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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 28. SEPTEMBRA 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:. 

...poslanci, prosím príďte do rokovacej sály, aby sme 

mohli zahájiť zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Otváram zasadnutie, dobrý deň, Mestského  

zastupiteľstva  hlavného  mesta SR Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí požiadal 

pani starostka Kolková a pani Mária Černá príde neskôr. 

Ostatní by tu mali byť. 

Za overovateľov zápisnice z  dnešného zasadnutia 

odporúčam zvoliť poslancov pána Kríža a pána Greksu.  
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Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím, hlasujeme o návrhu overovateľov 

zápisnice, pána poslanca Kríža a pána poslanca Greksku. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Pani poslankyňa Štasselová, môžete hlasovať? Váš hlas 

chýba.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ešte jeden. Tak. 

Ďakujem. Máme zvolených overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslankyne, pani 

poslankyňu Jégh, Pätoprstá, Kimerlingovú. 

Má niekto iný návrh? Niekto?  

Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto predloženom 

návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťšesť prítomných.  

Dvadsaťšesť za.  

Čiže, mestské zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu 

podľa predloženého návrhu. 

A teraz prosím návrhovú komisiu, aby si zasadla na 

určené miesto a spracúvala návrhy mestského zastupiteľstva. 

Dámy a páni, 

predtým než prejdeme k pracovnej časti nášho 

rokovania, ešte mám jednu milú povinnosť, pretože jeden pán 

poslanec sa dožil významného životného jubilea. 

Pán poslanec Borguľa, ste to vy, tak dovoľte, aby som 

vám menom hlavného mesta Bratislavy poďakoval za vašu 

poslaneckú prácu, poprial vám veľa zdravia, šťastia, a 

spokojnosti, rodinnej pohody. Kľud v mysli a pokoj v duši 

a veľa zdravia, samozrejme a prajem vám veľa ďalších 

úspechov do vašej poslaneckej práce v prospech Bratislavy. 

(poznámka: primátor gratuluje osobne poslancovi 

Borguľovi) 

(poznámka: potlesk) 

Prosím, dajte slovo pánovi poslancovi Borguľovi, on 

chce kolegom niečo povedať.  
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Drahí kolegovia, pán primátor, milá Bratislava, 

veľmi pekne ďakujem za srdečné blahoželanie a dovoľte 

mi, aby som vás počas poobedňajšej prestávky, o piatej, 

pozval na do mezanínu na drobné občerstvenie, teda aj 

napriek tomu, že sme sa dneska dozvedeli tragickú správu, 

že obklopený širokou rodinou vo veku 92. rokov zomrel Hugh 

Hefner. My muži by sme nemali teda oslavovať, ale napriek 

tomu o sedemnástej to občerstvenie tam bude pripravené. 

Ďakujem za blahoželanie ešte raz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Rozumiem tomu tak, že tá, tá oslava bude v spomienke 

na jeho a v téme, ktorú on prezentoval. Dobre. Tak, na to 

sa teším.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

upravený návrh programu rokovania ste opätovne 

obdržali dňa 26. septembra. Úprava sa týkala len priradenia 

poradového čísla Prezentácii projektov žiadostí o významnú 

investíciu Stanica Nivy ako bodu číslo 48 a prvý bod 

vlastne po obedňajšej prestávke a nasledujúce body sú 

prečíslované.  

Ďalej si dovoľujem informovať, že v náhradnom termíne 

vám bol doručený materiál pod číslom 40 Informácia o 

aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov, 

ktorý sa tiež nachádza na vašich stoloch. 
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(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 
31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2017 

3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2017 

4. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika 

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

6. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre 
nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru č. 1.38 
- bankomat, v podchode na Hodžovom námestí 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti PB 
Servis, a. s., so sídlom v Bratislave  

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave v k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6 a v k. ú. Nové Mesto 
parc. č. 11246, Slovenskému hydrometeorologickému 
ústavu so sídlom v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 462, Slovenskému národnému múzeu 
Bratislava, so sídlom v Bratislave  
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10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
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, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom 
v Bratislave 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21451/2, spoločnosti TIDLY 
SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Banskej Štiavnici  

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 21375/1, Veľvyslanectvu 
Kuvajtského štátu na území Slovenskej republiky so 
sídlom v Bratislave  

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská 
sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
 Ružinov, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. 
č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., 
v Bratislave  

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú.  Trnávka, 
parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, 
a.s., so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
par. č. 7025/4 a parc. č. 7025/14, k. ú. Rača, 
Poľnohospodárskemu družstvu Bratislava - Vinohrady so 
sídlom v Bratislave  

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 5440/66 a parc. č. 5440/15, 
spoločnosti OPSA s.r.o., so sídlom v Bratislave 
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18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu na 
stavbe „Zberný dvor - Rača“ v Bratislave, na pozemkoch 
parc. č. 1463/1 a parc. č. 1463/5, k. ú. Rača, 
mestskej časti Bratislava-Rača so sídlom v Bratislave  

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, 
Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť  

20. 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 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 3547, 1385, 4861, na užívanie 
prístupov do nebytových priestorov a vybudovanie 
a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave  

22. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, 
parc. č. 1574/4 - Pri mlyne, do podielového 
spoluvlastníctva Danielovi Panákovi, Ing. Barbore 
Panákovej a Ing. Mariánovi Bohunskému, Mgr. Margite 
Bohunskej 

23. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku   v Bratislave, k. ú. Jarovce, 
parc. č. 126/10, Mandľová ulica, Matejovi Bankovichovi 
s manželkou Veronikou 

24. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, 
parc. č. 590/6, Vývojová ulica, Imrichovi Szalaiovi 
s manželkou Evou 

25. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave 
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26. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
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 spoločnosti Twin City a.s., so sídlom 
v Bratislave 

27. Informácia o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - 
bod 5.2.2. protokolu  

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

29. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave  

30. 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 

31. Návrh „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (Návrh na 
kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. 
Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava-
Dúbravka, na pozemkoch parc. č. 2727/34 a parc. č. 
2725/44, od Františka Hlubíka ako výlučného vlastníka 
pozemku na parc. č. 2727/34 a od Oľgy Hurbaničovej, 
Márie Loserethovej, Jany Horváthovej, Ladislava 
Kompaníka, Miriam Slámovej a Zuzany Wurczellovej ako 
podielových spoluvlastníkov pozemku na parc. č. 
2725/44 a majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva 
k týmto pozemkom.) 

32. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod  
2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu  pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat 

33. Informácia o dopadoch uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 863/2017 na ekonomicky oprávnené náklady a na 
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
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34. Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre 
vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie 
bezplatnej prepravy v podmienkach v podmienkach 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji 

35. Informácia o vyhodnotení efektívnosti využitia linky 
č. 97 po skončení jej skúšobnej prevádzky 

36. Informácia  o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby 
náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 
Z.z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z. 

37. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2016 

38. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného 
zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave 

39. Návrh na poskytnutie dotácie Divadlu Malá scéna STU, 
o.z. vo výške 50 000 eur na projekt Malá scéna =miesto 
pre umenie 

40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 23026/10 - Révova ulica,   pod časťou 
rodinného domu, do výlučného vlastníctva JUDr. Márii 
Löfflerovej 

41. Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou  stavby vo 
vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva 
Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej 

42. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, súbeh ulíc Furdekova a Haanova, spoločnosti 
MEDIAL ŠENK, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 

43. Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom 
SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - 
Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave  
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44. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – 
Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave  

45. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na Zimnom 
štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava 

46. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² 
v stavbe bez súpisného čísla -podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 
parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré 
Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  

47. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
obytnom dome Klincová 9, Miletičova 34, Miletičova 46, 
Záhradnícka 81, Račianska 39, Ladislava Dérera 2, 
Višňová 12, Púpavová 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
Sekurisova 9, Janka Alexyho 9, Nobelovo námestie 7, 8, 
Lachova 20, Lachova 28, Osuského 38, Blagoevova 6, 
Blagoevova 14, Šustekova 3, Topoľčianska 10, 
vlastníkom bytov 

48. Prezentácia projektov žiadostí o významnú investíciu 
„Stanica Nivy – Smart City“ spoločnosti Smart City 
s.r.o a „Spojená Bratislava“ spoločnosti J&T REAL 
ESTATE, a. s. (materiál bude prerokovaný o 14:00 h ) 

49. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného    mesta SR 
Bratislavy 

50. Interpelácie 

51.  Rôzne 

16.00 h vystúpenie občanov  
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Informačné materiály: 

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

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe 
splnomocnenia MsZ, uzn. č. 684/2016 zo dňa 7.-
8.12.2016 

d) Informácia o plnení uznesenia č. 884/2017 časť C bod 2 
zo dňa 29. 6. 2017 - percentuálne podiely mestským 
častiam 

e) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

f) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome na Raketovej 14, Ladislava 
Dérera 2, Púpavová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, Ševčenkova 27, Tupolelova 3, vlastníkom bytov 

g) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2017 

h) Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. 
štvrťroka 2017 

i) Informácia o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy 

j) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, 
školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, zameranej na poskytovanie dotácií 
a grantov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

k) Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného 
mesta SR Bratislavy pri kontrole výkonu ZIMNEJ ÚDRŽBY 
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KOMUNIKÁCIÍ a pri kontrole plnenia OPERAČNÉHO PLÁNU 
LETNEJ ÚDRŽBY 

l) Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Incheba, a.s. dňa 26. júna 2017 

m) Informačný materiál k plneniu bodu 6. uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava č. 867/2017 vo veci vypracovania 
analýz súčasného stavu vo vzťahu k bodom 2,3,4 a 5 
 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017, zo strany 
spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a. s. a organizácie 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

n) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, 
júl a august 2017 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľujem podotknúť, že niektorým materiálom chýba 

stanovisko mestskej rady alebo komisií mestského 

zastupiteľstva, preto o ich zaradení do programu je 

potrebné hlasovať. Sú to štyri materiály, 1, 43, 48 a 49. 

Máme dva spôsoby ako to môžeme spraviť. Alebo môžeme 

hlasovať o ich zaradení spoločne, alebo môžeme hlasovať 

o ich zaradení jednotlivo. Čo navrhujete?  

Pán, predsedovia klubov. Štyri materiály, 1, 43, 48, 

49.  
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Jednotlivo? Jednotlivo.  

Dobre. Ideme hlasovať za zaradenie materiálov 

jednotlivo.  

Čiže ide, dávam hlasovať o zaradení materiálov na 

dnešné rokovanie zastupiteľstva pod bodom číslo 1, a to je 

Informácia o plnení uznesení. 

Prosím, hlasujte o zaradení tohto materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných.  

Tridsať za.  

Materiál bol zaradený. 

