie je zaujatie verejného priestranstva, ale je to 

prenájom, ktorá sa neplatí.  

Rada by som po čula odpove ď. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keď pozerám letmo, ko ľko sa tu nachádza ľudí, neni tu 

dvadsa ťsedem ľudí na osobitný zrete ľ.  
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Ja dávam procedurálny návrh, aby sa o tomto bode 

hlasovalo zajtra ako o prvom hlasovaní po prezentác ií 

o významnej investícií.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

O tomto procedurálnom návrhu sa hlasuje.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím hla hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hneď po, jak to povedal pán poslanec.  

Že bude sa hlasova ť zajtra ako prvý bod. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jeden hlas chýba. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťtri prítomných. 

Sedemnásť za. 
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Čiže, budeme hlasova ť o tom, ako ste to povedali, pán 

poslanec? Po pr 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, po významenej ivestícii. 

Tak toto bude prvý bod. Bod pani Štasselovej bude 

druhý bod.  

Čiže, pán poslanec Kolek, chceš ešte dokon či ť 

diskusiu?  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja takisto ďakujem za príhovor, ktorým, ktorým nás 

poctil pán ve ľvyslanec. 

Ale ja by som sa rád tak oslobodil od toho, či je na 

jednej strane Spojené štáty americké, alebo Ma ďarská 

ľudovodemokratická republika, hej? Ide o o problém a ko 

taký.  

Pre m ňa, pre m ňa tu vyvstali tri problémy. Jedna je,  

že tak ako bolo povedané, ten problém sme tu nemuse li ma ť, 

pokia ľ by Spojené štáty americké boli v čas reagovali. Tam 

my sme bez možnosti toho si spätne sypa ť popol na na hlavu 

a hovori ť o tom keby. Hej? Čiže, to je prvá vec.  

Uznesenie, ale ktoré chceme schváli ť, alebo je 

predložené v bode pä ť hovorí, všetky finan čné záväzky 
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nájomncu vyplývajúce z nájomnej zmluvy, podliehajú 

dostupnosti finan čných prostriedkov, ktoré každoro čne 

vy čle ňuje Kongres Spojených štátov amerických.  

Vážení, tak ako nebolo pre Spojené štáty záväzené 

nejaké  doteraz platné uznesenie, alebo zákonný sta v, tak 

o rok nebude vôbec záväzné pre nich, aby platili, p okia ľ im 

Kongres túto sumu neodsúhlasí. To je druhá vec. 

Tretia. Užívanie priestranstva bez právneho nároku.  Je 

to štandardný náš zaužívaný proces ako podmienka pl atnosti 

zmluvy, da ť tam, že spätne doty čná zmluvná strana túto sumu 

vyplatí. Ak nie, tak zm, tak uznesenie stráca platn osť.  

Za takéhoto stavu ako je predložené, ja naozaj, mám  

problém za toto zahlasova ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ja by som môjho cteného kolegu iba chcel opravi ť.  

Veľvyslanectvo Spojených štátov predložilo návrh 

zmluvy v tej dvojmesa čnej lehote, ktorú im magistrát 

predpísal. Tak potom mal magistrát vedie ť, že predpisuje 

zlú lehotu. Že po čas tej lehoty vypršala zmluva, tá 

dlhodobá, to mal vedie ť na prvom mieste magistrát, ke ď 

dával uznesenie, že majú na podpis šes ťdesiat dní.  
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Oni vydržali, podotýkam, že boli to prázdninové 

mesiace, ale stihli tých šes ťdesiat dní, ibaže niekedy 

okolo pä ťdesiateho d ňa vypršala zmluva.  

Čiže, sta čila formálna oprava. Ale tú formálnu opravu 

tu brzdí časť tohto zastupite ľstva už dva roky. A peniaze 

miznú v nenávratne.  

Druhé čo chcem poveda ť, že to, že Spojené štáty nedajú 

peniaze (gong) ke ď im to ne 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Dostál. 

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Kolek,  

tá veta o tom, že ak o tom rozhodne Kongres Spojený ch 

štátov a vy člení na to finan čné prostriedky je formalita, 

ktorá sa uvádza v zmluvách a preto tú celú zmluvu n anovo 

prerokúvame.  

Čiže, nemyslím si, že by to bolo tak, že teraz 

každoro čne budú v americkom Kongrese vášnivé debaty, že či 

sa vy členia peniaze na prenájom časti Hviezdoslavovho 

námestia a potom tesným hlasovaním to prejde, alebo  

neprejde. Naozaj, je to iba formalita.  

A pokia ľ ide o vymáhanie toho neoprávneného 

obohatenia. Áno, je to úplne štandardný postup, ale  je to 

štandardný postup v situácii, ke ď zrazu zistíme, že že 
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niekto užíva nejakú našu vec, nejaký náš pozemok ni e 

z našej viny. V tomto prípade z viny, alebo v dôsle dku 

naťahovania sa v zastupite ľstve nie je doriešená tá nájomná 

zmluva. Nie je to spôsobené Spojenými štátmi v tomt o 

prípade. (gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja som na to úplne zabudol a možno si tým poškodím,  

možno som nemal hovori ť, lebo teraz pána Koleka presved čím 

na to, aby sa vrátil na stranu svojho klubu, ale ďakujem 

veľmi pekne, že ste na to upozornili presne na túto 

klauzulu. 

Je to presne taká istá klauzula, ako ke ď ja chcem ís ť 

k nám dole do kr čmy na pivo a objednával by som si s tým, 

že zaplatím, ke ď mi žena vy člení. No verte, mne žena 

nevy člení ani náhodou.  

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 v orginálnom príhovory príhovore pána ve ľvyslanca 

som nerozumel čo povedal, ale v preklade som po čul, problém 

nastal, že potrebovali súhlas a každoro čne ho budú 
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potrebova ť. Čiže, vychádzal som z toho. čiže, to je prvá 

vec. 

A druhá vec. No naozaj, my sa môžme stava ť k tomu 

suverénne vzh ľadom na to, že aj nájomca si musí uvedomi ť do 

kedy má platnú ná nájomnú zmluvu. A teda či sa nechal, 

alebo nenechal nejakým spôsobom vovies ť v omyl, to je, to 

je možno po ľahčujúca okolnos ť, ale on takisto má 

registrova ť kedy mu vyprší platná nájomná zmluva.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To bol posledný príspevok.  

Končím diskusiu.  

Ešte zodpoviem nejaké otázky, ktoré tu boli. 

Pán poslanec Borgu ľa,  

ste sa ma  pýtali, na tú žalobu. Áno, mesto podalo 

procesnú žalobu, ale iba preto, aby sme vylú čili, zabránili 

možnosti obnovenia právneho režimu za jedno euro. i ba 

preto, aby sme umožnili, otvorili dvere vlastne, to muto 

nájmu riadnemu za pol milióna euro. keby sme tak 

nespravili, tak sa obnoví pôvodný právny režim, kto rý bol 

z našich predchodcov zjednaný a ten je nevýhodný. T en 

nechceme. A preto sme dali túto procesné, tento pro cesný 

úkon, ale to je  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To, ja sa nehanbím. Ja to vysvet ľujem.  

Ten je iba preto, aby sme mohli dosta ť, aby sme mohli 

dosta ť pol milióna.  

Čo sa týka zaujatia verejného priestranstva, opä ť 

hovorím, je to nesprávny návrh, pretože tieto nehnu te ľnosti 

sú zverené Starému Mestu. Jedine Staré Mesto to môž e 

zauja ť. Teda, vy vyrúbi ť.  

Mimochodom, aj iné podniky ve ľmi blízko Spojených 

štátov majú nájom, nie zaujatie verej. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Potom si to povieme. Potom si to povieme, ktorí. Aj  tu 

sedia poslanci, ktorí vám to môžu dosved či ť.  

Čo sa týka toho stavebného úradu, čo ste napísali, že 

bude odstránené. Nebude odstránené. Jediné, čo tu stavebný 

úrad píše, že ke ď dostane tie podklady, tak obnoví konanie. 

To je všetko. Ako to konanie skon čí, ako to konanie skon čí, 

je úplne otvorené. Či skon čí. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Obnoví. To sa tak volá to konanie.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale. Neská čte mi do re či, ja som vám neská ňa. Ale 

obnoví, obnoví konanie. To sa tak volá to konanie. Obnoví. 

Ale nie, že odstráni. Nie, že rozhodne.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, vy chcete vidie ť čo tam nie je.  

A čo sa týka tej analýzy. A kto to teda podpísal? 

Nejaký. Ak toto teda podpísal nejaký, ak toto je ne jaký 

právny právnické dielo, tak pán kolega by asi mal v ráti ť 

diplom, lebo ani to nie je podpísané.  

Takto sa, prepá čte, toto teda, skuto čne solídny právni 

z ruky nedá.  

Pán poslanec Kolek hovoril, že neskoro reagovali.  

Vzniklo to tým, že toto zastupite ľstvo schválilo 

šes ťdesiat dní a tam tá šes ťdesiatd ňová lehota prekro čila 

o pár dní ich lehotu. Čistý omyl. Administratívny omyl.  

Stane sa. Mrzí nás to. Stane sa. Nezavinili to oni.  

Takže nereagovali neskoro.  

A s tým rozpo čtom, to fakt toto už je h ľadanie 

zámienok, pretože aj my akýko ľvek projekt schválime, ak ho 

vy nedáte do rozpo čtu, tak nebude.  

To znamená, že všetci naši zmluvní partneri, partne ri 

mestských častí by povedali, že oni takéto zmluvy nebudú 

akceptova ť, pretože mestské zastupite ľstvo to musí 
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schva ľova ť, tak tým pádom to je lož. To predsa nejde takto. 

To platí na každého suveréna, na každý štát, aj na toto 

zastupite ľstvo. My postupujeme presne tak isto, realizujeme 

veci iba ke ď sú schválené v rozpo čte. toto je formalita. 

A hovorím, trvanie na tejto formalite,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

vždy, ale je to de fakto. Je to fa. To je jedno. To  už 

je jedno.  

Takže, to ľkoto ešte k tomuto. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja teda len pre slepých, ke ďže to v Brialovom písme 

nie je, pán primátor, to pre čítam.  

V prípade, že ani v pred ĺženej lehote nebudú 

požadované doklady predložené, zaháji stavebný úrad  konanie 

o odstránení, opakujem slovo o odstránení, predmetn ej 

stavby. Bodka. Výkri čník. 

Ste fiškus, advokát. Ale tuto to už neohnete, prost e, 

to je čierne na bielom. Ten plot pôjde pre č.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. tam je napísané zaháji konanie. Keby tam bolo 

napísané rozhodne o odstránení, máte pravdu. Ale vy  tam 

chcete číta ť nie čo, čo tam nie je.  
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Čiže, nemáte pravdu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže koniec, chlapci.  

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3692/3, PRE 

MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A a ideme na ďalší bod a tým je schválenie, bod 

dvadsa ťpäť a tým je schválenie osobitného zrete ľa vo 

Vrakuni, mestská časť Vraku ňa. 

Prosím, úvodné slovo. 

(gong) 

Mgr. Martin   M a r u š k a , riadite ľ magistrátu: 

Predkladáme Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku 

v Bratislave-Vraku ňa pre mestskú časť Bratislava-Vraku ňa. 
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Účelom nájmu je zachovanie pozemku, parkovacej plochy , 

s možnos ťou výstavby podzemných parkovacích garáží s 

revitalizáciou nadzemnej časti pre potreby obyvate ľov a 

návštevníkov zdravotného strediska, a to v rámci zl epšenia 

parkovacej politiky mestskej časti.  

Materiál sa predkladá v dvoch alternatívach. 

Finan čná komisia odporu čila schváli ť alternatívu jedna 

s podmienkou, že podzemné parkovacie garáže vybuduj e 

výlu čne mestská časť, ktorá ich bude následne aj 

prevádzkova ť.  

Výstup mestskej rady je, odporú ča schváli ť alternatívu 

jedna. 

Návrh uznesenia je, ako som povedal, odporú ča schváli ť 

nájom pod ľa predloženého uznesenia. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa nájom pozemku pod ľa alternatívy 

číslo jeden.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujeme. 