 

Dávam hlasovať o zaradení materiálu pod bodom 43, a to 

je Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach 

v Bratislave v katastri Staré Mesto.  

Prosím, hlasujte o zaradení tohoto materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných.  

Tridsaťdva za.  

Materiál zaradený. 
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Teraz prichádzame na tie významné investície, 

o ktorých treba hlasovať, pod bodom 48. 

Čiže, dávam hlasovať o zaradení materiálu na dnešné 

rokovanie zastupiteľstva pod bodom 48 Prezentácia projektov 

žiadostí o významné investície, Stanica Nivy spoločnosti 

spoločnosti Smart City s.r.o a Spojená Bratislava 

spoločnosti J&T REAL ESTATE, a. s. 

Prosím, hlasujte o tomto materiáli či bude zaradený 

ako bod 48. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných.  

Trinásť za.  

Čiže, uznesenie nebolo prijaté, bod zaradený nebude. 

To ma mrzí, toto, že zastupiteľstvo nechce diskutovať 

o tom, ale beriem to na vedomie.  

Ďalej dávam hlasovať o zaradení materiálu na dnešné 

rokovanie pod bodom 49, a to je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupiteľstva.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných, (poznámka: oprava „ööö“) 

tridsaťtri prítomných, 
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tridsaťdva za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

To boli návrhy zo strany mesta a nech sa páči, dámy 

a páni, ak máte vy vaše návrhy do programu, nech sa páči. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne, vážený pán primátor. 

Nezaradili sme ten bod 48 dnes a ja som presvedčený, 

že je správne, že sme ho nezaradili, pretože v tejto 

miestnosti nesedí ani jeden z poslancov, ktorý by vedel 

zodpovedne hlasovať, či už za alebo proti. hlasovanie, že 

berieme na vedomie, by mohlo byť vykladané v neprospech 

mesta, že sme sa vyjadrili a prerokovali k tomuto 

materiálu, hoci sme k nemu nezaujali stanovisko.  

A aj keď sa to netýka priamo dnešného programu, chcem 

vás požiadať, aby sme sa k tomuto materiálu vrátili na 

jednom z budúcich zastupiteľstiev, aby ste vy ako primátor 

ste sa zasadili o to, aby tieto materiály a prezentácie 

boli riadne odprezentované na všetkých komisiách mesta, 

ktorých sa to týka. Čiže, dopravnej komisii, 

územnoplánovacej, finančnej komisii, komisii životného 

prostredia, tak, že budú títo investori predvolaní nie len 

so svojimi žiadosťami, ale aj s investičnými zámermi 

dopravných riešení a tak, aby sme ako poslanci o nich mohli 

v budúcnosti zodpovedne hlasovať.  
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A samozrejme, chcem podotknúť, že musíme týmto pádom 

nájsť riešenie ako hlasovať o uznesení pani Štasselovej, 

ktoré zostalo neprerokované po včerajšku, ktoré žiada 

vládu, aby do momentu kým mesto o týchto investíciách, 

o týchto žiadostiach  nebude rokovať, aby o nich nerokovala 

ani vláda. Pretože táto výzva a jej schválenie je v tomto 

svetle tiež dôležité. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Aj mne dajte. 

Áno, pán poslanec, súhlasím, dobre. Je to, samozrejme, 

vaše právo, len upozorňujem na to, o o, na to, že program 

rokovania mestských kom, mestských komisií, vašich komisií, 

určujú predsedovia komisií a oni sú zodpovední za to.  

Čiže, my budeme nápomocní. Ale toto je potom zodpovednosť 

predsedov príslušných komisií. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem. 

Ja len potom technicky by som bol rád, keby niekto 

vyriešil ako bude nasledovať v programe ukončenie toho 

zastupiteľstva otvoreného a ešte plus to hlasovanie 

o Americkej ambasáde. 
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Ďakujem. 

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

No, toto práve musíme vyriešiť, lebo sme si to dali po 

prezentácii. Keďže prezentácia nebude, tak môžme ostať 

s tým, že to bude o druhej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžme, môžme zostať pri tom časovom rámci s tým, že to 

dáme na tú druhú hodinu. Prezentácia síce nebude, ale bude 

to o druhej tieto dve, tieto dva body. Ukončenie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Po obednej prestávke. To je ako, ako prvý bod po obede 

a obedná prestávka od jednej do druhej, tak ako ste si 

schválili.  

Čiže, prvý bod po obede budú, bude ukončenie toho 

zastupiteľstva zo včera, plus to hlasovanie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je iba jedno hlasovanie, ukončenie je iba môj akt. 

Že ja poviem, že končím.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale hla, hlasovať sa bude o návrhu pani poslankyni.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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A o ambasáde, pardon, áno. čiže, tieto dve hlasovania 

sa budú, sa urobia o druhej.  

Môžme takto, predsedovia klubov?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

O druhej. Teraz sa zbytočne rozbijeme zase na tom. 

Dobre. O druhej.  

Čiže, o štrnástej hodine je ambasáda a pani 

Štasselová.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne.  

Na základe toho, čo sme aj teraz videli a na základe 

posledných dní a posledných týždňov čo vidíme, ja 

navrhujem, uznesenie, ktoré som vám predložila na na stoly, 

aby sme prijali definitívne stanovisko k významnej 

investícii a navrhujem, aby sme tento bod prija, zaradili 

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

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Tu sa zase hrá taká hra, ako na mes, na miestnom 

zastupiteľstve v Ružinove a ja s týmto nesúhlasím.  

To, čo navrhol, teda, pán poslanec Chren, aj keď to 

zdrží, ale, ale, naozaj, tento postup je správny. Komisie, 

zastupiteľstvo, prezentácie a potom definitívne vyjadrenie. 

To toto nie je dobre.  

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

Dobre. 

Čiže, hlasujeme o návrhu pani poslankyni Štasselovej, 

ako bod jedna návrh, ktorý podala. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hlasujte o návrhu pani poslankyne Štasselovej ako bod 

číslo jedna zaradiť stanovisko mestského zastupiteľstva. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 
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Pätnásť za. 

Čiže, bod nebo zaradený. 

Ďalším prihláseným bol pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegyne, kolegovia, 

Okrem iného vám avizujem, že opäť predkla, budem 

predkladať návrh parkovacej politiky, tých zmien štatútu, 

ktoré sme dohodli spoločne aj s pánom primátorom. To sa 

teraz dostáva do lavíc, ale chcel by som navrhnúť veľmi 

jednoduchú zmenu, bod 44 predradiť ako nový bod 6, pretože 

tam už sa deje konanie v rámci tejto stavby a rád by som 

tieto veci mal už uzavreté, pretože je tam petícia osemsto 

ľudí, aby sme to nejako dokončili.  

Poprosím vás o tento presun, aby sme mohli ďalej 

v stavebnom konaní pokračovať.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Bajana, predradiť bod 

44 ako bod 6. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Bod bol predradený. 

 

Ďalším prihláseným je pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja neúplne k programu, ale týka sa to trošku teda aj 

programu, lebo v poslednej dobe nejak hapruje wifina 

mestského zastupiteľstva, keby sa dalo do budúcna to tu 

nejak posíliť, lebo keď sa všetci napojíme na to, ja si 

potom neviem ani program, ani materiály stiahnuť. 

Ďakujem. 

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

Ďakujeme za upozornenie.  

Súvisí to trochu aj s tým investičným dlhom, ktorý tu 

máme na tom magistráte a pripomínam, že v júnovom 

zastupiteľstve sme chceli vyčleniť financie na opravu práve 

hardwaru a mestského zastupi a budovy a súvisiacich vecí 

a vy ste tie financie stiahli odtiaľ.  
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Čiže, asi nám to zostane, asi nám to zostane takto.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, mám ten istý problém, pretože chcem zaradiť bod 

a zatiaľ, konečne mi začal fungovať internet. To, podľa mňa 

je, to neni chyba určite poslancov, tu má byť zabezpečený 

servis pre zastupiteľstvo v zmysle zákona.  

Ja teraz chcem zaradiť jeden materiál, ale nevidím 

zatiaľ program. Takže, chcel som ho zaradiť za tie štatúty, 

takže bude to chvíľu trvať kým sa mi nahodí internet. Ja tu 

budem teraz hovoriť o ničom asi a potom poviem ten bod.  

Vďaka. 

Čiže, rád by som zaradil materiál, ktorý prešiel 

finančnou komisiou, bol schválený jednomyseľne, volá sa 

Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu 

verejnoprospešných prvkov pochôdzných terás v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na 

riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdzných terás.  

Ten materiál by som rád zaradil ako ako bod 5A, teda 

za ten dodatok k štatútu k procesnému opatrovníkovi.  

Takže, ako bod 5A poprosím kolegov o zaradení tohto 

materiálu do programu dnešného mestského zastupiteľstva. 

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

Pani poslankyňa Čahojová, vy chcete ešte k tomuto 

návrhu niečo?  

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja nemôžem, prepáčte, odpustiť si túto poznámku k tomu 

čo hovoril pán poslanec, kolega Vetrák, že sa nemôže a vy 

ste na to reagovali, že asi to takto zostane, lebo nemá na 

to, proste, mesto peniaze. 

Ja si myslím, že keby sme nepolievali a nečistili 

komunikácie, ktoré zjavne nemohli byť polievané ani čistené 

a nepla, nepreplácali faktúry za údržbu komunikácií, ktoré 

sú v rekonštrukcii, tak by problém s internetom v tejto 

budove žiaden nebol.  

Ďakujem. 

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

Výborná kauzalita. 

Takže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Vetráka, 

zaradiť ako bod 5A, 5A tie Zásady posky, zásady.  

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

tridsaťtri za. 

Uz, bod bol zaradený. Máme bod 5A. 

 

A posledným prihláseným bol pán poslanec Hrčka. 

Nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Po mne bol prihlásený ešte aj pán Budaj, ale potom 

z nejakého dôvodu vypadol. Neviem, či to bol technický 

problém, alebo niečo iné. 

Ja by som chcel poprosiť, teda jedna vec, návrh aby o, 

tak ako v minulosti o 18.00 bol zaradený bod Rôzne, pretože 

nikto netuší či toto zastupiteľstvo skončí. Ak by náhodou, 

a teda dúfam, že sa nepredĺži, ale keby náhodou, aby 

o osemnástej teda bol bod Rôzne. To je jeden návrh. 

Druhý návrh bude asi to, že bod Milana Vetráka 

namiesto 5A, aby bol bod 5 a pôvodný bod 5 by som rád 

predradil na bod 3A. To je druhý návrh. 