Tu je napísané dvadsa ťšes ť. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných. 

Dvadsa ťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon. Nie je u, prítomných dvadsa ťštyri. To 

znamená, nie je možné. 

Aha, okej. Dobre. Dobre, dobre, dobre. 

To znamená, že vyhlasujeme prestávku?  
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Koľko?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vyhlasujem pätnás ťminútovú prestávku, potom. 

O štyroch idú ob čania, tak.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

To znamená, že po ob čanoch bude hlasovanie 

o uznášaniaschopnosti. 

A teraz je prestávka.  

 

(prestávka od 15.51 do 16.00 h) 

 

BOD 25A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani Hališková tu nie je, takže nastupuje pán Mihok . 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 752 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dob dobrý de ň všetkým príjemný, ale vidím, že dneska 

toto je chabé, tak bonbónik si nechám na zajtra, ke ď vás 

bude viacej. 

Tak sa opýtam len takto konštruktívne. 

Pán primátor, 

vieme, že ÚVO udelilo teraz mestu sedemdesiattisíco vú 

pokutu. Napriek tomu, že vlastne tá jedna plus jedn a, jeden 

plus jeden rok sa Siemensu pred ĺžil, to znamená, že jeden 

plus jeden rok znamená šes ť milión plus šes ť milión, zhruba 

dvanás ť miliónov. 

Teraz podstata veci.  

Mesto sa ur čite odvolá, ale kým bude rozsudok na 

svete, tak vy, ani nikto prítomný tu nestihne, nebu dú, 

ktorí za to berú zodpovednos ť.  

Ako by ste k tomu teraz vy pristúpil vlastne, ke ď sa 

to týka vás, aby sme na to nedoplatili my ob čania, aby sme 

sa my na to neskladali, ke ďže toto neprešlo ani 

zastupite ľstvom, to jedna plus jedna. Prešlo to vla vlastne 

len cez vás a cez niekoho pod vami. Ak ak ak ako sa  teraz 

k tomu postavíte?  

Ja viem,  dáte to na súd, ste právnik, prehráme súd , 

vy už tu nebudete, ale tak či tak to mesto za zaplatí.  

Tak ja neviem, dá sa dáke, poslanci, urobi ť dáke 

uznesenie, viete nejaké uznesenie urobi ť, že ten kto je 

priamo zodpovedný za škodu, že ke ď dôjde o dva roky 
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výsledok a budete tu sedie ť v laviciach, že sa vám to dá 

zosobni ť? Aby také nie čo existovalo na papieri?  

Ja neviem. Ja sa pýtam. 

Neni to v zlom, ale proste, sedemdesiattisíc euro 

dosta ť za nie čo, čo nejde ani len cez zastupite ľstvo, to 

je, akože, moc, moc silná káva. 

No a chcel som sa prihlási ť k tomu bodu dvadsa ťpäť, 

ale využijem tento priestor, ke ď tu mám minútu a pol, aby 

som nemusel opätovne vystupova ť.  

Tak tie pozemky, ktoré žiada mestská časť Vraku ňa do 

podnájmu, čo sa týka zdravotného strediska. Ako, je to 

super vec, potrebuje to Vraku ňa, aby toto mohla 

zrevitalizova ť, o tom niet čo pochybova ť. 

Ale tu je druhá vec.  

Tam, na tom pozemku sídli súkromná lekáre ň už 

sedemnás ť rokov. A ja mám také informácie, že mesto za tú 

lekáre ň, za tie pozemky nezobralo ani cent. To ja ako 

možné? 

Súkromná lekáre ň vo vlastníctve na tých pozemkoch, 

ktoré teraz idete dáva ť do mestskej časti.  

To znamená, že ten ušlý zisk za tých sedemnás ť rokov, 

kto je za to zodpovedný? Ja viem, že tí všetci, kto rí tu 

boli pred vami, ale vy tu budete tiež už tretí rok.   

A z toho materiálu, ktorý ide na Bebravskú, ja som sa 

nikde nedo čítal, čo sa týka tej súkromnej lekárni, ktorá 
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tam už pôsobí viacej jak sedemnás ť rokov, ale sedemnás ť 

rokov to má vo vlastníctve.  

To znamená, vlastník, majite ľ lekárni podniká na 

pozemkoch mesta. A podniká bez toho, aby mesto z to ho malo 

peniaze. 

Ja si myslím, že je to za zaujímavá informácia, leb o 

ten materiál som si prešiel celý. A ke ď som videl tam, že 

proste mestská časť nemôže to prenajíma ť tretím osobám, to 

znamená, že dobre, mestská časť to dostane a teraz čo? 

Nemôže ani mestská časť to prenajíma ť. Taký je, totiž, 

materiál pripravený na schválenie.  

Takže, bol by som rád, keby ste sa na to s pánom 

Kasandrom pozreli, že ako to je v skuto čnosti. 

Ďakujem pekne. 

(gong) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme pekne. 

Nasleduje pán Ďur či. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de ň prajem.  

Pán primátor,  

môžem poprosi ť o pred ĺženie? Nie? Dobre. 
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Pán primátor, 

neuveríte, ale volil som vás bez oh ľadu na vašu bývalú 

politickú príslušnos ť, aj to, čo všetko ste nas ľubovali. 

Bolo to čiste z profesného h ľadiska.  

Keď ste spolu s pánom poslancom Uhlerom vytiahli 

faktúru za zimnú službu za december 2013, kde ste t vrdili, 

že len za pohotovos ť bez výjazdu, bola faktúra v objeme 

900 000,00 eur, čo je 27 000 000,00, povedal som si, 

kone čne niekto zistil ako sa šafári s peniazmi ob čanov.  

V roku 95/6 ke ď som zastával funkciu zástupcu vedúceho 

oddelenia cestného hospodárstva, mali sme dva ťažké pluhy 

z Galanty na výpomoc. Za celé zimné obdobie bola fa kturácia 

33 280 000,00 čo je 1 104 000,00 euro.  

Keď som pracoval ako vedúci referátu správy 

komunikácií som tvrdil, že ke ď odídem do dôchodku, meno 

Ďur či nebude po čuť, lebo som mal po po krk práce vo 

verejnej službe, šikany politických vedúcich 

a jazykovedných cvi čení pri písaní odpovedí pre ob čanov, 

ako i poslancov.  

Prvé roky som to dodržiaval. Vaše populistické 

vyjadrenia a neustále útoky na bývalého primátora 

Ďurkovského a Ftá čnika. Ako aj diletantský postup od 

začiatku vládnutia, výmena riadite ľov mestských podnikov, 

Hlavná stanica, PKO, podfinancovanie hlavného mesta  zo 

strany štátu a kopec iných som evidoval, ale prehli adal.  
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Môžem poveda ť, že doterajším vašim pôsobením máte viac 

káuz, ako obaja predošlí primátori dokopy a jednozn ačne, 

ste najslabším a najarogantejším primátorom. 

Ste prvý, ktorému mestské zastupite ľstvo znížilo plat. 

Ja by som vám nedal ani minimálnu mzdu za hrubé por ušovanie 

pracovnej činnosti. Prvé roky ste sa chválili prácou vašich 

predchodcov. A čo riešite vlastnou hlavou, je problematické 

a kon čiace na súdoch. 

Keď sa ma bývalí kolegovia pýtali na Ing. Uhliarikovú,  

ktorú ste zlanárili do funkcie vedúcej oddelenia, t ak som 

im povedal, že je to po dlhom čase z vašej strany dobrá 

voľba. Ve ľmi ma prekvapilo, vôbec mi nevadilo, že je vašou 

sesternicou, lebo ľudí neposudzujem pod ľa rodinných ani 

politických vz ťahov, ale pod ľa charakteru a odbornosti. Čo 

ma šokovalo, ke ď som sa dozvedel, že ste ju po roku 

prepustili a neskôr aj (poznámka: nezrozumite ľné slovo), 

ktorého dosadila na neobsadenú funkciu. 

Deklarovali ste, ako je mesto podfinancované, čo 

nevedel primátor Ftá čnik rieši ť s vládou, pri čom bol bývalý 

Smerák.  

Tak fialový zlepenec spolu s vládnym zlepencom vymy  

vymysleli da ň za rozvoj od troch do tridsa ťpäť euro za 

meter štvorcový, čo je medzi najvyššou a najnižšou cenou 

rozdiel 1 066%. Ako pri vašej parkovacej politike, kde ste 

medzi (gong) prvým a druhým 2400 %. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Ďur či. 

Nasleduje pán Valovi č. 

Občan   V a l o v i č :  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

môj diskusný príspevok bude venovaný dvoj dvo dvom 

problémom. 

Prvý, alebo dvom informáciám.  

Prvá informácia pre vás je taká.  

Ja som klientom sociá, domova seniorov DJŽ v Dúbrav ke. 

Prosím vás pekne, d ňa 12. 9. Okresný súd Bratislava IV 

rozhodol, že pani riadite ľka domova Jesene života magistra 

Belanová súd prehrala s mojou osobou. Aby ste o tom to 

vedeli. 

Tento spor, prosím vás pekne, trval štyri roky.  

Situácia v tomto zariadení, prosím vás pekne, a chc em 

apelova ť jednak na pánov poslancov a poslankyne, hlavne zo 

sociálnej komisie, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré, 

na ktoré sme im dali svoj hlas. Týka sa to kontroly , ale 

dôkladnej kontroly tohto zariadenia.  

Toto zariadenie za čína sa prepada ť a je je, nastané, 

život v tomto zariadení je neznesite ľný.  
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Len krátky príklad. 

Pani riadite ľka Belanová protizákonne nastavila vo či 

mne kamerový systém, aby ma sledovala kedy chodím d o 

zariadenia, kedy odchádzam zo zariadenia. Prosím vá s pekne, 

pani riadite ľka nepozná absolútne zákon o monitorovaní 

kamerovým systémom. Pani riadite ľka je (gong) osoba, je to 

osoba právne a (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Ďakujeme pekne, pán Valovi č. Ďakujeme ve ľmi pekne. 

Ďakujeme pekne. 

(poznámka: koniec Vystúpení ob čanov o 16.00 h) 

 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz sa chcem opýta ť, ako máme postupova ť ďalej, lebo 

už žiadni ob čania nie sú?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak, treba zavola ť, treba zavola ť poslancov, aby sa 

vrátili, pretože bude prezen čné hlasovanie. 
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Dámy a páni, poslankyne a poslanci,  

prosím, vrá ťte sa do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokra čova ť. Vystúpenie ob čanov skon čilo. 

(poznámka: čaká sa príchod poslancov) 

(gong) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

vrátili do rokovacej sieni, bude prezen čné hlasovanie. 

pokra čujeme v rokovaní mestského zastupite ľstva. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3692/3, PRE 

MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA 

 - HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To znamená, že sme v bode dvadsa ťšes ť? Áno, 

dvadsa ťpäť, alebo dvadsa ťšes ť? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dvadsa ťpäť v hlasovaní. 

A prosím, keby ste zaujali svoje miesta všetci. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, lebo bude prezen čné 

hlasovanie.  

Prosím, pustite prezen čné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím, hlasujte, prezen čné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Prezen čné hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Je tu tridsa ťtri poslancov.  

Pán poslanec Borgu ľa, vy tu sedíte, nemáte ruky?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže môžme pokra čova ť ďalej.  

To znamená, že čo? Ideme hlasova ť o. 

Návrh uznesenia bol pre čítaný. Bol?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre, návrh uznesenia bol pre čítaný. Čiže, hlasujeme 

o bode dvadsa ťpäť, osobitný zrete ľ Vraku ňa.  

Prosím, hlasujte. 

Pardon, prosím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Proced. Pán poslanec Kuruc. 

Prerušte hlasovanie, prosím. Pán poslanec Kuruc má 

procedurálny návrh.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len. V rozprave ob čan povedal, že časť toho pozemku 

je na ňom postavená súkromná stavba a ke ď to prejde celé 

nám do nájmu, nemôžme prenajíma ť tretím osobám, tak by to 

bol naozaj vážny problém.  

Tak bu ď stiahnime ten materiál a na túto otázku si 

odpovieme o mesiac na ďalšom zastupku, alebo keby teda 

vedel pán Bialko nám teraz na to odpoveda ť, aby sme, 

naozaj, zbyto čne neurobili problém. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je na tom, je to na súkromných pozemkoch alebo nie je? 

Vieme na to odpoveda ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Pardon. Na katastrálnej mape nemáme zapísanú žiadnu  

stavbu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, odpove ď sta čí. Hej? Žiadna stavba tam nie je 

zapísaná. Dobre. 

Hlasujeme o bode dvadsa ťpäť. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných. 

Tridsa ťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 3690/3, PARC. Č. 

3690/5, PARC. Č. 3690/8, PARC. Č. 

3690/4, PARC. Č. 3690/6, PARC. Č. 

3690/7, PARC. Č. 3688/4, PARC. Č. 

3688/5, PARC. Č. 3688/8, PARC. 

Č. 3688/9, PARC. Č. 3688/10, PARC. 

Č. 3688/6, PARC. Č. 3688/7, PARC. Č. 

3689/1, PARC. Č. 3689/5, PARC. Č. 

3689/3, PARC. Č. 3689/4 A PARC. Č. 

3689/2, PRE MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-

VRAKUŇA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťšes ť, opä ť osobitný zrete ľ 

pozemky v katastri Vraku ňa pre mestskú časť Vraku ňa. 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Usporiadanie majetkoprávneho vz ťahu k pozemkom 

z dôvodu, že technický vz ťah objektu zdravotného strediska 

si vyžaduje vysoké finan čné investície na realizáciu 

postupnej rekonštrukcie, ktoré je možné získa ť z rôznych 

mimorozpo čtových zdrojov len za predpokladu preukázania 

zmluvného vz ťahu k pozemkom, na ktorých je postavený objekt 

zdravotného strediska.  
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Doba nájmu, nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

neur čitú.  

Výška nájomného,  

alternatíva jedna, 1,00 euro za rok za celý predmet  

nájmu  pod ľa žiadosti žiadate ľa, 

alternatíva dva, 17,00 eur za meter štvorcový na ro k 

za pozemky pod stavbami, čo pri výmere 2 024 metrov 

štvorcových  predstavuje ro čnú sumu 34 408,00 eur. 

0 celá 50 eur na meter štvorcový za rok za ostatné 

pozemky, čo pri výmere 6 581 metrov štvorcových  

predstavuje ro čne sumu 3 290 celá 50 eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko starostu, požiadala mestská časť. 

Finan čná komisia aj mestská rada  odporú ča schváli ť 

alternatívu jedna. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť nájom pod ľa 

predloženého uznesenia.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Aby bolo jasné, mesto, samozrejme, odporú ča 

alternatívu číslo jedna, to znamená, symbolický nájom. Tá 

druhá tam je iba z dôvodu úplnosti.  

Otváram diskusiu. 
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom pozemkov pod ľa 

alternatívy jeden. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY A  RUŽINOV, NA 

VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu dvadsa ťsedem, a to je osobitný 

zrete ľ v Ružinove na kontajnerové stojiská. 

Je to zhodný návrh. 

Bez úvodného slova. Sú tam všetky súhlasné stanovis ká. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chcem len po ďakova ť, ke ďže toto schva ľovanie 

takýchto kontajnerových stojísk bolo na pomerne dlh ý čas 

zastavené v zastupite ľstve a vrátili sme sa k tomu.  

Teraz je tu nieko ľko stojísk z Ružinova, ktoré na to 

čakali ve ľmi dlho. Problém je po celom meste.  

Jedna vec je, že ur čite v budúcnosti chceme ís ť tou 

stratégiou budova ť polopodzemné kontajnerové stojiská, a 
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presne, tie sa nedajú umiestni ť všade, preto budeme musie ť 

rieši ť aj toto.  

Bol by som ve ľmi rád, keby sa podarilo prija ť nejakú 

koncepciu, že tieto kontajnerové stojiská budú všet ky 

vyzera ť rovnako, ale kým sa to nepodarí, mali by sme tieto  

dokumenty schva ľova ť.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Končím diskusiu. 

Čo sa týka koncepcie, ur čite ste zaregistrovali, že 

sme spolu s OLO urobili verejnú architektonickú sú ťaž na 

kontajnerové stojiská, ktorá má aj svojho ví ťaza a my 

doporu čujeme práve samosprávam, respektíve domovým správam , 

aby, alebo majite ľom nehnute ľností, aby si brali 

preferen čne tieto stojiská, kto ktoré boli ví ťazmi tej 

súťaže.  

Návrhová komisia, prosím návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, pod ľa predlohy. 
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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 ťštyri prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 329, INGRID 

FARKAŠOVEJ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod 28 s ťahujem z programu rokovania, pretože medzitým 

prišla nová žiados ť, ktorá je odlišná od tej pôvodnej, 

treba ju spracova ť.  

Čiže, budeme rozhodova ť inokedy o tejto žiadosti. 
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BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 3110, 

ADRIÁNOVI RENTKOVI, RASTISLAVOVI 

PAVLÍKOVI A MANŽELKE IVANE 

PAVLÍKOVEJ  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod dvadsa ťdevä ť, osobitný zrete ľ v Dúbravke. 

Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská všetkých 

zúčastnených. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Končím diskusiu 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom časti 

pozemkov ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných. 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VÝMERE 

173,35 M² V STAVBE SÚPIS. Č. 2932, 

NA POZEMKU PARC. Č. 3410/4, NA 

AGÁTOVEJ 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PRE MESTSKÚ ROZPOČTOVÚ 

ORGANIZÁCIU CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

KLOKAN, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ť, osobitný zrete ľ 

v Dúbravke pre mestskú organizá, pardon, pre rozpo čtovú 

organizáciu Centrum vo ľného času Klokan. 

Prosím, o úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Zriadenie a prevádzkovanie elokovaného pracoviska 

mestskej rozpo čtovej organizácie centra vo ľného času. 
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Doba nájmu, nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 

neur čitú. 

Výška navrhnutého nájomného 

alternatíva jedna 12,00 eur ro čne za celý predmet 

nájmu,  

alternatíva dva 1,00 euro za meter štvorcový na rok , 

čo predstavuje sumu 173 celá 35 eur ro čne za celý predmet 

nájmu. 

Stanovisko dotknutých oddelení sú súhlasné.  

Finan čná komisia a mestská rada odporú ča schváli ť 

nájom v alternatíve jedna. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť nájom pod ľa 

priloženého návrhu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím  návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 
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hodný osobitného zrete ľa nájom nebytových priestorov pod ľa 

alternatívy číslo jeden. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 31 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

RUSOVCE, PARC. Č. 467/1 A PARC. Č. 

3675/3, MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

RUSOVCE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťjedna, osobitný zrete ľ 

v Rusovciach, nájom mestskej časti. 

Materiál je bez úvodného slova. 

Sú súhlasné stanoviská.  
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Je v alternatíve, symbolický nájom euro alebo nájom  

podľa Rozhodnutia.  

My navrhujeme symbolický nájom jedno euro.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel ve ľmi pekne poprosi ť, v materiáli je 

uvedené na pätnás ť rokov. Volal mi dnes ráno pán starosta 

náš a pýtal sa ma, že či by bolo možné, či je to v poriadku 

teda, keby som dal návrh na dvadsa ť rokov, lebo že po 

rozhovore na ministerstve, že je to istejšie ke ď bude 

zmluva na dvadsa ť rokov.  

Že ke ď s tým nie je problém, ja by som teda bol rád, 

keby sme mohli pred ĺži ť to.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Toto ti neviem poveda ť, pán poslanec, pán starosta 

mohol zavola ť nám a  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

No dneska, dneska ráno  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dneska ráno mohol. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Dobre, tak ja to dám a ke ď sa 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale po čkaj. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, dvadsa ť rokov. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Tak poprosím  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Autoremedúrou dvadsa ť rokov opravené. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno, dobre. Okej, ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako nám to bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

nájom pozemkov s prijatou autoremedúrou, tou opravo u tých 

rokov, v alternatíve číslo jeden. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 33 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STAVBE 

SO SÚPIS. Č. 1165, NA POZEMKU 

PARC. Č. 4714, NA ZÁPOROŽSKEJ 5, 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PRE 

SPOLOČNOSŤ PAMAX.REAL, S. R. O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťtri, osobitný zrete ľ 

v Petržalke.  

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Umiestnenie a prevádzkovanie do časného 

občerstvovacieho zariadenia tvoreného z prerobených lo dných 

kontajnerov ako galérie spojenej s kaviar ňou a terasou.  

Doba nájmu. Nájomná zmluva na dobu ur čitú desa ť rokov 

s opciou na ďalších pä ť rokov.  

Výšna navrnó navrhovaného nájomného, 

alternatíva jedna, 5,00 eur za meter štvorcový na r ok, 

čo predstavuje pri výmere 450 metrov štvorcových ro čne sumu 

2 250,00 eur, 
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alternatíva dva, 17,00 eur na ro, na meter štvorcov ý 

za rok, za plochu 200 metrov pod o ob čerstvovacím 

zariadením 36,50 eur za meter štvorcový na rok za p lochu 

250 metrov pod terasou, čo predstavuje pri celkovej výmere 

450 metrov štvorcových ro čne sumu 12 525,00 eur. 

stanoviská starostu a dotknutých oddelení súhlasné.  

Finan čná komisia odporú ča schváli ť nájom v alternatíve 

dva na dobu ur čitú desa ť rokov. 

Mestská rada odporú ča schváli ť nájom v alternatíve 

jedna na dobu ur čitú desa ť rokov. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť nájom pod ľa 

predložen predloženého návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

V zmysle uznesenia finan čnej komisie podávam návrh, 

aby sme hlasovali za alternatívu dva a na dobu ur čitú za 

nájomné. Na dobu ur čitú desa ť rokov. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Tento projekt sa riešil u m ňa od za čiatku, čiže, viem 

o jeho zrode. 

My máme trošku problém so zastávkou Bosákova. Je to  

vlastne v sú časnosti posledná zastávka, respektíve prvá 

zastávka v Petržalke teda, za mostom a na strane kd e sa, 

kde sa nachádza, kde sa má nachádza ť toto zariadenie 

vlastne my nemôžme ni č stava ť, lebo časť toho pozemku 

veľkého až od od Jantárovej po rameno bude využitá ako  

zariadenie staveniska. 

Čiže, čiže ve ľmi, ve ľmi si vážime, že tam niekto ide 

do takéhoto zámeru, že, že trošku uhm uhm trošku iz olujeme 

to zariadenie stanovi, staveniska od od Bosákovej 

a pripravíme pre Petržal čanov, ktorí idú zo zastávky 

elektri čky do tejto časti Petržalky, príjemnejšiu cestu. 

Takže, ja by som vás naozaj poprosila, toto sme 

diskutovali aj s OSAPom, čiže s oddelením, ktoré má na 

starosti. Strategický je tento projekt elektri čky. My 

riešime urbanistickú štúdiu. Je to v súlade s funk čným 

využitím územia, tak prosím o podporu. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Končím diskusiu 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Finan čná komisia, teda predseda finan čnej komisie dal 

návrh hlasova ť o alternatíve dve najprv. 

Takže, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

nájom časti pozemku pod ľa alternatívy dva a na desa ť rokov. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných. 

Tridsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 36 INFORMÁCIA K SPRÁVE O VÝSLEDKOCH 

KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťšes ť a to je Informácia 

k správe o výsledkoch kontrol. 

Materiál máte na stole. Je vlastne vysvet ľujúci, 

všetko je tam napísané. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Končím diskusiu 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

To neni materiál, ktorý predkladá pán Šinály, je te n, 

to je informa čný materiál mesta. Bola ot. 

Pán Šinály tu ani nie je. Takže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  
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Áno, ale čakal som ako vždy šes ť sekúnd, nikto sa 

neprihlásil.  

Ale, takže, ja neviem čo, čo teraz. 

Ale nech sa pá či, ešte pani poslanky ňa, výnimo čne, 

jedno, jeden príspevok. 

Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor.  

Ja som si to pre čítala, a teda nebudem upozor ňova ť. 

Podľa mňa, sú tam ve ľmi dôležité veci.  