A tretie, ktoré by som chcel, tak dám verejný záväzok, 

že z vlastných peňazí doplatím ten obrovský dlh 

a zabezpečím, aby tu bolo profesionálne pripojenie na 

internet a nebol s tým problém. lebo keď je to taká 
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obrovská suma pre hlavné mesto, tak ja to zaplatím 

z vlastného, lebo si myslím, že to nie je taká veľká 

položka, teda, pokiaľ na tom nikto nechce kradnúť. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Čiže, hlasujeme o návrhu, o návrhu pána poslanca 

Hrčku, aby bod Rôzne bol o osemnástej hodine.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Dvadsať za. 

Čiže, bo bod Rôzne bude o osemnástej hodine. 

A druhý návrh bol, aby bod 5A bol bod 5 a bod 5 bol 

bod 3. 

(poznámka: počuť „á“) 

Tak.  

Takže, hlasujte o tomto.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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No, aby bol bod 3, dobre, počkajte. To si musíme ešte 

vyjasniť, lebo sa nám posunulo všetko. To ste nepovedali, 

čiže,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

bod 

dvadsať, tridsaťosem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže, bolo to posunuté, ale my musíme niečo spraviť 

s existujúcim bodom 3. 

Čiže, buď ho nazveme 3A, alebo 2A. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ako je potrebné. 

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

Takže, 3A. Bod bude 3A. 

Aby bol za bodom 3. A toto bude bod 3A. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

chcem poprosiť nie len o to, aby sme mali internet, 

lebo my nevieme inak pracovať. Niektorí vaši kolegovia majú 

písomne prinesené materiály, ale my jak nemáme internet, 

nevieme pracovať. Nevieme o čom sa rokuje. 

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

Pán poslanec, 

internet je, ak ste si to nevšimli. Internet funguje.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

No tak je, chvíľami je, chvíľami nie je.  

Ja vás, naozaj, žiadam, aby ste zjednali nápravu, 

proste. Žartami o tom, že mesto má iné výdaje, nemôžte 

obmedzovať prácu. My sme volení občanmi, sme sem poslaní na 

to, aby sme kontrolovali prácu magistrátu.  

V tom obmedzovaní našej kontrolnej práce nemôžte ísť 

už tak ďaleko. Máme aj iné obmedzenia.  

Zároveň vás chcem vyzvať, aby ste zabezpečili, aby 

občania mohli kontrolovať našu prácu a vašu prácu, pán 

primátor, písomnými prepismi záznamov z týchto rokovaní. 

Tie prepisy tajomne a nevysvetliteľne meškajú celé mesiace, 

pol roka dozadu nie sú prepisy zo zastupiteľstva. Pozerať 

záznamy, to je, to si vyžaduje od občana znovu a znovu 
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stráviť celé hodiny, kým príde na to, čo sa potrebuje 

dozvedieť. Práve prepisy sú na, najlepší nástroj na 

kontrolu práce mestského zastupiteľstva, ale túto povinnosť 

zanedbávate a to je na úkor transparentnosti mesta.  

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

Ďakujem. 

To bol posledný. 

A ešte, pán riaditeľ, reakcia.  

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

Ja som chcel, namiesto tých slov, na ktoré máte 

absolútne právo, len treba zavolať ítečkárov, lebo pokiaľ 

viem, tak všetci internet majú. Aspoň nikto to nehlásil. 

A v prípade, že nie, vedia to vyriešiť veľmi flexibilne, 

lokálne ľudia z oítečka a samozrejme, v prípade, že máte vy 

problémy  na počítači, tak vás pripoja.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Dobre. 

A ešte prosím jedno záverečné hlasovanie 

o pozmeňujúcom, o pozmenenom programe rokovania tak, ako 

ste ho doplnili.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Čiže, máme schválený program rokovania dnešného 

zastupiteľstva. 

Podotýkam, že platí vaše rozhodnutie, o jedenástej 

prvá prestávka, o jednej obed. 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 
6. 2017, 31. 7. 2017 A K 31. 8. 2017 

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

Prechádzame do bodu číslo jedna Informácia o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva. 

Dámy a páni, 

materiál máte na stole.  

Otváram k nemu diskusiu. 

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

Ďakujem. 

Ja začnem tak trošku z obšírna. 

Kedysi kolegyňa Katka Šimončičová povedala, že pri 

každom oslovení primátora bude dávať dovetok, ktorý ste ma 

oklamali. Už na to zabudla. Ja by som rád týmto spôsobom si 

tiež dal jedno predsavzatie a že každé riadne vystúpenie na 

zastupiteľstve budem teraz začínať vyhlásením zlatý 

Ftáčnik, zlatý Ftáčnik, zlatý Ftáčnik.  

Ak by som zabudol, pripomeňte mi to, prosím, ale budem 

sa snažiť nie v diskusných, teda nie v v faktických 

poznámkach, ale v riadnom vystúpení začínať týmto. 

Vysvetlím vám prečo.  

V júni dvetisícsedemnástom upozornil magistrát 

a paradoxne, že zrovna u toho zlatého Ftáčnika sa vo vzorci 

vyskytla chyba a prijali sme uznesenie, že to magistrát má 

prepočítať a vzorce má predložiť. Toto primátor nepodpísal 

z dôvodu zjavnej nevýhodnosti, alebo nezákonnosti.  

Čiže, prepočítať správny výpočet v zmysle štatútu, 

jednotlivým mestským častiam je zjavne nevýhodné, alebo 

nezákonné, podľa súčasného primátora.  

To by ale nebolo všetko.  

Keď si pozriete plnenie uznesení, tak v materiáli, 

ktorý spracoval pán Kasander, pod ktorým je teda podpísaný 

riaditeľ magistrátu a primátor, je napísané, že všetky 

výpočty sú správne.  
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Paradoxne, ale ja som si cez infozákon, cez 

dvestojedenástku vypýtal všetky podklady a dojme vás 

odpoveď, ktorú mi magistrát poslal. A magistrát poslal 

odpoveď, že podklady k rokom 2008 až 2014, ktoré som 

žiadal, nie sú archivované na magistráte a nemajú ich 

k dispozícii, a preto mi ich nemôžu poskytnúť.  

Stal sa zázrak, v tom uznesení, alebo v tom, v tom 

plnení uznesenia pán Kasander skonštatoval, že roky 2008 až 

2014 sú rovnako v poriadku, ako 2015 až 17, čiže, on to 

dokázal skontrolovať na základe materiálov, ktoré podľa 

dvestojedenástky nie sú archivované a neexistujú na 

magistráte. Ale on to na základe tých nearchivovaných 

dokázal skontrolovať a napísať, že sú v poriadku.  

Neviem, zázraky sa asi dejú.  

V poriadku, samozrejme, nie sú. Paradoxne, ten zlatý, 

zlatý, zlatý Ftáčnik, ktorý urobil chybu, keď som mu teda 

ukázal kde spravil chybu, tak priznal, že áno, stala sa 

chyba.  

Obdobná chyba sa ináč stala v roku 2012, kedy zase 

chybou na magistráte, sa stalo to, že sa zabudol dať 

prepočítaný počet, myslím že, stravníkov v Záhorskej 

Bystrici a myslím, že si viacerí pamätajú, že sa tu potom 

menil, menili percentuálne podiely a jedna desatina sa 

brala, pani Jégh si určite bude pamätať, Podunajským 

Biskupiciam. Pýtala sa, že prečo? Dôvod bol, takzvaný, 

zvyškový zlomok. To tu nebudem vysvetľovať, lebo to by pán 

Kasander, ani nikto iný nepochopil, to je veľmi zložitá 

vec. 
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Čiže, stala sa chyba už aj v minulosti, keď sa na ňu 

upozornilo, bývalý primátor nemal problém povedať, že 

jasne, jedná sa o zjavnú chybu, treba s tým niečo spraviť, 

opraviť to. Ale keď ja upozorním na zase zjavnú chybu 

a opakujem, z obdobia bývalého primátora, lebo vo výpočtoch 

2015, 16, 17 sú moje výpočty na cent rovnaké ako výpočty 

magistrátu, tak magistrát ich,  

po a) tvrdí, že nemá k nim archívne podklady,  

keby som náhohou bol dlhší, poprosím o predĺženie 

príspevku,  

že nemá k nim podklady, ale vzápätí v plnení uznesenia 

zastupiteľstva, ktoré zastupiteľstvo prelomilo veto 

primátora, skonštatuje, že sú všetky v poriadku.  

Čiže, toto je veľmi paradoxné, že sa takéto veci 

dokážu diať.  

A naozaj, keď si zoberiete, v tom uznesení je, že mali 

predložiť kompletné výpočty. Samozrejme, žiadne kompletné 

výpočty ste nedostali, lebo nie sú údaje archivované, avšak 

výpočty sú správne, napriek tomu, že údaje nie sú 

archivované. 

A pre vašu informáciu, keď si pozriete uznesenia, 

ktorými sa schvaľovali podiely jednotlivých mestských 

častí, tak v rokoch 2012 a 13, tam naozaj boli aj počty 

žiakov v materských škôl v materiáli uvedené, počty 

stravníkov a tak ďalej, od roku 2014, to je ten rok kedy 

bola najvýraznejšia chyba, to materiál už neobsahuje 

a neobsahuje to ani v roku 2015, ani 16, ani 17. Avšak, 
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v zverejnených údajov roky 15, 16, 17 sú vypočítané správne 

a štrnásty nie.  

Ja neviem pochopiť, naozaj, tento, vedenie tohto 

magistrátu, ktoré chybu, ktorú si bývalý primátor normálne 

prizná už aj keď neni primátor a povie, že áno, jedná sa 

o chybu, jasne, bez problémov sa dá opraviť, tak tuto 

niekto krúti hlavou a tvrdí, že všetko je v poriadku 

napriek tomu, že to nijakým spôsobom nepreukáže. Skrátka 

len napíše, že podľa neho je to v poriadku a ide sa ďalej.  

Naozaj, takýmto spôsobom pracovať s magistrátom je 

čistá hanba a naozaj, to je do neba volajúce plytvanie 

čohokoľvek, len potom sa asi nikam nedopracujeme. 

A potom si dám ešte jeden záväzok, pod akýmkoľvek 

materiálom, pod ktorým bude podpísaný pán Kasander, alebo 

ho bude vypracovávať jeho oddelenie, budem ostro hlasovať 

proti, pretože keď si neni schopný skontrolovať ani tak 

jednoduchú elementárnu vec ako sú prepočty vzorcov, pričom 

ten vzorec majú správny, tak nechápem a neverím už ďalším 

výpočtom, ktoré si neskontrolujem sám, nebudem hlasovať za, 

za materiály, ktoré on predloží, ktoré si nebudem vedieť 

overiť z nejakých údajov, lebo takýmto spôsobom proste, 

funguje tento magistrát.  