Ja by som mala otázku na niekoho, lebo tuná kolegov ia 

mi to nevedia poveda ť. Je tam bod dvadsa ťdva Národný 

futbalový štadión, a. s., myslím, tak sa volá tá 

spolo čnos ť, validovala zmluvu. Validoval žiados ť, pardon, 

validoval žiados ť. 

Mňa by zaujímalo teda, že čo znamená slovo validoval 

žiados ť dvakrát.  

A druhá vec, na ktorú by som sa chcela spýta ť, je to 

bod číslo sedemnás ť, v ktorej konštatuje, pán kontrolór 

konštatoval, že spolo čnos ť Big-Board Slovensko, bilbordová 

spolo čnos ť, ktorá má nieko ľko zariadení typu big-board na 

území mesta Bratislavy o výmere 8 metrov šport štvo r 

štvorcový, je to tridsa ť kusov, ktoré, s ktorým hlavné 

mesto uzavrelo zmluvu na štyri roky, ktorá sa autom aticky 

predlžuje o ďalšie štyri roky ak žiadna strana neporuší 

podstatným spôsobom túto zmluvu. 
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To znamená, že máme tu spolo čnosť bilbordovú, ktorej 

zmluve, zmluva sa automaticky predlžuje napriek tom u, že 

táto spolo čnos ť má záväzok vo výške asi vyše tritisíc, 

3 845,00 eur, ktoré si nesplnila vo či hlavnému mestu.  

A vy tuná, alebo teda magistrát len konštatuje, že 

evidovanú poh ľadávku rieši oddelenie nájmov a majetku a tak 

ďalej.  

To znamená, že neprichádza k vypovedaniu tejto zmlu vy, 

ktorá sa automaticky vždy pred ĺži o ďalšie štyri roky.  

Mne sa to zdá v kolízii s tým záujmom, s našim 

spolo čným záujmom, dúfam, aby sme tento reklamný smog, 

alebo tieto reklamné zariadenia odstra ňovali celoplošne, 

pokia ľ sa len dá.  

Tuná evidentne nájomca neplní zmluvu, napriek tomu,  sa 

mu zmluva automaticky predlžuje.  

Takže toho by, to by ma ve ľmi zaujímalo, teda ako je 

toto možné. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór, 

diskusia bola ukon čená, ale ešte máte možnos ť. 
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Chcel by som poprosi ť inžiniera Bialka, aby sa 

vyjadril k tomu. Lebo to boli otázky na ňho.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riadite ľ sekcie správy 

nehnute ľností: 

Tento, tento materiál bol spracovaný na júnové 

zastupite ľstvo. Momentálne je tam troši čku posun v tomto 

smere, nako ľko sa jedná iba o osem reklamných zariadení, 

riešime podstatne viacej reklamných zariadení, čiže, to sa 

bude dáva ť do jedného balíka. Nechceme vystre ľova ť 

medzitým. 

Ale priznám sa, že som sa nepozrel na ten aktuálny 

stav, či to už zaplatili, predpokladám, že to už 

zaplatili,. 

To automatické pred ĺženie, dovolím si doplni ť tú 

informáciu na ďalšiu predkladaniu správy, aby to bolo 

presne napísané.  

Takže, doplním to tak, aby bolo úplne všetko jasné.   

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne za vysvetlenie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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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 berie na vedomie 

informáciu k správe o výsledkoch kontrol a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prijatých prítomných. 

Dvadsa ťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 37 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020 

A INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ 

PROGRAM 2014 – 2020 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťsedem. To je tiež 

informa čný materiál o stave príprav projektov dopravnej 

infraštruktúry.  

Dámy a páni, 

materiál máte na stole.  

Je to pravidelný materiál, ktorý ide na každé 

zastupite ľstvo. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní berie na vedomie informáciu a tak ďalej.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných. 

Tridsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 38 PILOTNÝ PROJEKT NAHRADENIA K ĹBOVÝCH 

AUTOBUSOV ZA KĹBOVÉ TROLEJBUSY S 

POMOCNÝM BATÉRIOVÝM POHONOM NA 

VYBRANÝCH LINKÁCH 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťosem, a to je Pilotný 

projekt nahradenia k ĺbových autobusov za k ĺbové trolejbusy 

s pomocným batériovým pohonom na vybraných linkách.  

Dámy a páni, 

materiál je predložený, je obsiažny, ob obsiahly. 

Naznačuje priority mesta aj spôsob akým sa k nim dostanem e. 

Nech sa pá či, otváram k nemu diskusiu. 

Komisia ho schválila dopravná. 
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Pán poslanec Olekšák. 

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len ve ľmi krátko, pretože, tak ako si povedal, pán 

primátor, skuto čne, ide o ve ľmi kvalitný materiál, ktorý 

ukazuje tie nové trendy, ktoré sa dejú vo verejnej doprave. 

Čiže, chcel by som po ďakova ť všetkým zodpovedným 

pracovníkom, či už na dopravnom podniku, respektíve 

magistráte, ktorý sa pod tento materiál podpísali.  

Ja by som si len dovolil doplni ť uznesenie. Hovorili 

sme o tom vlastne aj na poslednej dopravnej komisii , kde 

sme sa bavili o zásobníku projektov na opera čný program 

doprava na obdobie rokov 2014 až 2020.  

Čiže, doplni ť uznesenie, že žiada primátora rokova ť 

s Ministerstvom dopravy a výstavby ako riadiacim or gánom 

o možnosti získania finan čných prostriedkov na obstaranie 

desa ť kusov k ĺbových trolejbusov s pomocným batériovým 

pohonom. 

V tom materiáli to máte vlastne presne rozpísané. 

Jednalo by sa o pilotný projekt pred ĺženia trolejbusovej 

linky číslo 205 na letisko. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Súhlasím s tým a kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. Doplneného uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ta takže k tomuto návrhu uznesenia sme dostali od p ána 

poslanca Olekšáka dopl ňujúcu doplnenie uznesenia pôvodného, 

takže o tom by som dala hlasova ť, tak ako on to pre čítal. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je preja prijaté. 

 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A berieme na vedomie? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon, pardon.  

Áno, ešte ďalej uznese, komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A pôvodné uznesenie prvá časť berieme na vedomie 

informáciu.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte ešte o tomto. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 39 ZÁMER A FINAN ČNÝ ODHAD PRE ZAVEDENIE 

EKOLOGICKÉHO POSYPU, KTORÝ 

NEPOŠKODZUJE VEREJNÚ ZELEŇ NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu tridsa ťdevä ť a to je Zámer 

a finan čný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý 

nepoškodzuje verejnú zele ň, na území hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Dámy a páni, 

obsiahly materiál máte pripravený. Dali sme si s tý m 

skuto čne prácu, pretože je to nie len finan čná, ale 

predovšetkým odborná téma. Ale ten záver v materiál i je 

celkom jasný. My tiež sme za to, aby sa takýto ekol ogický 

posyp, ktorý nepoškodzujú, nepoškodzuje zele ň používal. 

Bude to chcie ť, samozrejme, zvýšený rozpo čet a musíme 

to spravi ť, respektíve ob obohati ť zmluvu, alebo urobi ť to 

až po skon čení zmluv zmluvy so spolo čnos ťou. 

Ale my, ako mesto, tento postup podporujeme. 

Otváram k nemu diskusiu. 

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: 

Ďakujem za tento materiál. 

Ja by som bola rada, keby ste nám možno aj odporu čili, 

vzh ľadom na sú časné, sú časné náklady, také porovnania, 

pretože, to mi tam trošku chýba ten, ten sú časný stav, 

alebo som to, možno, prehliadla.  

Viem, že v zahrani čí sa používajú kombinované systémy, 

to znamená, aj chlorid sodný plus iné soli, alebo 

materiály, ale chemického. 

Predpokladám, že ten inertný asi vylú čime všetci 

vzh ľadom na tie, na tie náklady na odpratávanie a rizik o 

zapchatia kanalizácie. 

Ja som bola prekvapená, že sa v zahrani čí ani ve ľmi 

nepoužíva.  

Ja som mala takú predstavu, že nájdete nejaké opti,  

nejaký taký optimum, hej, aby to bolo aj finan čne, aj 

ekologické. To znamená, niekde, kde sa môžu používa ť, teda, 

soľ plus so ľanka pri pre tie nižšie, nižšie teploty.  

Viete ešte nám možno na komisiu predloži ť potom 

dodato čne nejaký taký váš odhad, alebo odborný materiál, čo 

nám odporú čate. 

Lebo, rozumiem, že nám dávate na rozhodnutie, len 

predsa len, nie sme úplne odborná verejnos ť, ale také 

riešenie, ktoré by bolo aj eklogické, ale zárove ň aj 
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finan čne ve ľmi nejak nelikvidujúce, pretože, predsa len 

úplne nahradi ť tú so ľ asi nebude reálne.  

Nerobí sa to ani vo ve ľkých mestách Európy. 

Takže, asi neviem, či budem nejaké uznesenie dáva ť. 

Asi skôr na komisii, nebudem to teraz tu rieši ť. 

Alebo, ke ď chcete, môžete nám teraz poveda ť nejaký 

komentár k tomu.  

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. 

Ja by som tiež chcela poprosi ť pána Helda, keby nám 

v stru čnosti povedal výhody tohoto materiálu, aj ke ď nám to 

na našej komisii vysvet ľoval, ale ostatní kolegovia nie sú 

členmi našej komisie, tak aby vedeli, k čomu dobrému, 

k akému dobrému výsledku ste dospeli a čo nám predkladáte.  

Lebo na našej komisii, ke ď sme prerokovávali práve 

zimnú údržbu spolo čnos ťou A.R.K. minulú zimu, tak sme na to 

upozornili, že tou ekologickou so ľou sa posypávajú iba 

mosty a nadjazdy a neviem ako centrum mesta myslím,  a inde 

sa všade používa táto so ľ oby čajná, ktorá je toxická, 

najmä, pre zele ň je ve ľmi nevhodná. 
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Tak tento váš návrh je použi ť všade takúto so ľ, ktorá 

nie je poškodzujúca zele ň a korene rastlín, alebo len 

miestami? Po prvé. 

Po druhé. Ako tu píšete, tak ono by sa to zatia ľ 

neaplikovalo túto zimu, lebo ešte stále beží tá zml uva so 

spolo čnos ťou A.R.K., ktorú zmluvu nechcete meni ť, ktorá by 

mala kon či ť bu ď 1. novembra 2018, alebo po vy čerpaní sumy, 

čo môže by ť aj pred tým, môže by ť aj potom, ke ď spomalia 

tempo, tak môže by ť aj v januári.  

Čiže, túto zimu a možno aj budúcu zimu ešte budú 

používa ť túto so ľ škodlivú pre rastliny.  

A ešte, ja som po čula ešte aj medzitým, samozrejme, 

myslím, že v Novom Meste používajú nejakú, nejaký i ný 

materiál, ktorý je na báze nejakého organického a n ie je to 

chlorid hore čnatý, napríklad, alebo ktorý tuto odporú čate.  

Ono by sa, možno, mohli vyjadri ť zástupcovia z Nového 

Mesta, lebo to som len pred chví ľou po čula túto informáciu, 

že aké sú možnosti. 

Čiže, zopakujem ešte raz otázku. 

Ono to bude plati ť až pre tých na nástupcov po po 

skon čení so spolo čnos ťou A.R.K., nevedno pre koho. Možno 

pre nás, to neviem, kto to bude robi ť teda. Ako mesto samo.  

A a výhody ešte raz  popíšte, aby sme boli nadšení 

z toho vášho materiálu viac, ako ke ď si to len sami čítame.  

Buďte tak dobrý.  
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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,  

ale ospravedl ňujem sa, mestské zastupite ľstvo nie je 

priestor na opätovné vysvet ľovanie pätnás ťstranového 

materiálu. Ja predpokladám, že všetci ho majú naštu dovaný.  

Čiže, my tu vieme zodpoveda ť otázky, ale ur čite pán 

inžinier nebude teraz vysvet ľova ť kolegom  čo v tom 

materiáli je.  

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja len doplním pani, pani Šimon či čovú, aby aj pán 

primátor rozumel, že aby sme zbyto čne neza ťažovali, že na čo 

sme robili tento materiál. 

Predpokladám, že je to dobrý podklad na nové verejn é 

obstarávanie, to znamená, aby sme urobili nejakú, n ie ve ľmi 

drahý systém aký nemá, pod ľa mňa, ani jedno európske mesto, 

že to bude čisto ekologická so ľ, ale sa ur čia úseky, aby to 

bolo priamo v tom verejnom obstarávaní, že tieto ús eky 

chceme robi ť so ľou, lebo to ide, nezni čí tam sa zele ň. 

Tieto tieto úseky chceme chráni ť.  

A urobí sa ne nejaký priemer, že ko ľko kilogramov 

jedného a druhého posypového materiálu žiadame vyú čtova ť, 
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alebo teda urobi ť nejakú, nejakú, nejaké vyú čtovanie, aby 

sa to zapojilo do toho verejného obstarávania. 

Čiže, chceme sa trošku podie ľať aj na tom, na tom 

zadaní toho verejného obstarávania. Samo, nie na sa motných 

podmienkach, ale keby to bolo možné, potom v rámci tej 

našej komisie. Asi, (gong) asi to dáme cez tú komis iu. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Samozrejme, je to vec na dlhšiu a hlbšiu diskusiu, ale 

aj to, čo ste sa pýtali, to porovnanie nákladov je 

v materiáli. Je to v prílohe. 

Pán poslanec Bulla.  

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel poprosi ť predkladate ľa, aby tento 

materiál, ke ď tak, vrátil do finan čnej komisie.  

Sú tam zvýšené náklady odhadované na zimnú údržbu v o 

výške jedna celá tri milióna. Myslím si, že to stoj í za 

nejakú debatu o tej ekológii, že aké stupne tej eko lógii 

nasadi ť, lebo jedna celá tri milióna ke ď zimná údržba celá 

stojí, neviem, osem miliónov, tak to je, proste, ne jaké 

dvadsa ťpercentné zvýšenie.  
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Čiže, neviem, stojí to ur čite za debatu o tom, že čo 

si toto mesto môže dovoli ť, lebo je to, je to, proste, 

pomerne ve ľký peniaz. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, 

toto je informa čný materiál. Finan čnej komisii ni č 

nebráni na to, aby si ho vyžiadala znovu. Toto, s t ým sa 

ni č ne nerozhoduje teraz. 

Vy si ho vyžiadajte a k ľudne, ešte je dlhá cesta na 

tom.  

Čiže, k ľudne si ho vyžiadajte a diskutujte o tom. Ale 

toto je informa čný materiál, berieme ho na vedomie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní berie na vedomie zámer a finan čný odhad pre 

zavedenie ekologického posypu a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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A potom si, potom si to povedzte, aby sme tu 

neza ťažovali zastupite ľstvo. To sú odborné technické veci. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných. 

Dvadsa ťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 40 INFORMÁCIA  O AKTUÁLNOM STAVE 

ZABEZPEČENIA 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: .  

Bod štyridsa ť, Informácia  o aktuálnom stave 

zabezpe čenia náhradných nájomných bytov. 

Navrhujem, aby sme to stiahli, pretože to je starý 

materiál trojmesa čný, zajtra máme nový, aktuálny, máte ho 

v podkladoch. 

Čiže, nerokujme o tom teraz. Je to strata času.  
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Sťahujem bod štyridsa ť, budeme o ňom hovori ť zajtra.  

 

 

BOD 41 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 

ODPADOM, REALIZOVANÍ SEPAROVANÉHO 

ZBERU A RECYKLÁCII DRUHOTNÝCH 

SUROVÍN 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A prechádzame do bodu štyridsa ťjedna, Informácia o 

nakladaní s komunálnym odpadom. 

Opäť informa čný materiál.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte teda výnimo čne slovo. 

Ale prosím, dávajte pozor. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Nie čo s tým mám. Na prvý raz to nestlá ča.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, máte slovo. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem po ďakova ť za tento informa čný materiál. Ale 

aj túto príležitos ť využi ť na to, aby som apeloval na OLO.  

Skuto čne z celého mesta mi signalizovali ob čania, aj 

ja to vidím, že sú preplnené nádoby na separovaný z ber.  

Ja viem, že OLO má z toho zvýšené náklady, že by 

najradšej už nechceli, aby to ľko ob čanov separovalo, ale my 

sa tešíme z toho, že Bratislav čania separujú odpad a OLO im 

musí, naozaj, poskytnú ť k tomu šancu. 

Čiže, apelujem na vedenie OLA, aby nebojkotovalo 

úsilie ob čanov separova ť ob čan a odvážalo smetné nádoby, 

proste, častejšie.  

Keď z nich vypadáva ten separovaný odpad, tak lieta po  

meste a to je ve ľmi zlá, to je ve ľmi zlá, zlý výsledok 

potom našej práce.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak, pán poslanec Kuruc, diskusia nie je. 

Pán poslanec Dostál, výnimo čne slovo. 

Ale predseda dozornej rady OLA, nech sa pá či, máš 

slovo. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa ospravedl ňujem, ja len na margo toho, čo pán 

poslanec Budaj povedal. 

My sme to už nieko ľkokrát na dozornej rade, aj na 

predstavenstve riešili, my takisto máme poznatky od  ob čanov 

a ja ako starosta viem, že teda ob čania sa s ťažujú, že tie 

nádoby sú preplnené, nedo čis ťujú sa, je ten odpad v okolí.  

Takže, my sme dô dôsledne žiadali vedenie OLA, aby 

prišlo s nejakým návrhom, ako to do čis ťova ť, rieši ť, aby už 

k takýmto problémom neprichádzalo. 

Budúci týžde ň máme mimoriadnu dozornú radu u teba, pán 

primátor, tak ja pevne dúfam, že pán riadite ľ generálny OLA 

už príde s nejakým návrhom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No, ten návrh, opä ť sa k tomu vrátim, bola tá 

architektonická sú ťaž na kontajnerové stojiská, ktoré boli 

navrhnuté práve tak, aby sa tie odpadky nešírili po  okolí. 

Aby to bolo uzatvorené. 

Čiže, toto je to riešenie, pán poslanec Budaj, aj pr e 

vás. Upozornite ob čanov potom na to, že existuje na, 

v katalógu OLO tento, vzorové kontajnerové stojisko , ktoré 
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je architektonicky zás, alebo dobre urobené, a jeho  cie ľom 

je práve aby sa nešírili odpadky po ulici.  

Na to bola tá sú ťaž robená a na to je ten ví ťazný 

návrh.  

Pán poslanec, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

kontajnerové stojiská sú na domový odpad, nie na 

separovaný odpad.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aj na separovaný odpad, ale dobre. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných. 

Dvadsa ťšes ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 42 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 1798/2014 ZO 

DŇA 23. 10. 2014, TÝKAJÚCE SA 

MESTSKEJ 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 štyridsa ťdva a to je Informácia o 

plnení uznesení uznesenia mestského týkajúce sa Mes tských 

lesov v Bratislave z roku 2014. 

To je tých štrnás ť bodov, koncepcia Mestských lesov.  

Ja som rád, že môžem poveda ť, že táto koncepcia sa 

plní a nie len to, ale nad rámec tejto koncepcie Me stské 

lesy aktívne ponúkajú nové projekty na zve ľadenie mestských 

lesov, či sú to tie dom čeky na strome, ktoré sú obrovsky 

populárne a prichádzajú do nich ľudia zo zahrani čia. Či je 
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to obnova rybníkov, či sú to opravy ciest, výstavba nových 

cyklotrejlov, nových altánkov.  

Skrátka, Mestské lesy zažívajú rozvoj, ktoré tu dlh é 

roky nevideli. 

Toto všetko sa deje v spolupráci s ob čianskou 

verejnos ťou, s cyklokoa, teda s ľuďmi, ktorí, ktorí tam 

jazdia bicyklova ť. Čiže, aj s nimi sa stretávajú.  

Tak, chcem vyjadri ť spokojnos ť nad tým. 

Pán riadite ľ, ďakujem vám za vašu aktívnu a dobrú 

prácu.  

A toto je z mojej strany všetko. 

Otváram k bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní materiálu 

v časti A berie na vedomie informáciu, 

v časti Bé zrušuje uznesenie mestského zastupite ľstva 

číslo 395/2016 v časti Bé zo d ňa 4. 2. 2016. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných. 

Dvadsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 43 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 štyridsa ťtri a tou je pravidelná 

informácia o vykonaných krokoch oh ľadne Hlavnej stanice. 

Je to pravidelný materiál. V tomto došlo k jednému 

posunu v tomto projekte, Hlavná, ako ste zachytili 

v médiách, Železnice vypovedali zmluvu s investorom  

Transprojekt, pretože sa neprihlásil do registra 

oprávnených osôb, tým pádom to využili Železnice a zmluvu 

ukon čili. 
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Je to významný posun v riešení celého tohto územia,  

pretože zmluva tohoto investora s mestom už vypršal a. 

Čiže, my sme ale nelenili a urobili sme estetiza čné 

opatrenia na náš vlastný ú čet, však to ste vlastne všetko, 

to všetko toto viete.  

Ja som v náväznosti na túto informáciu požiadal pán a 

riadite ľa Železníc Erdössyho o stretnutie, máme na budúci 

týžde ň stretnutie, kde sa chceme skoordinova ť ako budeme 

ďalej postupova ť spolo čne, pretože je to ve ľmi dôležitý 

priestor. Jeho osud však ale aj závisí trochu aj od  osudu 

stanice Filiálka. Pretože ke ď budeme vedie ť čo bude na 

Filiálke, tak potom môžme vedie ť aká bude Hlavná stanica 

tam. 

Len treba rozumie ť tomu, že z dopravného technického 

riešenia je táto stanica umiestnená ve ľmi nevhodne, pretože 

je v zatá čke, za tunelom, vo svahu, nedá sa rozširova ť.  

Čiže, tam máme ur čité fyzikál fyzické obmedzenia.  

Ale informa čný materiál je na stole.  

Hovorím, na budúci týžde ň sa stretávam s pánom 

riadite ľom a potom vás budem o tom informova ť.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, kon čím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 50 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ 

ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 

2016 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ťdesiat a to je Správa na čino 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu. 

Dámy a páni, 
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dokument, ktorý máte predložený, bol schválený aj 

v predstavenstve, respektíve Správnou radou aj dozo rnou 

radou ak tejto spolo čnosti.  

Ja za mesto môžem vyjadri ť ve ľké potešenie nad tým, že 

sa nám darí propagova ť Bratislavu ako atraktívnu 

destináciu. Po čet návštevníkov Bratislavy, či zahrani čných 

alebo vnútroštátnych každým rokom narastá, nehávajú  tu 

viacej a viacej financií.  

Nám sa darí aj rozširova ť turistický prof, 

marketingový profil Bratislavy, nie len ako miesta na 

krátkodobú zábavu, ale na miesta, kde sa dá strávi ť 

skuto čne plnohodnotne nieko ľko dní. 

Rozširujeme profil Bratislavy ako destináciu pre te n, 

jak sa to volá, enciaj, kongresové, kongresovú turi stiku, 

rozširujeme profiláciu Bratislavy ako zeleného mest a, 

pretože mesto má úžasné biotopy, to znamená, že môž u k nám 

chodi ť aj ľudia a milovníci životného prostredia. Toto 

všetko sa darí a budeme v tom pokra čova ť v spolupráci so 

všetkými zainteresovanými. 

Čiže, v tomto prípade vyjadrujem za mesto spokojnos ť 

a po ďakovanie.  Aj vedeniu bétebe čky, aj poslancom 

mestského zastupite ľstva, ktorí sú členmi dozornej rady 

a aktívne sa na tomto úspechu podie ľali.  

Ďakujem. 

A otváram diskusiu. 
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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. 

Ako členka dozornej rady, ale aj človek, ktorý pracuje 

s kultúrou, ktorá úzko súvisí s cestovným ruchom, m usím 

poveda ť a potvrdi ť slová, ktoré hovoril pán primátor.  

Zárove ň chcem poveda ť, že Bratislave nám stúpa po čet 

organizovaných športových podujatí medzinárodného v ýznamu. 