Pre vašu poslednú informáciu, na trikrát sa mi 

podarilo teda dostať vzorec od magistrátu. Magistrát ho, 

samozrejme, poslal zaheslovaný, lebo si myslel, aby som sa 

nedostal k jeho tajným vzorcom, pre vašu informáciu, 

odheslovanie trvá zhruba desať sekúnd, zaheslovanie trvá 

ďaleko viac, lebo musíte dvakrát prepísať heslo, ktorým za 
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zablokovávate bunky, aby sa nedali čítať. Prosím, kľudne 

v tom pokračujte ďalej, teší ma to, ale keby ste tomu 

rozumeli, tak by ste si takúto zbytočnú námahu nedávali.  

A je to tiež trochu také, že vypýta si od vás niekto 

vzorec. Keby to bol normálny  bežný občan, ktorý nevie 

dostatočne dobre robiť s počítačom, tak by de fakto zase 

nič od vás nedostal. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa zastavila, možno, pri nie tak dôležitej 

veci, ale podľa mňa aj drobné veci sú veľmi dôležité preto, 

aby toto mesto správne fungovalo. A to bod číslo 1.1, a to 

je, nositeľ uznesenia je pán riaditeľ magistrátu, ktorý tu 

ani dnes nie je.  

Ja som sa k tomu vyjadrila včera, keď sa hovorilo 

o predkladanej správe pánom riaditeľom magistrátu o tom, 

ako pracuje na odstránení nedostatkov zistených pri správe 

kontrolóra. Dnes som sa na to chcela spýtať, pretože, 

vážení kolegovia, znova upriamujem vašu pozornosť na tento 

materiál. Máme tam bilboardy, ktoré sú, ktoré sa nachádzajú 

na pozemkoch mestského zastupiteľstva a aký je náš záujem 
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odstraňovať tieto bilboardy, tak toto konanie  je v príkrom 

rozpore s touto tendenciou.  

Upozorňujem na bo, bilboardy spoločnosti BigBoard 

Slovensko, sú to bigboardy, je tridsať kusov stojanov kaz, 

stojanov, každý o výmere osem metrov štvorcových, ktoré 

mali uzavretú nájomnú zmluvu na tú parcelu na dobu štyri 

roky. A táto zmluva sa automaticky predlžuje. 

Ja si myslím, že to nie je v súlade so zákonom 

a jediné opatrenie, ktoré urobil a navyše, tento nájomca je 

me mestu dlžný tritisícosemstoštyridsaťpäť eur. Čiže, mesto 

voči nemu eviduje pohľadávku. Napriek tomu nájomná zmluva 

sa predlžuje. Hoci, v tejto zmluve je, podľa mňa, aj 

nezákonná ako keby klau konštatácia, alebo teda časť, že je 

tam konštatované, že v prípade, že túto zmluvu žiadna 

strana neporuší podstatným spôsobom, automaticky sa predĺži 

o ďalšie štyri roky a jedenásť mesiacov.  

Prosím pekne, v správe, ktorú ste mali včera 

k dispozícii bolo, že magistrát pripravuje ako keby úpravu 

nájomného, alebo čosi takého.  

To znamená, že my predlžujeme nájomné zmluvy 

bigboardom, ktoré sú nelegálne a ktoré si tu navonok 

neželáme. To je jedna vec, na ktorú by som upriamila 

pozornosť, rozpor medzi slovami a skutkami. 

Ak budem mať krátky časový priestor, prosím, aby ste 

mi ho predĺžili.  
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Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť je, možno ste si, 

sú tu mnohí poslanci, ktorí boli aj v minulom volebnom 

období a ja by som poprosila, rovnako v tej správe 

o odstraňovaní nedostatkov zistených miestnym kontrolórom 

bolo, bola vec, ktorá sa týka prenájmu priestorov v Paláci 

Motešických, kde bola, myslím že, vegetariánska 

reštaurácia, ktoré sú momentálne prenajaté. Pokiaľ viem, je 

tam zlatníctvo a nejaké ďalšie, nejaké ďalšie prenájmy, 

pravdepodobne, luxusných obchodných prevádzok a za ktoré 

my, ak poprosila by som, aby ste ma opravili, ak to poviem 

zle, kolegovia z magistrátu, nemáme nájomné. A jediné, čo 

sa stalo od zistenia pána kontrolóra tak je to, že si medzi 

sebou vymenili internú komunikáciu dve oddelenia 

magistrátu. 

To znamená, že my takú lukratívnu nehnuteľnosť 

vlastníme, alebo časť nehnuteľnosti v centre hlavného mesta 

nedokážeme ani urobiť žiaden krok smerom navonok 

k nájomníkovi, aby si plnil zmluvné záväzky.  

Ak si neplní, tak odstúpme, prosím pekne, od zmluvy.  

To je jedna vec.  

Druhá vec, ktorú som si všimla v plnení uznesení, že 

chýba tam v nesplnených uzneseniach, pán primátor, a týka 

sa to aj dnešného dňa, lebo ste opätovne predložili návrh 

dodatkou štatútu k parkovacej politike, že zastu, teda že 

ste nepodpísali žiadosť tohoto zastupiteľstva, aby sme sa, 

aby ste spolupracovali so spoločnosťou s nezávislým 

odborníkom so Slovenkom di, spoločnosťou Slovensko digital 

a, touto iniciatívou, pardon. A pokiaľ sa budeme vyhýbať aj 

tejto, aj, aj tomuto faktu, (gong), tak potom 
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(poznámka: počuť „ešte môžeš, pokračuj“) 

Dobre. Čiže, to je, to je ďalšia vec. 

Ďalšia vec, ktorú som chcela upozorniť, je strana 

dvadsaťosem materiálu plnenie uznesení a to sa týka 

kontroly spoločnosti A.R.K.  

Momentálne, kým si to otvorím, zimná, alebo letná 

údržba.  

Ja považujem opatrenia, ktoré žiadal pán kontrolór, 

aby sa, aby sa pripravili, najmä čo sa týka preberania, 

preberania prác, ktoré spoločnosť A.R.K. má vykonávať pre 

mesto, za nedostatočné. S ohľadom ďalších zistení, určite 

sa tomu budeme, dopracujeme v ďalších bodoch, považujem 

toto uznesenie rovnako na nesplnené. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Pani poslankyňa, 

iba krátku reakciu. Iba váš prejav zase hovorí, že 

nerozumiete o tom, čo rozprávate. My chceme robiť so 

spoločnosťou Slovensko digital, ale na to, aby sme mohli 

robiť, potrebujeme mať schválený štatút. A vy brzdíte 

štatút.  

Čiže, vy nám zabraňujete spolupráci a ešte sa na to 

sťažujete.  
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Pán kontrolór faktickou. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ja by som chcel upresniť, že v záležitosti týkajúcej 

sa Paláca Motešických sú historicky datované ešte z období 

volebných dva, dve volebné obdobia dozadu a k problému 

nedotiahnutia týchto vecí prenájmov došlo v minulom období 

volebnom, kde teda nie zlatý pán Ftáčnik a v tomto volebnom 

období sa s tým aspoň začalo pracovať napriek tomu, že to, 

bohužiaľ, vyzerá jednoznačne tak, že sa ešte temer nič 

neurobilo.  

Čiže, váš poznatok je úplne správny, že už sa začala 

komunikovať a to je ešte len úplný začiatok po dlhých 

rokoch jednoznačného okrátenia príjmu hlavného mesta 

z strany majiteľov Paláca Motešických v období keď bol 

tesne po rekonštrukcii a keď aj v čase, keď nebol 

skolaudovaný, tam prevádzkovali dole na prízemí obchodné 

priestory v našich priestoroch, ktoré patrili nám a ktoré 

potom za pána Ftáčnika boli predané tejto (gong) 

organizácii.  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán kontrolór. 
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Ešte by som doplnila ďalšie, čo som nestihla povedať, 

a to je, pán kontrol, teda pán primátor, uznesenie z roku 

2014, kedy vás toto zastupiteľstvo, kedy toto 

zastupiteľstvo požiadalo magistrát, aby pripravil koncepciu 

a analýzu, porovnanie či ďalej sa bude údržba komunikácií 

a cestnej priľahlej zelene vykonávať obchodnou 

spoločnosťou, alebo vlastným mestským podnikom. 

Vy máte toto plnenie závaž, zaradené ako priebežne 

plnené, ale v roku 2014 bolo toto uznesenie, dnes máme 

pomaly rok 2018 a stále nemáme ten materiál na stole. Takže 

by ma zaujímalo kde to viazne.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Áno, pani poslankyňa, bolo to v roku 2014 za na 

plnenie tohoto uznesenia sa vykašlal pán, ktorý sa tu 

prezentuje ako zlatý Ftáčnik, ktorý neurobil nič.  

Pán riaditeľ. 

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

Ja to len doplním, že tieto uznesenia sa prijímali 

v roku 2013 a za celý rok sa, naozaj, v plnení tohto 

uznesenia neurobilo že vôbec nič.  

To je asi na dopresnenie. 
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A druhá vec. ja som vám povedal už včera, pani, pani 

poslankyňa a pani starostka, že ambícia je, že do mesiaca 

vám takúto správu pripravíme, predložíme ako komplexný 

materiál vrátane riešenia procesu údržby zimnej aj letnej 

komunikácií obstarávania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Len nás nechajte dopracovať a takýto materiál 

dostanete na zastupiteľstvo. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

To boli faktické v reakcii na vás. Vy už ste ma, si 

vyčerpali svoje faktické. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, priznám sa, že mňa mrzí, že hneď v tomto prvom 

bode sa musíme takto zaseknúť a je aj tento bod dôležitý, 

ale dneska sú určite aj dôležitejšie body. Len skutočne mi 

to nedá.  

Ja už som si povedal, že nebudem sa každé 

zastupiteľstvo hlásiť k tomuto bodu Rôzne, lebo by som sa 

musel každé, či  Rôzne. K tomuto bodu o plnení uznesení, 
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lebo by som sa musel hlásiť zakaždým, ale teraz mi skutočne 

nedalo a chcem sa aj takto verejne opýtať všetkých kolegov, 

kolegýň, že či mali čas si prečítať ten terajší materiál, 

lebo je tam jedna novinka, taká by som povedal, zo strany 

vedenia mesta taká inovatívna. No vymyslela sa tam 

kategória, že uznesenia, ktoré sú v rozpore s platnou 

legislatívou a sú nevykonateľné.  

Ak sa pozriete, ktoré sú to uznesenia, tak sú to, je 

tam viacero uznesení, ktoré sme tu schválili buď prvý raz, 

alebo opätovne cez letné, cez tieto letné mesiace. Čiže, 

inými slovami, vy ste sa tu stretávali cez leto, aby ste 

schválili uznesenia, ktoré sú v rozpore s platnou 

legislatívnou a nevykonateľné.  

Ako, je tu vôbec niekto z vás, kto chcel podporiť toto 

uznesenie v tom znení, v akom je navrhnuté? Lebo potom ste 

si vlastne vôbec nečítali, ak je tu niekto z vás taký. To 

som, preto sa chcem spýtať, že ako máte čas si to čítať, 

lebo zo seba robíte ako ovečky, s prepáčením. Ak tu je 

niekto taký, kto to chcel podporiť.  

Ja ak by som, ak by mi uplynul ten prvý čas, tak aj 

kvôli tomu, že mám pozmeňovák, kde chcem ponaprávať 

niektoré veci v tomto uznesení, tak poprosím o predĺženie.  

Čiže, ak si pozriete ten zoznam uznesení, ktoré sú  

údajne nevykonateľné, alebo v rozpore s platnou 

legislatívou údajne, tak sú tam uznesenia ako k verejnému 

osvetleniu, k zmene rozpočtu, k záverečnému účtu.  
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A ja sa znova pýtam a teraz aj pána  primátora 

a vedenia, že kvôli čomu treba vymýšľať túto kategóriu, 

pretože my máme kategóriu nesplnené uznesenia. A je 

v zásade jedno či sú neplnené preto, že si vedenie mesta 

myslí, že sú nevykonateľné, alebo že si vedenie mesta 

myslí, že sú v rozpore s platnou legislatívou, oni sú, 

proste, nesplnené tak, či tak.  

Čiže, ja aj v tomto pozmeňováku, ktorý o chvíľu, 

o malú chvíľu navrhnem, ja tie uznesenia akurát navrhnem 

presunúť medzi nesplnené, lebo to je objektívna pravda, 

proste. Je jedno z akého dôvodu. A a zruším, navrhnem 

zrušiť tú kategóriu tých nevykonateľných uznesení.  

Pretože nepredpokladám, že niekto sem v lete 

z poslancov prišiel, aby prijímal nevykonateľné uznesenia. 

To sa mi zdá, proste, absurdné. 

Potom sú tu aj ďalšie nezrovnalosti, ktoré sa týkajú, 

napríklad, toho, že my sme tu v roku 2016 prijali už toľko 

opakované uznesenie k dodatku k zmluve s prevádzkovateľom 

TV Bratislava a toto uznesenie sa takisto z dôvodov, 

istých, neplní vedením mesta. 

Ono to, že sa neplní je jedna vec, ale druhá vec je 

to, že ono sa to ani nikde neuvádza. Ani medzi tými 

nesplnenými. Dokonca sa neuvádza ani medzi tými 

nevykonateľnými. Čiže, ono ako keby neexistovalo to 

uznesenie, tak to, tomu tiež nerozumiem, že ako môže 

neexistovať uznesenie, ktoré sme tu schválili a dokonca ho 

pán primátor aj podpísal. Akurát, že ho neplní. Tak možnože 
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to je len nedorozumenie, je to nejaká chyba, ale ono sa to 

pravidelne nevykazuje. Tak skôr mi to už príde ako zámer.  

Potom sú tu zmeny termínov plnenia. Ja som sa, 

napríklad, rozprával teraz dneska ráno s poslancami za 

mestskú časť Dúbravka, že či sú spokojní s tým, že to 

stretnutie s obyvateľmi k tej výstavbe sa presúva 

z pôvodného apríla, druhýkrát to malo byť do konca júna 

a teraz až do konca júna budúceho roka bez vysvetlenia a 

(gong) povedali mi, že až tak spokojní s tým nie sú.  

Čiže, lebo nevedia o čo ide, tak, pán primátor, ak to 

vysvetlíte, že prečo je to do konca júna budúceho roka, tak 

ja potom tento bod vyškrtnem z toho pozmeňováku, ale inak 

tam navrhujem zmenu termínu na 31. októbra 2017. 

Rovnako aj k tridsia k 31. októbru 2017 navrhujem 

zmenu termínu, ktorá sa týka návrhu na od, na účinné 

riešenie reklamných, umiestnenia reklamných zariadení. 

Pretože všetci tuná hovoríme, že sa snažíme bojovať proti 

reklamnému smogu a tiež tu nie je vysvetlenie prečo 

potrebujete ešte o pol roka dlhšie. Ale ak tam je nejaký 

objektívny dôvod, tak ja ten bod z toho pozmeňováku vy 

vypustím, ak, ak mi od, ak mi poviete, alebo vysvetlíte, 

alebo nám vysvetlíte, že prečo sa to musí o pol roka 

predĺžiť.  

Tak teraz si dovolím prečítať ten pozmeňovák.  

V časti A sa bod 3 dopĺňa podbodmi 3.5 až 3.8, ktoré 

znejú: 

3.5 číslo 884/2017 časť Cé bod 4 zo dňa 29. 6. 2017, 

3.6 číslo 885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017, 
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3.7 číslo 885/2017 časť Há zo dňa 29. 6. 2017, 

3.8 číslo 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017. 

Po druhé. V časti A v bode 3 sa za podbod 3.2 vkladá 

nový podbod 3.3, ktorý znie: 

3.3 číslo 526/2016 zo dňa 29. 6. 2016, nasledujúce 

podbody sa primerane prečíslujú.  

Po tretie. V časti A sa doterajší bod 4 vypúšťa. 

Po štvrté. V časti Bé návrhu uznesenia v bode 5.4 sa 

slová 30. 6. 2018 nahrádzajú slovami 31. októbra 2017.  

V časti Bé návrhu uznesenia v bode 5.5. sa slová k 31. 

12. nahrádzajú slovami k 31. 10. 2017. 

A návrh uznesenia sa dopĺňa po šieste časťou Cé 

(gong),  ktorá znie zru 

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

Pán poslanec, 

s tým reklamným smogom je to tak, že pripravuje sa 

novela zákona o obecnom zriadení, ktorá obsahuje presne to 

čo navrhujeme a to je právomoc obcí upraviť vonkajšiu 

reklamu na svojom území vézeten. To je presne ten náš 

návrh. V tej novele to je. Má platiť od 1. januára, ak to 

podla, pasla, porla, parlament takto schváli.  

Čiže, to je ten dôvod prečo, prečo chceme počkať na tú 

novelu.  

Čo sa. 
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Počúvate ma, pán poslanec Vetrák? Teraz rozprávam 

k vám, hej? Lebo ste sa ma pýtali.  

A tie náhradné nájomné byty majú tiež jednoduchý 

dôvod, pretože súd zrušil to predbežné opatrenie a my sa 

chceme stretnúť s pánom starostom a dohodnúť sa na ďalšom 

postupe a ten potom pôjdeme prezentovať občanom.  

Čiže, to sú dva zrozumiteľné dôvody prečo, prečo, 

prečo, prečo je tam termín.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcela opýtať, pán primátor, k tomu bodu 

štyri z tohoto, z tej kontroly plnenia uznesení, čo sa tu 

uvádzajú, že sú nevykonateľné tie uznesenia, napriek tomu, 

že sme prelomili vaše veto nepodpísané.  

Medzi nimi sú všetky tie návrhy, čo sme navrhovali 

rozpustiť, teda ako do Rezervného fondu, ako sú cyklotrasy, 

zelená protihluková stena, a zaujíma ma garantovaný program 

ARS Bratislavaensis, navýšenie rozpočtu tridsaťtisíc.  

To znamená, že to neplatí a nebude to v takto urobené, 

alebo nebude takto konať magistrát? Všetky tieto návrhy čo 

sme dávali na na vybudovanie chodníkov a cyklotrás a ARS 

Bratislavaensis, nedostane a nebude sa plniť? Ja tomu 

nerozumiem. Do konca roka?  
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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. 

Chcem (poznámka: nezrozumiteľné slovo) k tým 

zatajovaniu nesplnených uznesení, ktoré zmieňovala pani 

poslankyňa, pripomenúť, že takisto sa neuvádza nesplnenie 

uznesenia, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou, tiež ste ho, 

pán primátor, podpísali, o pomernom zastúpení poslaneckých 

klubov v dozorných radách.  

Ja tým nechcem hovoriť, že náš klub teraz sa dožaduje 

zmeny, len chceli by sme, aby ste uvádzali, že toto 

uznesenie sa neplní.  

Lebo je to proste faktická pravda a nikomu nepomáha, 

ani nám, ani verejnosti, ak sa vlastne falšujú plnenia 

uznesení.  

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

Pán poslanec,  

prosím, vážte slová. Tu sa žiadne uznesenia nefalšujú 

na rozdiel od éry pána Ftáčnika, ktorému vy ste robili 

námestníka.  

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

Pán primátor, 

ďakujem za vysvetlenie. Tak ja to, ten posun toho 

termínu k tým reklamným stavbám odtiaľto z pozmeňováku 

vypúšťam. Nechám ten, čo ste navrhli.  

Tú Dúbravku nechám zatiaľ tak ten október, však to sa 

dá posúvať aj, aj viackrát, ak náhodou poslanci teraz mi 

nezakričia, že už to nechcú nechať tak.  

A dočítam ešte ten zvyšok toho uznesenia čo som 

nestihol.  

Čiže, 6.1, číslo 600 

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

Pán poslanec, 

to musíte v riadnom diskusnom príspevku  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

poslanec aj predsedajúci) 

25. 9. 97. ono sa to týka toho istého, 

číslo 6.2 173/2015, 11. 6. 2015, 

a 6.3 číslo 269/2015 z 24. 9. 2015. 

Čiže, len som prečítal takto verejne, dočítal ten 

návrh toho uznesenia. Ono to súvisí s tým, s tým materiálom 

a nesplnenými uzneseniami. 
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Dám ho návrhovej komisii, poprosím ostatných 

poslancov, aby, aby ho podporili, aby teda to, ten materiál 

bol kvalitnejší ako teraz. 

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

Pán poslanec, 

návrhy na zmenu uznesenia treba predniesť v riadnom 

diskusnom príspevku. Tak to hovorí rokovací poriadok. Vy na 

tom veľmi nástojíte, tak ho, prosím, dodržujte aj vy.  

Pani poslankyňa Tvrdá, nech to prečíta.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Celé?  

Ďakujem pekne.  

Ak  

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

Stačí ten zvyšok. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

pretiahnem štyri minúty tak, 

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

Ten zvyšok stačí prečítať, to čo čítal.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

tak poprosím o ďalšie. 

Tak najprv, keďže kolega Vetrák nemal čas, takže 

čítam.  

Bod jedna. V časti A sa bod 3 dopĺňa podbodmi 3.5 až 

3.8, ktoré znejú: 

3.5 číslo 884/2017 časť Cé bod 4 zo dňa 29. 6. 2017, 

3.6 číslo 885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017, 

3.7 číslo 885/2017 časť Há zo dňa 29. 6. 2017, 

3.8 číslo 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017. 