Bratislava je dokonca ve ľmi žiadaná ako miesto konania 

rôznych majstrovstiev Európy.  

Uchádzame sa, samozrejme, aj o to, aby sa tu raz 

konali majstrovstvá sveta. 

Tento rok sme tu mali množstvo podujatí, kde sme ma li 

účastníkov od 150 do 500, dokonca 800 ich bolo na jed nom 

medzinárodnom florbalovom podujatí. 

A ukazuje sa, že naopak, už za číname ma ť aj problém 

s tým, kam tých ľudí vôbec umiest ňova ť, pretože Bratislava 

má pomerne málo tých športovísk. Štadión Ondreja Ne pelu je 

veľmi vy ťažený. 

Takže, musíme sa zamyslie ť aj trošku koncep čne ako 

mesto nad tým, aké služby budeme ďalej poskytova ť a v čom 

vieme ďalej napomôc ť rozvoju toho cestovného ruchu, nie len 
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tou propagáciou cez BTB, ale aj tou infraštruktúrou . Toto 

je, si myslím, úloha naša do budúcna. 

Musím poveda ť, že v BTB sa vykonalo ve ľa dobrej práce 

za posledný rok. Dali sa do pro do poriadku aj fina nčné 

veci. Dali sa do poriadku aj veci s pride ľovaním grantov. 

Bratislava Tourist Board pracuje preh ľadnejšie ako 

v minulosti.  

A ja chcem vyjadri ť jej tiež po ďakovanie za tú prácu 

v uplynulom roku, aj za dosiahnuté výsledky, lebo m yslím, 

že sme sa celkom dobre v tej oblasti cestovného ruc hu 

posunuli, aj propagovali smerom navonok.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestní čka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja len ve ľmi stru čne doplním pani námestní čku 

Plšekovú, pretože z cestovným ruchom v Bratislave v eľmi 

úzko súvisí to, že sme po prvý raz dostali ocenenie  Zlaté 

jablko od Medzinárodnej organizácie novinárov, Fede rácie 

novinárov píšucich o cestovnom ruchu.  
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A táto informácia na mestskom zastupite ľstve, myslím 

si, že ešte nezaznela, napriek tomu, že toto ocenen ie sme 

dostali, ak sa nemýlim, v máji tohto roku. a táto 

Medzinárodná federácia novinárov nám ho udelila za 

destináciu za minulý rok ako križovatku dejín, kult úry 

a zážitkov. 

Takže, aj to dokazuje, že Bratislava žije, rastie 

a stále viac turistov k nám chodí. Minulý rok sme 

prekro čili už milión dvestotisíc, rok predtým milión.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne, pani námestní čka, že ste to 

spomenuli, je to skuto čne, úspech. Je to úspech našej 

spolo čnej práce, za ktorý vám ešte raz ďakujem. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Správu 

o činnosti Bratislavskej organizácie. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

No, priatelia, takto. Ešte, ide nám to dobre. Máme 

dobrú pracovnú atmosféru. Nebudeme prerušova ť, ideme ďalej. 

Dobre.  

Čiže, uznesenie, 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

BOD 51 NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 1636/2014 BOD 

2. ZO D ŇA 03. 07. 2014,  KTORÉ SA 

TÝKA ZABEZPEČENIA OBSTARANIA ZMIEN A 

DOPLNKOV ÚPN Z DUNAJSKÁ V BLOKU 17/9 

(KAMENNÉ NÁMESTIE) NA PODKLADE 

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďalší bod je pä ťdesiatjedna, zrušenie mestského 

zastupite ľstva z roku 2014.  
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, zrušenie zastupite ľstva? Tak teraz mi to, teraz 

mi to, teraz mi to vysko čilo nad čím ja, nad čím stále 

rozmýš ľam (predsedajúci sa zasmial) a chcel som to 

prepašova ť do tohoto uznesenia. 

(poznámka: predsedajúci hovorí so smiechom) 

A po tre 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dežaví, no?  

Čo na srdci, to na jazyku. Vidíte.  

Takže, (predsedajúci sa stále smeje a aj v sále je 

veselo) zrušenie uznesenia z roku 2014. Ospravedl ňujem sa.  

Je to, pokia ľ tomu rozumiem, uznesenie, ktoré bráni 

ďalšiemu rozvoju tohto územia, takže sú tam súhlasné  

stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

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 zrušuje uznesenie 

mestského zastupite ľstva číslo 1636 z roku 2014 bod 2 zo 

dňa 3. 7. 2014. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných. 

Devätnás ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 53 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM NA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA, PARC. Č. 101 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod pä ťdesiattri s ťahujem z programu rokovania pretože 

podľa informácií z úradu je neaktuálny. Čiže, nebudeme 

o ňom hlasova ť. 

 

 

BOD 55 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 9737/1, V PROSPECH 

SPOLOČNOSTI ZÁPADOSLOVENSKÁ 

DISTRIBUČNÁ, A. S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ťdesiatpä ť, vecné bremeno 

v Nivách Západoslovenskej distribu čnej. 

Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  
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Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje neuplatnenie predkupného práva a tak ďalej vo 

všetkých bodoch. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, sme v bode pä ťdesiatpä ť, vecné bremeno. Ten, to 

sme presko čili, stiahli. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jaj, pardon. 

Viem, som si napísala, len som to otvorila. 

Teda v bode pä ťdesiatpä ť hlasujeme o  uznesení, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje zriadenie vecného bremena 

a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťdevä ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 57 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

POZEMKOV PARC. Č. 691/3 A PARC. Č. 

691/8, A PODZEMNEJ STAVBY BEZ 

SÚPISNÉHO ČÍSLA NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

PARC. Č. 691/8, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE GENERÁLNY 

INVESTOR BRATISLAVY  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ťdesiatsedem. Zverenie 

nehnute ľnosti v Starom Meste GIBu. 

Je to bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská všetk ých 

dotknutých. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

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, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zverenie nehnute ľností a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) podmienkami.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon, prepá čte. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 58 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 2922/5 A NOVOVYTVORENÁ 

PARC. Č. 21533/11, SITUOVANÝCH 

V AREÁLI SLAVÍN, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MARIANUM – 

POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 

ZA ÚČELOM ZABEZPEČENIA 

STAROSTLIVOSTI A ÚDRŽBY PREDMETNÝCH 

POZEMKOV  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu pä ťdesiatosem, zverenie pozemkov 

v Starom Meste MARIANUMu. 

Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská všetkých 

dotknutých.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zverenie pozemkov a tak ďalej ako je to napísané 

aj s podmienkami so všetkými tromi. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných. 

Tridsa ťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 59 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 

1024/41, PARC. Č. 1497/125 A PARC. 

Č. 1497/210 V LOKALITE CINTORÍNA 

RAČA NA DETVIANSKEJ ULICI, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ 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 pä ťdesiatdevä ť, zverenie pozemkov 

v Ra či MARIANUMu. 

Opäť bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská všetkých 

dotknutých. 

Otváram diskusiu. 
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Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zverenie ďalších pozemkov a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných. 

Tridsa ťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 60 NÁVRH NA ODPUSTENIE ZMLUVNEJ POKUTY 

V SUME 4 998,00 EUR ING. ROLANDOVI 

PROCHÁZKOVI A ING. JOZEFOVI TURÓCIMU 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prechádzame do bodu šes ťdesiat, Návrh na odpustenie 

zmluvnej pokuty. 

Prosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riadite ľ finan čnej sekcie: 

Ide o návrh na odpustenie zmluvnej pokuty, ktorá 

predstavuje sankciu za porušenie zmluvy o nájme poz emkov zo 

dňa 8. 11. 2012, to znamená, nepredloženie kópie 

právoplatného stavebného povolenia na stavbu na pre dmet 

nájmu zmluvy o nájme pozemkov. 

Dňa 19. 4. 2017 pán Turóci mailom oznámil, že došlo 

k podpísaniu zmluvy o bezodplatnom prevode stavebné ho 

objektu vybudovaného na predmete nájmu zmluvy. (poz námka: 

na opä ť uviedol, že uhradil aj poh ľadávku v sume 48 celá 

73. 

V nadväznosti na uvedené požiadal o ukon čenie zmluvy 

o nájme pozemkov a to dohodou zmluvných strán. 

Stanovisko dotknutých or oddelení, o stanoviská 

požiadané, zatia ľ nedisponujeme. 
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Finan čná komisia odporu čí schváli ť návrh na upustenie 

50 % zmluvnej pokuty. 

Návrh uznesenia, odporú ča schváli ť od odpustenie 

pokuty. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ako už bolo povedané, finan čná komisia odporu čila 

odpustenie iba 50% pokuty. To znamená, 2 499,00 eur .  

Predkladám ten návrh. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujeme.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Najprv budeme hlasova ť o návrhu finan čnej komisie, to 

znamená iba 55, iba 50% tej pokuty. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako pán 

poslanec Budaj a predseda komisie odporu čuje, teda 

odporú ča, odpusti ť iba 50% zo zmluvnej pokuty. To znamená 

2 499,00 eur. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 61 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME NA 

ULICI MAJERNÍKOVA 34/A, HLAVÁ ČIKOVA 

35, VETERNICOVA – GARÁŽE, PE ČNIANSKA 

6, VLASTNÍKOM GARÁŽÍ 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod šes ťdesiatjedna, štandardný materiál. 
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Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku a t ak 

ďalej ako je to písomne uvedené. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných. 

Tridsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 62 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

REZEDOVÁ 21, RAJECKÁ 36, BIELORUSKÁ 

13, HANY MELI ČKOVEJ 2, MAJERNÍKOVA 

34/A, UŠIAKOVA 8, PANKÚCHOVA 3, 

VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod šes ťdesiatdva, prevod spoluvlastníckeho podielku, 

podielu.  

Opäť štandardný materiál. 

Bez úvodného slova, súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných. 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 63 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 šes ťdesiattri a to je Informácia 

o vybavených interpeláciách. 

Aj ke ď teraz sa jedná o interpelácie máj, jún tohoto 

roku, čiže materiál je trochu starý, ale otváram k nemu 

diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 827 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách a tak ďalej.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

Dvadsa ťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 64 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu šes ťdesiatštyri. 

Dámy a páni, 

nech sa pá či, vaše interpelácie. 

Pán poslanec Greksa. 
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Pán primátor, 

dovo ľte, aby som vás interpeloval, požiadal vás o 

informáciu o stave prípravy výstavby parkoviska na 

Röntgenovej ulici v Petržalke, čo bolo mojou prioritou. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ešte by som ve ľmi rád tu verejne poprosil kolegy ňu 

Pätoprstú, aby sa prestala do tejto záležitosti sta ra ť. 

Včera totižto požiadala pána starostu Bajana o toto i sté, 

hoci s tým nemá vôbec ni č. 

Ja by som poprosil kolegy ňu keby naozaj si našla 

vlastné témy.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

A to je priorita rozpo čtu tohoto roku. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Áno. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

To znamená, že  musí by ť v odpo čte priorít, ktoré sme 

rozoslali predsedom poslaneckých klubov. ak si ho d ostal.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

To je staršia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nie, staršia vec? 

Dobre. Zodpovieme. 

Pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len využívam tento priestor. 

Pán primátor, 

Devínska cesta, ako vieme, je postihnutá tou príhra  

tým prírodným havarijným stavom v d ĺžke stopä ťdesiat 

metrov. Sú tam tie betónové zvodidlá, ktoré teda za medzujú 

používanie toho jedného jazdného pruhu a je tento ú sek 

riadený semaforom.  
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Problém, ktorý tam vidím je jeden, že za čiatok v smere 

z Devína do Bratislavy je semafor umiestnený desa ť metrov 

pred zvodidlami, ktoré sú v prostriedku tejto komun ikácie. 

Čiže, pokia ľ sa auto nalepí na ten semafor, ktorý ide 

smerom dole a čaká na zelenú, v protismere idú autá, ktoré 

v podstate majú problém zabo či ť vôbec doprava do svojho 

jazdného pruhu. 