Dvojka. V časti A v bode a) sa za podbod 3.2 vkladá 

nový po po, nie podvod, pardon, podbod 3.2, už ten podvod 

od Ftáčnika ma tak zaujal, to ešte budem k tomu hovoriť, 

3.2 vkladá nový podbod 3.3, ktorý znie: 

3.3 číslo 526/2016 zo dňa 29. 6. 2016, nasledujúce 

podbody sa primerane prečíslujú.  

Trojka. V časti A sa doterajší bod 4 vypúšťa. 

Štvorka. V časti Bé návrhu uznesenia v bode 5.4 sa 

slová 30. 6. 2018 nahrádzajú slovami 31. 10. 2017.  

Bod 5´, návrh uznesenia sa dopĺňa časťou Cé, ktorá 

znie: 

Cé, zrušuje uznesenia mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, a to: 

5.1 číslo 600/1997 z 25. 9. 97, 

6.2 číslo 173/2015 z 11. 6. 2015, 

6.3 číslo 269/2015 z 24. 9. 2015. 
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Kolega odovzdá. 

Teraz k môjmu príspevku.  

Pán primátor, 

len ma zaujala vaše posledné. Vy vždy tak ako 

vyhŕknete na niekoho a ten dotyčný sa nemôže brániť. Keď 

robil podvody s uzneseniami Ftáčnik, dajte to na papier. 

Proste, verejne to povedzte. Ktoré, kedy, lebo toto je len 

tak vyšplechnete a teda žiadne dôkazy.  

Ale idem k bodu jedna. 

Tiež mňa zaujal ten bod štyri, uznesenia, teraz mi to 

zmizlo, uznesenia, ktoré sú nevykonateľné. A ja som navrhla 

29. 6., trošku rozvediem, pred rokom sa predávali pozemky 

Národnej diaľničnej spoločnosti. Viackrát sme sa tu kvôli 

tomu stretli, mestská časť Ružinov vám na veľký balík dala 

svoje odobrenie a zrazu ste jej poslali peniaze len za časť 

pozemkov, lebo ste si to nejako zdôvodnili. 

Mám predĺžený čas, áno. 

A jedná sa o sumu milión stošesťtisíc nula 

tridsaťdeväť lomeno celých 35 eura. Ja som navrhla, aby sa 

tieto peniaze doplatili do 31. 7. 2017.  

Samozrejme, že ste to nepodpísali, prelomili sme 14. 

7. veto, ale v týchto uzneseniach sa to absolútne 

nenachádza. Ani v štvorke, ani v neplnených, jednoducho, to 

zmizlo. Takže, vás poprosím, pán primátor, keby ste riadne 

plnili uznesenia a hlavne to, čo treba.  
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Takže, 31. 7. bol dátum, takže mestská časť Ružinov 

tieto peniaze im chýbajú.  

Pe Pekár by vám nedal odobrenie, keby ste mu dali iba 

časť. Tak časť ste mu zaplatili, vyše štyristotisíc 

a milión stošesťtisíc ste si nechať, proste sa tu hrajete 

s ľuďmi.  

Takže, bolo by vhodné, keby ste to doplatili, lebo nie 

len mestu, ale aj mestským častiam chýbajú peniaze, o ktoré 

ich oberáte.  

Ďakujem pekne. (gong) 

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

Tiež si prosím, vyhradzujem si, pani poslankyňa, aby 

ste tu hovorili, že my tu oberáme o niekde nejaké mestské 

časti. Tam je právny spor o právny výklad a to neni nejaká 

svojvôľa.  

On. Oni si myslia, že majú pravdu, to už si tiež 

myslia, v Ružinove si to tiež veľakrát mysleli, napríklad, 

pri športovom klube kde sa stratilo sedemstotisíc euro. Tam 

ste čo urobili?  

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

Ja by som sa chcel pani poslankyni Tvrdej poďakovať za 

to, že dočítala, respektíve, prečítala ten pozmeňujúci 

návrh môj. 

A vás, pán primátor, by som chcel poprosiť, že, viete, 

ono. Nikdy sme tu neni až taký prísny ako ste boli aj teraz 

voči všetkým poslancom, že proste, keď už ten poslanec 

dočítava a je to kúsok, tak ja si myslím, že zo slušnosti 

by sa mohlo nechať dopovedať, lebo voči iným poslancom sa 

to tu umožnilo a potom sa tu zdržujeme tým, že pani Tvrdá 

musí vlastne deväťdesiatpäť percent toho návrhu prečítať.  

Že, že mohlo by sa to tak ako ko, proste, troška 

primeranejšie odhadovať, lebo to sa nedá niekedy na sekundu 

a pozmeňovák je dôležitá vec. potom sa, potom sa tuná 

zdržujeme týmto.  

Tak ja by som vás do budúcna poprosil, že ak by ste to 

mohli zvážiť, že, že necháte toho poslanca dopovedať.  

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 tiež som nemal možnosť sa prihlásiť v riadnom 

príspevku.  
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Mňa, by som povedal, až šokovalo to, čo povedal pán 

Budaj, že sa nedožaduje, aby bolo naplnené uznesenie 

o pomernom zastúpení v podnikoch komunálnych. 

Ja sa teda dožadujem toho stále. Lebo tu bola tretina 

poslancov sproste oklamaná tým, že nemá žiadnu možnosť 

vykonávať nejakú kontrolu v tých podnikoch. 

Čiže, ja sa tohoto do, na rozdiel od pána Budaja, 

dožadujem. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, 

neviem, prečo sem zahŕňate nejaké problémy mestskej 

časti Ružinov. Čo ja mám so športovým klubom a čo, čo vy 

máte s nejakými zmiznutými sedemstotisíc. Oni si to riešia, 

takže to nechajte na pokoji a vy si riešte to, čo si máte 

riešiť. Áno? 

Čiže, mali ste si požiadať o taký súhlas starostu, 

ktorý zahŕňal tých vyplatených vašich 

štyristoosemdesiattisíc.  

Len prezieraví Jarovčania boli, že si to predali sami. 

Vy ste boli veľmi aktívni, čo sa týka predaju pozemkov 

Národnej diaľničnej spoločnosti a teraz tu obabrávate 

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

Ešte raz vás prosím, pani poslankyňa, aby ste vážili 

slová. 

Pán posla, pani poslankyňa Šimončič.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcela by som poprosiť, pán primátor, keby mi potom, 

naozaj, na, pred hlasovaním bolo odpovedané na otázku, 

ktorú som položila vo faktickej, ako máme nakladať s tým, 

s tými neplnenými a nesplne, neplniteľnými, podľa vášho 

názoru, uzneseniami. Máme ko komisiu kultúry budúci týždeň, 

potom máme zasadnutie skupiny ARS Bratislavaensis, 

dostaneme tie peniaze, nedostaneme?  

Kto ma to tu ruší?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžete byť tichšie, prosím?  

Ďakujem pekne. 

Potrebujem tú odpoveď, lebo aby sme vedeli s akou 

sumou počítame na tento rok. A čakajú, samozrejme, 

Bratislavčania, či dostanú o tridsaťtisíc viacej, ktorí sú 

aktívni v oblasti kultúry.  

Tak a teraz k môjmu príspevku. 
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Príspevok, teda, priebežné plnenie v časti 2.8, a to 

je Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra a jeho 

útvaru za rok 2013, uznesenie 1390/2014 časť Bé bod 3, body 

3 zo dňa 30. januára 2014. Kde mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora, aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej 

a letnej údržby vlastným komunálnym podnikom, alebo 

obchodnou spoločnosťou.  

Odpoveď je, priebežne sa plní, pretože je to 

komplikované, komplexná a zložitá úloha  a stále sa to ešte 

len plní a a stále sa magistrát zaoberá analýzou 

a a finálne znenie je potrebné, na finálne znenie potrebné 

detailné štúdium analýzy, bla, bla, bla. 

Pán primátor, 

pripomínam vám, tento návrh uznesenia, aby primátor 

pripravil analýzu finančných nákladov ste predložili vy 30. 

1. 2014 spolu s ďalšími tromi bodmi čo sa týka zimnej 

údržby, keď ste boli poslanec, ste predložili takéto 

uznesenie. Teraz ste primátor a zrazu je vám to tak 

komplexné a zložité a stále sa to len expertuje a analyzuje 

a pripravuje a konzultuje.  

Takže, ja by som poprosila keby ste vtedy, už ste sa 

zmenili, ste, ste iný človek keď ste boli poslancom a keď 

ste dávali tento návrh uznesenia? Keby sa toto urýchlilo. 

Ale zrejme sa o tom budeme baviť potom podrobnejšie v bode 

Správa kontrolóra.  

A ešte ale mám poznámku k bodu 1.8 kde je súčinnosť 

mesta, počkajte, nech si to nájdem, súčinnosť mesta 

s mestskou časťou Ružinov pri, pri obstarávaní Územného 
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plánu zóny Ostredky. To bolo uznesenie, k tomuto odpoveď 

je, áno je to tak, potvrdzujem ako sa tu uvádza 

v materiáli, že sa, že tá práca, spolupráca s mestskou 

časťou Ružinov pri Územnom pláne Ostredky je veľmi rýchla, 

promptná a a dobrá. Ale máme iné územné plány zón, na ktoré 

nemáme takéto uznesenie, kde sa čaká mesiace a mesiace, 

preto sa chcem opýtať a prosím si odpoveď, že či naozaj 

treba uznesenie špeciálne a potom to, aj s termínmi, 

a potom (poznámka: nezrozumiteľné slovo) promptne konáte, 

alebo stačí, že máte normálnu lehotu ako normálnu prácu 

a netreba čakať, napríklad, na územný plán zóny Pošeň sever 

a Pošeň juh, čaká mestská časť Ružinov od, od mája 2000, 

mne to stačí. Od mája 2017 tohto roku. 

Takže prosím, odpoveď na tú otázku (gong) na ARS. 

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. 

To, že v tejto chvíli nenavrhujeme svojich členov do 

dozorných rád neznamená, že nehovoríme presne to, čo jadrne 

vyslovil pán kolega a totiž, že pán primátor obmedzil účasť 

poslancov Bratislavského klubu aj nezávislých poslancov na 

výkone ich mandátu, pokiaľ ide o kontrolu mestských 

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

Opäť čisté klamstvo, pán poslanec, pretože o roz, 

o účasti poslancov rozhoduje mestské zastupiteľstvo, nie 

primátor.  

Čiže, zase si vymýšľate.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ale primátor to navrhuje. Takže, nemôžu hlasovať 

poslanci za to, čo nie je navrhnuté. 