Čiže, tu by sa dalo zjedna ť náprava pomerne rýchlo si 

myslím. Bu ď ten semafor posunú ť o nejakých ďalších 

desa ť metrov a vodorovné zna čenie urobi ť tak aby, aby ten 

pruh bol jasne definovaný, že ma zaradi ť naspä ť, lebo mne 

sa stalo osobne, že som išiel v smere do Bratislavy  a proti 

mne v mojom jazdnom pruhu išiel vodi č, ktorý si neuvedomil, 

že už sa mal zaradi ť do svojho jazdného pruhu, teda v smere 

do Devína, lebo po tam žiadna zna čka mu to, v úvodzovkách, 

neprikazuje. Žiadna dopravná zna čka mu neprikazuje, aby 

išiel do svojho pruhu. 

Čiže, aspo ň vodorovné zna čenie urobi ť, že plnou čiarou 

naspä ť, naspä ť do tých, do toho svojho jazdného pruhu, aby 

vodi č bol nútený prejs ť. 

Je to tam,  je to tam nepreh ľadné jednozna čne. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 
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Ale u nás sa jazdí vpravo. Čiže, automaticky sa mal 

zaradi ť doprava. 

Ale ďakujem za za podnet. Možnože keby sme to dostali 

písomne, že to vieme GIB-u postúpi ť, aby tam zjednali 

nápravu. 

Umiestnenie tej zna čky smerom do Bratislavy, pod ľa 

mňa, trošku súvisí s tou odstavnou plochou pred tým, aby sa 

neblokovala. 

Ale poprosím o podnet, skúsime tomu vyhovie ť. 

 

pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem za slovo. 

Pán primátor,  

neviem či bude treba dáva ť ako kvázi takú nadväzujúcu 

interpeláciu, možno mi budete vedie ť odpoveda ť hne ď teraz. 

Ja som interpeloval práve v tom máji, v júni aj 

ohľadne umiestnenia záchytných parkovísk. Vy ste mi 

povedali, že ten dokument, ktorý bol zverejnený na stránke 

mesta v apríli, že bude zaslaný mestským častiam a komisii. 

Viete aj teda  kedy mal by ť zaslaný mestským častiam? Lebo 

ja som sa pýtal na mestskej časti a zatia ľ im to zaslané 

nebolo. Respektíve o  tom ni č nevedia, že kedy bude ten 

dokument na to vyjadrenie mestským častiam zaslaný, lebo 
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viete ono, ono to súvisí aj s tým, že chceme ma ť ten štatút  

pre parkovanie, chcem ma ť to vézetnko nejaké a toto s tým 

proste súvisí ako v balíku. 

Takže, či viete mi poveda ť, že kedy to tým mestským 

častiam bude zaslané. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Aby som to nemusel písa ť, tak (poznámka: 

nezrozumite ľné slová, hovoria naraz predsedajúci aj 

poslanec) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Tak, takto vám neviem poveda ť, že kedy bude zaslané, 

ale ako ste sám povedali, je verejný ten dokument, čiže, 

nikomu ho nemusíme zasiela ť. Každý kto má záujem, si ho 

môže stiahnu ť a ušetríme si posielanie a poštovné. 

Čiže,  ale neviem, kedy bol zaslaný a oficiálne 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak nebola tá tá interpelácia bola, tá interpelácia  

bola formulovaná, tá odpove ď vaša tak, že bude zaslaný 

mestským častiam na vyjadrenia. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Poviem. Dobre.  

Zistíme, povieme. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Dobre.  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Keby som bola dlhšia, tak poprosím aj ďalšie. 

Interpelujem ťa, pán primátor, v niektorých, v 

nieko ľkých veciach. 

Dostala som odpove ď na moju interpeláciu 

z predchádzajúceho.  
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Nakreslenie prechodu pre chodcov Nákovná/Linzbothov a.   

Tento prechod žiadam už šes ť rokov, aby sa to tam 

nakreslilo. ostatné dve, dva prechlo prechody sú mi estne, 

tie sú nakreslené, len  akurát toto neš ťastné v tom 

trojuholníku nie a nie kto nakresli ť.  

Šesť rokov o to bojujem. 

Popradská a dokon čenie chodníka. 

Je  tam  asi takých dvesto metrov, čo treba dokon či ť 

chodník, čo ešte minulý rok za čali, aj urobili do polky. 

Ten  chodník nedokon čený, na druhej strane žiadny chodník 

nie je na tej Popradskej ulici. 

Na Krajinskej ulici. 

Na Krajinskej, Linzbhotová/Oblúková. 

Mali za čať robi ť chodníky ods na jar, teraz jese ň, a 

ešt chodníky ani neza čali robi ť, a to je životunebezpe čné. 

Tam  je to v tej zákrute. Chodník nie je podriadny a 

autobusy a milión áut tade chodí. 

a ďalšia interpelácia. 

Nešťastná svetelná signalizácia, 

Komárovská/Podujaská/Vrakunská. 

Dozvedela som sa smutnú správu, ktorú som už 

predpovedala. Všetky povolenia po čnúc od od vybavova čiek 

cez durku, cez stavebné povolenie, cez vysú ťaženého 

dodávate ľa, všetko prepadlo, za čína sa od piky. 

Sedem  rokov bojujeme o tú neš ťastnú križovatku, ni č 

sa v tom neurobilo, ba naopak, noví zamestnanci mag istrátu 

sa ma pýtajú, aký, aká je je genéza tohto, tejto 
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križovatky, lebo dlho to bolo niekde zapatrošené a ani 

nevedeli o tom, že o ktorú križovatku prakticky ide . 

GIB má teraz to na starosti, ni č sa s tým nerobí, 

nie čo je tam asi už za čaté nejaké konanie, do konca 

septembra by to malo by ť nejaké projekty znovu. 

Pýtam sa ja, toto nebude omnoho drahšie než to, ke ď by 

sme minulý rok, alebo predmini, predminulý rok toto  už 

urobili?  

Darmo som žiadala policajtov. V špi čke ráno, poobede. 

Ni č sa tam nedeje, len milión áut.  

Ja som úplne nespokojná s tým, ako sa poslanecké 

priority plnia, kdežto stále po čúvam, že všetky sme 

splnili. Tak  pre Biskupice nebolo splnené, nehneva jte sa, 

ni č a to ma ve ľmi mrzí a bolí nás to. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, 

s týmto kategoricky nesúhlasím. Poslanecké priority  sa 

plnia. A je september. Budú sa plni ť do konca roka, a a 

ur čite sa tam budú robi ť. 

Pán námestník. 
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Ing. Milan   Č e r n ý , I. námestník primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

V tej tabu ľke, ktorú pán primátor avizoval už pri 

minulom bode je Kajinská, ten chodník uvedený ako n a 

prelome deviatho, desiateho mesiaca práve preto, le bo 

najskôr sa robili tie vä čšie záležitosti a tie ostatné 

menšie až následne pod ľa vo ľných kapacít zdrojov tých 

jednotlivých zhotovite ľských firiem. 

Toľko k tomu. 

A tie ostatné záležitosti, nemyslím si, že sa ni č 

nerobí, pretože sa asfaltovala Podunajská, Uzbecká sa 

asfaltovala, Korytnická, to čo bolo povedané a zahrnuté 

v januári v pláne opráv sa aj realizovalo. a neni t o 

hotové.  

Teda, toto je hotové, ale nie je, nie je to všetko,  čo 

sa v Biskupiciach robilo,  je toho ďaleko viac. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem pekne za vysvetlenie. 

Pán poslanec Ká čer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Len dve vety k tým prioritám. 
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Pani Izabella Jégh nemala ve ľa tých priorít, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) toto bola jej najvä čšia. 

myslím, že si svoju prácu poslanca vykonáva ve ľmi poctivo a 

naozaj si myslím, že by sme jej mali vyhovie ť. Táto  

priorita tam je tri roky. To neni teraz, že sa to  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pán poslanec, sme v bode interpelácie.  

(poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

Ale, nedá sa mi, nedá sa mi k tomu nevyjadri ť, lebo 

naozaj mi to príde ve ľmi ve ľmi neférové. 

Ale dobre, k bodu interpelácie. 

Prosím  vás, vieme, že tu problém s verejným 

osvetlením, ale predsa len ma zaujíma, či sa nedá osadi ť 

lampa na Bilíkovej ulici, nako ľko tam je kopec, je tam 

prechod pre chodcov a ľudia majú vážny problém a s ťažujú sa 

mi, píšu mi maily, že teda chápu stav v akom sa mes to 

nachádza v sú časnosti, ale zrovna treba aj tie lampy ke ď sa 

odpília, tak asi ur čova ť nejaké priority, kde to je naozaj 

nebezpe čné a kde sa bez tej lampy dá vydrža ť. 

Čiže, lampa zrezaná na Bilíkovej ulici. 

A taktiež by som  chcel interpelova ť ako sme sa pohli, 

ja som pred polrokom upozor ňoval na havarijný stav oporného 

múra na základnej škole Batkova a teda oporného múr a 
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školského dvora, ktorý treba asi reálne vidie ť, aj ke ď 

niekto hovorí, že je zasanovaný, pod ľa mňa to je otázka 

času, kedy to padne. 

Ja viem, že je nákladná investícia, ale potom aspo ň 

zamedzi ť vchod tade, alebo priechod. Tá škola má dva 

vchody. Tak z tejto strany zamedzi ť priechod, lebo tam sa 

fakt hrozí nejaký nejakej nejaká tragédia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Zodpovieme. 

Pán poslanec Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som len teda chcel doplni ť, že nie je to len 

problém Dúbravky, je to aj celého mesta. a ja sa pr iklá ňam 

aj za Vraku ňu, lebo naozaj mi v okolí Pentagonu a všade tie 

lampy sa  odrezali a proste nevymie ňajú sa. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Sú v rozpo čte a budú sa vymie ňať. 
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Je to sú časťou odstra ňovania investi čného dlhu 

Bratislavy. 

Pani poslanky ňa. 

Alebo, ešte raz, pán poslanec?  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Aha, okej, pá či. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel  interpelova ť teba, predsedu dozornej 

rady Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti a generálneho 

riadite ľa béveesky, je to stále jeden a na ten istý problém  

a to je neskuto čne šíriaci sa smrad z čisti čky odpadových 

vôd vo Vrakuni.  

Čisti čka odpadových vôd vo Vrakuni je  najvä čšia 

čisti čka odpadových vôd v Strednej Európe. Stará sa 

o tristopä ťdesiat až štyristotisíc obyvate ľov. Je to naozaj 

hlavne v časoch, ke ď je nízky tlak a podobne, tak je na 

okraji Vrakune z jednej strany (poznámka: nezrozumi te ľné 

slovo) na letisko, čiže tam to nevadí nikomu, ale akonáhle 

zafúkajú smerom, smerom do Vrakune tak je to neznes ite ľne 
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šíriaci sa zápach, na ktorý som  upozornil generáln eho 

riadite ľa bévesky pred tromi mesiacmi a jeho odpove ď ma 

šokovala, lebo mi odpísal, nech dokážem, že ten smr ad ide 

z čisti čky odpadových vôd.  

Tak takúto odpove ď som fakt ne čakal. Ako, už som teda 

dostal akéko ľvek odpovede, ale toto ma fakt  dorazilo. A 

preto by som poprosil, pán primátor teba, keby si m i na 

túto moju interpeláciu dal vedie ť, čo s tým plánuje mesto 

ako akcionár béveesky robi ť? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujem. 

Pán posla, pani poslanky ňa Šimon či čová. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán primátor, dovo ľujem si interpelova ť vás znovu, už 

som to dvakrát urobila, teraz ešte pridávam tretiu,  čiže 

mám dve, dve veci. 

A to vás interpelujem vo veci dodržiavania  zákonov  

hlavným mestom Slovenskej republiky a to zákona číslo 

211/2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe 

k informáciám, ustanovenia paragrafu pä ť odsek šes ť 

v spojení s paragrafom šes ť.  
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Ten paragraf odsek pä ť, vlastne paragraf pä ť odsek 

šes ť hovorí o tom,  že mesto ke ď presúva svoj majetok, 

alebo respektíve po slovensky povedané, predáva a j eho 

hodnota je vä čšia ako dvadsa ťnásobok minimálnej mzdy, je 

povinný to zverejni ť na internete. Dodnes sa to nestalo, 

hoci už pomaly tri roky predávame a nemáme to nikde  

zverejnené. 