Kolegyňa z organizačného ma upozornila, že 

v materiáli, ktorý teraz prerokuvávame, bod 1.26 som sa 

dozvedela, že tie peniaze, ktoré som žiadala, ten milión 

stošesťtisíc, dokonca je to v splnených uzneseniach, 

vážení. V splnených uzneseniach. To uznesenie v júni bolo 

jasne definované. Na milión stošesťtisíc nula tridsaťdeväť 

celé tridsaťpäť, a v bode 1.26 si pán riaditeľ Kasander 

dovolil napísať, že on to splnil, lebo on v roku 2016 

poslal štyristopäťdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťjedna. Ale 

uznesenie znelo jasne na milión stošesťtisíc a nejaké 

drobné.  

Takže, on si. Jednoducho, tu sa robí čo chce a čo sa 

vymyslí.  

Kolegovia, 

poriadnejšie čítajme ten bod jedna, lebo je veľmi 

dôležitý. Robia si tu z nás srandu. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pani poslankyni Šimončičovej, že pripomenula, 

že vy, pán primátor, ste boli predkladateľom toho 

uznesenia, aby mesto pripravilo analýzu toho ďalšieho 

pokračovania údržby komunikácií. 

A pripomínam, že, pán primátor bývalý Ftáčnik mal na 

to možno pol roka. My už máme na to tri roky, toto zastupi, 

teda by, tento magistrát, aby to pripravil a asi, naozaj, 

neviete poradiť s analýzami a koncepciou a neviete to, 

proste, vyhodnotiť. Ja si myslím, že máte pripraveného 

spolupracovníka, oslovte spoločnosť Deloite, tá vám tú 

analýzu istotne urobí. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

To bol posledný príspevok. 

Teraz ešte odpovede na otázky.  
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Mmyslím, že pán riaditeľ jasne povedal, že do mesiaca 

máte materiál, ktorý bude sa zaoberať touto témou, asi ste 

nepočúvali. Takže to opakujem ešte raz.  

A čo sa týkala pani, pani, otázky pani Šimonč, 

poslankyne Šimončičovej na tie nesplnené, respektíve 

nevykonateľné uznesenia.  

Pani poslankyňa, 

nie je to prvýkrát asi v histórii tohto mesta, čo 

mestské zastupiteľstvo núti primátora porušovať zákon. 

Uznesenia, ktoré ste vy prijali, keby mesto začalo plniť, 

tak sa dopustí porušenia zákona. A to ja nedopustím. Aby 

mesto tuto porušovalo. 

Počúvate ma, pani Šimončičová? Ja sa s vami rozprávam.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani poslankyňa, 

ja vám teraz odpovedám na otázku, počúvate ma? Vy ma 

nepočúvate, aha. Pýtali ste sa ma, nepočúvate.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, lebo sa rozprávate s pánom poslancom Grendelom.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja vám odpovedám na otázku a vy ma ani nepočúvate. 

A ešte kričíte na mňa z zdola. 

Čiže, ešte raz.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte. Áno, lebo, tak ako vy.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Výborne. Výborne. No. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja za to  nemôžem, že nepočujete, ale odpovedám vám, 

že ma nútite, nútite mesto robi, porušovať zákon a to sa 

robiť nebude pokiaľ ja budem primátorom.  

Čiže, tie uznesenia, napríklad, keď nútite mesto 

používať prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové, 

neurobíme, pretože to je v rozpore so zákonom 

o rozpočtových pravidlách, pani poslankyňa. Ten by ste mala 

poznať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To sú. Nútite mesto používať z bežných na kapitálové. 

To sa robiť nebude.  

Napriek tomu, tie podnety, ktoré boli zhrnuté, alebo 

ktoré boli vo viacerých vašich podnetoch, ktoré sa 

nepodpísali, robíme na základe podnetu pána poslanca 

Weinštuka, ktorý kopíroval mnohé veci, ktoré vy tam 

hovoríte. Čiže, časť, alebo veľká časť z nich sa robiť 

bude. Ale tie, ktoré sú  proti zákonu, tie mesto robiť 

nebude. Tak. 
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Pán poslanec Vetrák. 

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

Pán primátor, 

len krátko, že ja, podľa mňa, my všetci rozumieme 

tomu, že vy si myslíte, že je to protizákonné, len to 

uznesenie je nesplnené z akéhokoľvek dôvodu.  

Že, podľa mňa, dávať tam osobitnú kategóriu, že 

nevykonateľné a v rozpore so zákonom je, v podstate, 

provokácia poslancov. Že vy, vy vlastne viete ten účel 

dosiahnuť aj tým, že to zaradíte do kategórie, ako ja 

navrhujem v tom pozmeňováku nesplnené a, je to tak, 

objektívne.  

Čiže, načo zbytočne nás provokovať. Dajte to medzi 

nesplnené. A či je to protizákonné, to by musel povedať 

prokurátor a následne súd. To neni vec názoru, ani nášho, 

ani vášho. 

Čiže, to ani nemá zmysel taká kategória v tom 

materiáli, podľa mňa, vytvárať. To v dobrom hovorím, že 

zbytočne vytvárate konfliktné situácie, ktoré sa dajú 

riešiť úplne, akože, primeranejšie by som povedal, no.  

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

Dobre. 

To bol posledný príspevok. 
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Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali návrh na doplnenie uznesenia 

v dvoch častiach. Začal to pán poslanec Vetrák, pokračovala 

Tvrdá. Patrí to dohromady, takže budem čítať to po poradí, 

aby kolegovia a kolegene mohli sledovať v materiáli kam čo 

sa vsúva.  

V časti A mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, sem 

sa vsúva podbod pod trojku 3.5 až 3.8, 

3.5 884 dvesto 2017 časť Cé bod 4 zo dňa 29. 6. 2017, 

3.6-ka bude 885/2017 časť E zo dňa dvadsať 29. de 6. 

2017, 

3.7 885/2017 časť Há zo dňa 29. 6. 2017, 

3.8 bude 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017. 

V časti v dvojke v časti A v bode 3 sa za podbod 3.2 

vkladá nový podbod 3.3, ktorý znie: 526/2016 zo dňa 29. 6. 

2016, nasledujúce podbody sa primerane prečíslujú.  

Chcem sa opýtať kolegov, či ich to nudí, alebo ich 

nevyrušujem? Alebo môžme hlasovať o tom bez toho, aby som 

to ešte raz prečítala?  

V tretej časti A sa doterajší bod 4 vypúšťa. 

V časti Bé návrh uznesenia v bode 5.4 sa slová 30. 6. 

2018 nahrádzajú slovami 31. 10. 2017.  
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Potom nasleduje bod 5, návrh uznesenia sa dopĺňa 

časťou Cé, ktorá znie: zrušuje uznesenia mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v bode: 

5.1 číslo 600 z roku deväť 97 z 25. 9. 97, 

5.2 číslo uznesenia 173/2015 z 11. 6. 2015 a 

5.3 269 z roku 2015 zo dňa 24. 9. 2015. 

To je vsuvka doplnenie pôvodného uznesenia v časti 

A v časti B schvaľuje kontrolné termíny.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A ešte by sme mali odhlasovať ostatné pôvodné, 

z pôvodného uznesenia v časti A berie na vedomie splnené 

uznesenia a v časti Bé schvaľuje určenie nových kontrolných 

termínov a tak ďalej.  
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V znení tejto zmeny, samozrejme. 

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

Prosím hla. 

Pán poslanec Kolek. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, vysvetľovanie obsahu 

návrhu na hlasovanie) 

Čiže, môžeme hlasovať?  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 2 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:. 

Prechádzame do bodu  
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

O ostatnom v znení zmeny.  

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

Prosím?  

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

oddelenia: 

Tak to povedala pani Jégh. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

Chcete niečo povedať, alebo iba po sebe po 

pokrikujete? 

Ešte treba hlasovať o niečom?  

Dobre. 

Čiže, sme v bode dve, návrh na zmenu rozpočty.  

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, 

predkladáme vám návrh na zmenu rozpočtu, o ktorej sme 

hovorili už, o ktorej sme hovorili už v júni tohoto roku 

keď ste hlasovali o vtedajšej zmene rozpočtu. 
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Júnovou zmenou rozpočtu sa nám podarilo uvoľniť do pre 

potreby prípravy projektov financie z rez roz Rezervného 

fondu, ktorý bol, skutočne, vysoký vďaka dobrému 

hospodáreniu. Vďaka tomu sa magistrátu, hlavnému mestu, 

podarilo rozbehnúť práce na veľkých dopravných projektoch, 

ktoré toto mesto potrebuje, či sú to križovatky, takzvaná 

križovatka smrti Ivánska/Galvaniho, alebo križovatka 

v Petžalke Panónska/Viedenská, alebo ďalší bajpás na 

kruhovom objakte vo Vrakuni, alebo dopravné stavby v Rači.  

Toto sú všetko veci, ktoré sa vďaka vašemu rozhodnutiu 

podarilo rozbehnúť. 

Už vtedy sme avizovali, že v priebehu roku budeme 

zreálňovať fázovanie prípravy týchto projektov a skúmať 

kedy nastane tá fáza finančného plnenia. Pretože, je dosť 

pravdepodobné, že tento rok nenastane. A tento predpoklad 

sa potvrdil a fáza finančného plnenia týchto veľkých 

projektov, je to celkovo asi štrnásť miliónov, bude na 

budúci rok.  

Preto navrhujeme, aby sme peniaze, ktoré sú viazané na 

tieto projekty, vrátili do Rezervného fondu s tým, že budú 

k dispozícii pre vás pre prípravu rozpočtu 2018. 

Čiže, takto navýšime disponibilné zdroje mesta pre 

prípravu rozpočtu 2018. 

Táto úprava neznamená, že projekty, o ktorých 

hovoríme, sa zastavujú, oni sa nao, sa procesujú ďalej, 

pripravujú sa ďalej, pracuje sa na nich, ale tá fáza 

finančného plnenia sa posúva.  
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Je to postup, o ktorý nás požiadalo aj ministerstvo 

financií špeciálnym listom kvôli príprave rozpočtu štátu na 

rok 2018. Oni potrebujú tiež vedieť aké bude rozpočtovanie 

mestských, teda pardon, ko, ob obecných, obecných, obcí 

a miest a požiadali nás o to.  

Čiže, aj to je dôvod, prečo zreálňujeme príjmy 

a výdavky a predkladáme vám tento, túto zmenu, tento  návrh 

na zmenu rozpočtu. 

Jeho obsahom je aj valorizácia, povinná valorizácia, 

ktorú sme povinní uskutočniť, štvorpercentná, ktorá je tiež 

veľmi výrazná a voľné zdroje teda vkladáme do do mzdových 

prostriedkov pracovníkov v školstve a iných, iných, ktoré 

sme povinní urobiť. 