Konajú tak malé obce, len hlavné mesto  nie. 

Ďalej zákona číslo 49 z 2002 zet zet v znení 

neskorších predpisov o ochrane pamiatkového fondu. 

napríklad ustanovenia paragrafu dvadsa ťdevä ť odsek dva 

a ustanovenia paragrafu tridsa ť odsek štyri. 

Ustanovenia paragrafu dvadsa ťdevä ť odsek dva hovorí 

o tom, že zásady (poznámka: nezrozumite ľné slovo) krajský 

pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad vypracuje zás ady na 

ochranu pamiatkových území s tým, že je to pre pre 

územnoplánovaciu dokumentáciu hlavného mesta. 

Stále sa nás pýtajú pamiatkári, kedy mesto kone čne 

zapracuje tieto zásady pamiatkovej zóny a pamiatkov ej 

rezervácie do územného plánu mesta.  

To je paragraf dvadsa ťdevä ť odsek dva. 

A paragraf tridsa ť odsek štyri je, že záväzné 

stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje  ku 

všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a  orgánov 

územnej samosprávy.  A týkajú sa, napríklad, aj toh o, že 
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mesto zverejnilo sú ťaž, architektonickú sú ťaž na 

revitalizáciu Námestia slobody bez toho, aby sa k t omu 

vyjadril krajský pamiatkový úrad.  

Konzultovala som to s riadite ľom, povedal, mesto 

porušilo zákon, malo si k podmienkam a podkladom a súťaže 

vypýta ť stanovisko alebo rozhodutie krajského pamiatkového  

úradu.  

A teraz najnovšie.  

Sú to 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Pani poslanky ňa, prosím, pre čítajte vašu otázku. Nie 

komentáre, ale otázku.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Prosím?  

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Že pre číta ť interpeláciu, nie vaše úsudky. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja le vysvet ľujem, aby ste vedeli o čom hovorím.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo d ňa 29 júna 2017 s pokra čovaním 27. septembra a 28 septembra 2017  

 843 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Nemusíte vysvet ľova ť 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Keď mohla pani Jégh vysvet ľova ť, tak môžem aj ja, hej? 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Mám stále ešte čas. 

A zákona číslo 71/67 zbierky o správnom konaní a číslo 

50 z roku neviem ko ľko to je, 76 o stavebnom poriadku. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme. 

Pani poslanky ňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslanky ňa MsZ: 

Ja budem stru čná.  
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Ja to dám písomne, lebo štyri interpelácie, poviem iba 

nadpisy. 

Jedná sa o zalievanie stromov na parcelách hlavného  

mesta 3336/7, kde je náhradná výsadba. 

Zaujíma ma ako bola polievaná v  mesiacoch jún júl 

august. A otázka, ako sú vlastne plánované, plánova né 

polievanie pod ľa objednávok oddelenia zelene. 

Zaujíma ma potom ešte bezbariérová priec na celej 

ulici Smolenická v Petržalke a prístup k zástavke, ktoré je 

celé roky vlastne bariérový. Je to chodník popri ce ste bu ď 

1. alebo 2. triedy.  Čiže patrí mestu. 

A posledné je, sú dva, dva body, ktoré boli aj v te da 

vložené do rozpo čtu. 

To je protihluková bariéra na Panónskej a bezbariér ový 

priechod na Pionierskej, kde boli relatívne malé su my, ale 

obyvatelia to žiadajú už asi dvadsa ťpäť rokov. 

ja to, samozrejme, rozpíšem aj s mapkami podrobnejš ie. 

To  pošlem cez podate ľňu 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: . 

Ďakujeme.  

Zodpovieme. 

Končím bod Interpelácie 
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BOD 65 RÔZNE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

a prechádzame do posledného bodu a to je bod Rôzne.  

Nech sa pá či. 

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. 

Predkladám návrh na uznesenie, ktoré som poslala 

kolegom poslancom a 27. či kedy sme to mali, júna, v bode 

Rôzne, ktoré malo by ť o 18.30, poslanci to dostali, potom 

som navrhla, ke ďže to sme sa nedostali do bodu Rôzne, 

poslanci to dostali aj čo som navrhovala 24. 8., lenže 

poslanci sa dohodli, že ni č iné, okrem jedného bodu nebude. 

Čiže, preto som to už druhý tretíkrát nepreposielala  

a to je návrh uznesenia, ktoré pre čítam. 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora  

Po A, aby pripravil časovú postupnos ť realizácie 

opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strateg ických 

dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto, a to Ak čný plán 

udržate ľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD 

v Bratislave, Územný generel dopravy, Program hospo dárskeho 

a sociálneho rozvoja, a termín, tu som už upravila,  ke ďže 

to predkladám takto neskoro, termín je 31. január 2 018. 
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Po Bé, žiada primátora, po Bé, aby ako jeden z prvý ch 

krokov plnenia tejto úlohy pripravil a viedol disku siu 

s odbornou verejnos ťou, tu navrhujem termín 15. novembra 

2017. 

Akčný plán udržate ľného energetického rozvoja bol 

schválený v zastupite ľstve, hne ď si to nájdem, bol 

schválený uznesením mestského zastupite ľstva číslo 

1405/2014 30. 1. 2014. 

Každý rok k po skon čení marca, čiže v aprílovom 

zastupite ľstve je reportované ako sa plní tento Ak čný plán 

udržate ľného energetického rozvoja.  

Pripomínam, že obsahuje tridsa ťjedna opatrení tento 

akčný plán. Z tých tridsa ťjedna opa ť opatrení, napriek tomu 

sa volá Udržate ľný energetický rozvoj, pätnás ť, teda skoro 

polovica sa týka dopravy.  

Takže, preto z týchto pätnás ť opatrení, uvedených 

v Ak čnom pláne udržate ľného energetického rozvoja by sa 

malo plni ť.  

My sme mali v tomto roku plnenie tohto uznesenia 27 . 

apríla, kde sa ale, samozrejme, za čala plni ť jedna časť, 

a to energeticky úsporné budovy, zhruba tak to povi em, 

s pomocou zahrani čnej banky. To je jedna časť. Ale 

o doprave sa zatia ľ nehovorilo. A je to ve ľmi dôležité, 

pretože ten Ak čný plán udržate ľného energetického rozvoja 

bol, vyplynul z tohoto Dohovoru primátorov, Content  of 

mayors, podpísaný primátorom Bratislavy. 
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Ďalej. Koncepcia rozvoja MHD, ďalší strategický 

dokument, bola prijatá uznesením 1144/2013 z júna 2 013. 

Takže, toto sú strategické dokumenty záväzné pre 

hlavné mesto. 

A ke ďže tu máme proste, navrhujeme  takéto uznesenie, 

aby sme vedeli ako sa mesto pripravuje plni ť tieto záväzky 

vyplývajúce  z týchto strategických dokumentov. 

Ja by som ve ľmi prosila o podporu tohto materiálu, 

keby ste, s tým, že hovorím, že vy ste dostali star é 

termíny, tie prvé, harmonogram 30. január, 1. januá r, 

a vedenie za čať odbornú diskusiu s odborníkmi 15. 11. 2017. 

(gong) 

Ďakujem. 

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.) 

Ešte jeden hlas, prosím. Tak. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných. 

Dvadsa ť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Posledný prihlásený bol, prihlásený bol pán poslane c 

Kuruc.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som v prvom rade chcel v mene všetkých 

Vrakún čanov po ďakova ť za zriadenie do časnej policajnej 

stanici pred bratislavským Pentagónom. Je tam zatia ľ iba 

mesiac, ale už to prináša prvé ovocie. Naozaj, ľudia 

z okolia si pochva ľujú, že sa či cítia bezpe čne.  

Samozrejme, jeden mesiac je ešte málo a ur čite, 

minimálne, po troch mesiacoch bude treba to vyhodno ti ť. Ale 

ur čite je tam čistejšie, to som aj ja sám videl. Ľudia 

hovoria, že aj menej problémových osôb. 

Tak chcel by som ťa, naozaj, pán primátor, poprosi ť, 

aby sme v tejto činnosti priamo tam pred Pentagónom 

pokra čovali, aby neprišlo k tomu, ako sa už niekde šušká po 

okolí Pentagónu a díleri a im podobní sa už tešia, však za 

chví ľu, ke ď príde zima, tak sa odtia ľ mestskí policajti 

stiahnu, nebudú tam, nebudú tam  dvadsa ťštyri hodín, tak by 

som naozaj chcel ťa poprosi ť a možno aj verejne pris ľúbi ť, 

že k ni čomu takému nepríde a naozaj, kým sa to definitívne,  

raz a navždy nevyrieši so štátnou políciou, budovou  

bývalého Tallinu alebo nie čím podobným, tak tá mestská 

polícia tam bude. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Toto musíme vyrieši ť, samozrejme, s mestskou políciou. 

Dobre.  

To bol posledný diskusný príspevok, alebo posledný 

príspevok v bode Rôzne. 

Ja teraz prerušujem rokovanie zastupite ľstva, pretože 

zajtra máme ešte jedno hlasovanie. Čiže, nemôžme ho 

uzatvori ť. A rokovanie zastupite ľstva uzatvoríme až po 

zajtrajšom hlasovaní.  

Vyčerpali sme všetky body, ale nemôžme ho skon či ť, 

pretože, pretože máme ešte jedno hlasovanie, ktoré sme si 

odložili na zajtra. 

Ja vám ďakujem dneska za ú časť. Podarilo sa nám, 

vlastne, všetko.  

Prajem vám pekný ve čer.  

Vidíme sa zajtra ráno o pol deviatej.  

(19.34 h prerušenie rokovania mestského 

zastupite ľstva konaného d ňa 27. septembra 2017) 

= = 
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TRETÍ DE Ň ROKOVANIA 28. SEPTEMBRA 2017 

 

OTVORENIE ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

(otvorenie: 14.28 h) 

(poznámka: pokra čovanie rokovania mestského 

zastupite ľstva po prerušení rokovania zasadnutia mestského 

zastupite ľstva zvolanom na 28. 9. 2017. Po prerušení sa 

pokra čovalo v riadnom zasadnutí zvolanom na 28. 9. 2017) 

 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, PARC. Č. 21377/11, 

PARC. Č. 21378/20, PARC. Č. 

21377/13, PARC. Č. 21378/4, PARC. Č. 

21378/21, PARC. Č. 21378/33, PARC. 

Č. 21375/6, PARC. Č. 21375/7, 

SPOJENÝM ŠTÁTOM AMERICKÝM  

HLASOVANIE 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pätnás ť minút uplynulo a my môžme pokra čova ť 

v rokovaní v hlasovaní o Návrhu na schválenie prípa du 
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hodného osobitného zrete ľa a tak ďalej, Staré Mesto, nájom 

Spojeným štátom americkým. 

Chcem vás poprosi ť všetkých opä ť, aby ste vytiahli, 

vytiahli karty, lebo je to potrebné z h ľadiska techniky. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, áno, všetci, prosím, vytiahnite hlasovacie kar ty. 

Aj So ňa, aj pán poslanec Buocik.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aj viackrát.  

Všetci? Dobre.  

 

Takže, dovolím si teraz otvori ť pokra čujúce zasadnutie 

pokra čujúceho zasadnutia mestského zastupite ľstva zo d ňa 

29. 6. a pristúpime k hlasovaniu o predmetnom uznes ení 

k materiálu, ktorý som pre čítal a prosím. 

Pán poslanec Vetrák, kartu si, kartu si (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) 

A poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

pozemkov pod ľa vymenovaní a napísané v návrhu uznesenia 

podľa čísiel parciel v Starom Meste Spojeným štátom, tak 

ako je to písomne uvedené, ako to máte vo svojich 

materiáloch. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina všetkých. 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjedna prítomných. 

Osemnásť za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 
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Týmto ukon čujem toto pokra čujúce zasadnutie mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 27. 6., pardon, júna a vyhlasujem 

ďalšiu technickú prestávku na to, aby sme sa vrátili  do 

dnešného zastupite ľstva.  

(Ukon čenie o 14.40 h) 

X X 
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