Chcem vás požiadať o podporu tohto materiálu, pretože 

ak ho schválite, tak budete mať vy viacej voľných zdrojov 

do rozpočtu 2018 o štrnásť miliónov.  

Tieto peniaze sa použijú na priority poslancov, na 

činnosť mesta na rok 2018 a bude ich teda o štrnásť celá 

niečo milióna viacej.  

Ak rozpočet neschválite, alebo zmenu rozpočtu, ak 

neprejde tento materiál, tak financie budú musieť byť 

uložené do Rezervného fondu, kde sa odblokujú až schválením 

Záverečného účtu za rok 2017, a to bude v júni 2018, čiže 

je to, si myslím, už potom nepoužiteľné a nevýhodné.  

Preto my navrhujeme, aby sa táto zmena schválila 

teraz, aby sme s tými štrnástimi miliónmi, vy, mohli 
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pracovať pre priority mestského zastupiteľstva, mestských 

častí, skrátka, aby sme ich mohli použiť na volebný rok. 

poviem to takto otvorene. 

Čiže, vás z tohoto dôvodu prosím o jeho podporu. 

Zamestnanci sú pripravení vám dať akékoľvek 

vysvetlenie. Materiály boli prerokované s predsedami 

klubov.  

Finančná komisia, myslím že, bolo štyri/štyri, lebo 

tam bolo málo ľudí.  

Takisto mestská rada, tam bolo málo ľudí. Šestnásť, 

alebo sedemnásť, čiže, nie je uznesenie, ale je to vec, 

ktorá je pre prospech mesta. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, 

ja najskôr tak všeobecne. 

Ja už som upustil od svojej iniciatívy dávať 

pozmeňujúce návrhy, tak len si poviem svoje a teda už 

ostatní nech sa zariadia.  
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Najskôr musím povedať, že za túto zmenu nezahlasujem. 

Po druhé. 

Troška mi je ťa ľúto, lebo tvoj mančaft, pardon za 

výraz, ktorý hovorím, ťa stavia do tejto situácie, že musíš 

obhajovať neobhájiteľné. Hej?  

To sú dve veci, ktoré, pokiaľ nám pamäť slúži, si 

môžme spätne pripomenúť, čo sa dialo 29. 6., teda pred 

troma mesiacmi, keď sme schvaľovali zmenu rozpočtu. 

Z priebežných hospodárskych hospodárskych výsledkov 

mesta bolo jasné, že GIB nie je v stave vyčerpať investičné 

prostriedky, ktoré sme mu rozpočtom dali v priebehu tohto 

roka a my, čuduj sa svet, sme mu ďalších jedenásť miliónov 

pridali, aby to do konca roka urobil.  

Áno, bolo povedané, bolo povedané, že keď sa to 

nepodarí, tak sa tieto prostriedky použijú v rámci spätného 

návratu. Avšak, prečo táto zbytočná robota. Môj vtedy návrh 

bol, aby sme reálne projekty, ktoré sú pripravené, mohli 

naplánovať na realizáciu, ale tie, ktoré nie sú, a teraz ja 

prečítam tých pár čísiel, aby sme zbytočne akože nemútili 

vodu, z ktorej nič nebude. Žiadna ryba nevpláva. Hej? 

Čiže, dnes hovoríme o tom, že, že nie že vraciame do 

Rezervného fondu, tie peniaze totiž v tom Rezervnom fonde 

sú. Keď si pozrieme hospodárske nakladanie z prostriedkami 

do konca ôsmeho mesiaca, tak zistíme, že z Rezervného fondu 

doteraz bolo odčerpané štyri celé jedna percenta. Čiže, tie 

prostriedky sú tam. A nie je ani také jednoznačné 

vysvetlenie, že pokiaľ by sme týmto rozpočtovým opatrením 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 79

nevrátili, respektívne my len, my len taxatívne povieme, že 

nebudeme ich čerpať. Hej?  

Čiže, my nevraciame do Rezervného fondu. My len 

hovoríme, nebudeme čerpať.  

A je to úplne ekvivalent toho, ako keby sme 31. 12. 

povedali, že tie prostriedky v rozpočte sú. (poznámka: 

oprava „ööö“) na Rezervnom fonde sú.  

Aby bolo jasné, Rezervný fond ide na samostatnom účte, 

ktorý nie je bežne zakalkulovaný do prebytku hospodárenia, 

čiže, v tomto duchu je, znova opakujem, to čo som povedal, 

je nejednoznačné tvrdiť, že pokiaľ tieto prostriedky 

nevrátime, tak nebudú disponované pre použitie v roku 

osemnásť.  

Ale to je druhoradá záležitosť.  

Poprosím o predĺženie. 

Hej? 

My sme, my sme pred troma mesiacmi boli takí 

veľkorysí, až sme hodili do placu na použitie, hej, tých 

pätnásť miliónov, šestnásť. Dnes len z Rezervného fondu 

desať miliónov päťstotisíc vraciame. Akože vraciame. Ale 

oni sú tam.  

A všetky tie aktivity, ktoré boli rádovo miliónové, ja 

si dovolím pár zacitovať. Je tu. Bol návrh na čerpanie 

prostriedkov dva milióny, to je projektová dokumentácia 
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realizácia križovatky, hej? Dnes zisťujeme, že nám stačí 

štyridsaťpäťtisíc.  

Na ďalší projekt, ktorý bol rozpočtovaný milión 

sedemsto, nepotrebujeme nič. Celých milión sedemsto ostáva 

v Rezervnom fonde.  

Na projekt, ktorý bol rozpočtovaný v jún, znova 

hovorím, v júni tohto roka miliónovou sumou, sme zistili, 

že nám stačí sedemdesiat tento rok. 

Pán primátor,  

toto je, naozaj, zlá vizitka práce a teraz nie 

rozpočtové oddelenia, to si robí svoju (gong) svoju robotu 

tak, ako má, ale podkladov, ktoré rozpočtové oddelenie 

dostáva.  

Ja by som nerád, aby to vyznelo, že rozpočtári robia 

zlú robotu. Nie. toto je vizitka toho, že tu nie je 

človeka, ktorý rozumie ekonomike a reálnosti možností 

použitia finančných prostriedkov.  

Toto, toto je jednoznačné. Ale to vidíme.  

Pán primátor, 

zbytočne krútiš hlavou, pozri si hospodárenie za pol 

rok. aké sú tam čerpanie kapitálových výdavkov? Žiadne. 

Z jedenásť miliónov, ktoré sme čerpali, je deväť celé šesť 

transferov. Finančných transferov.  

Čiže, keby sme nemali, hej, tieto transfery, tak sme, 

tak, tak, tak sme nič nepreinvestovali. Toto je realita.  
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Pokiaľ sa kolega Vetrák obracal na nás či si poriadne 

čítame prvý bod plnenie uznesení, ja znova sa obraciam na 

nás všetkých, vážení, my budeme na, pri záverečnom účte za 

rok 2017 opäť konfrontovaní s tým, že z reálnych 

prostriedkov, ktoré boli sa nevyužilo nič.  

Je to dokumentované aj tým, že, že aké je čerpanie 

fondov. Veď dnes už sme zadeklarovali, že z nich vyčerpáme 

maximálne jedenásť percent. Prečo?  

Pán primátor, 

toto sú podnety na to, aby si bral vážne záujem 

poslancov spolupracovať s mestom, aby to, čo nám leží na 

srdci bolo súčasne aj vašou prioritou, hej?  

A teda, už keď som pri prioritách, dostali sme tabuľku 

plnenie priorít poslancov. No rozpočtovaných deväť celé 

šesť milióna, a dnes už vieme, že päť celé sedem sa 

nenaplní. Čiže, to je optimistický výhľad do konca roka. 

hej? To znamená, že zase sa nič nedeje. Zase sa nič nedeje.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som, pán primátor, chcela po poprosiť. My sme 

na, my sme dvakrát prelomili veto, teda raz sme podporili 
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a raz prelomili veto pri plnení podne, v podstate podnetov 

obyvateľov tohto mesta.  

Ja vám to len pripomeniem. Bola tam vodovodná prípojka 

k Parku Belopotockého, detské prvky Parku Belopotockého, 

doplnenie nejakých lavičiek, oprava a rekonštrukcia 

Námestia SNP, boli tam rekonštrukcie chodníkov, boli tam 

cyklotrasy, bola tam bezbarié, protihluková a bezbariérová 

stena zelená, napojenie nejakých cyklotrás. To boli všetko 

podnety obyvateľov, ktoré boli, naozaj, smiešne sumy. Tuto 

sa hádžu dosť vysoké sumy financií.  

A ja vás chcem poprosiť. Ja vám skúsim ilustrovať ako 

taká smiešna vec ako labutí priechod, ktorý už využívajú 

labute, mali na youtube dvestotisíc po pozretí. Dvestotisíc 

pozretí malo to video, čo bol naozaj položka asi, ja 

neviem, do dvadsaťtisíc, že naozaj, to sú drobnosti, ktoré 

ľudia dennodenne využívajú a sú vďační za to, keď na to 

upozorníme a urobí urobia sa, realizujú sa.  

Tieto veci neboli, vzhľadom na to, že sme to zre 

zrejme zle naformulovali, zvýšenie využitia Rezervného 

fondu, ale ja sa vás chcem spýtať, že či potom keď sme to 

aj zle naformulovali a vy ste to teda neakceptovali 

z hľadiska legislatívy, či sa niečo robí s tými podnetmi, 

alebo to máme znovu dávať. To je moja otázka na vás. Máme 

to opakovane dávať, alebo sa niečo s nimi robí? Či to bol 

pre vás nejaký podnes aspom, ako, ako inšpirácia na to, či 

sa to bude robiť? Alebo si to máme znovu dávať do priorít?  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

ako som povedal. Veľká časť sa z toho robí v rámci pos 

priorít pána, alebo toho návrhu, čo dal pán poslanec 

Weinštuk. 

Ale toto je zase téma, ktorú vám hovorím vždy. Keď 

máte niečo, príďte za mnou, dajte to na stôl a urobíme 

spoločne postup, ktorý sa dá zrealizovať. Vy toto nerobíte, 

nekomunikujete s mestom, dáte sem nejaký návrh, ktorý je 

zle naformulovaný, nepoužiteľný, neskoro a potom sa to 

nedá.  

Čiže, vy týmto postupom vlastne poškodzujete tých 

ľudí, ktorým chcete pomôcť.  

Ja vás opätovne ikstýkrát vyzývam, ak niečo chcete, 

príďte za mnou a urobíme to spoločne tak, aby sa to 

podarilo. Tak ako to robia ostatní poslanci. Nevoľte tento 

kon konfrontačný prístup. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V návrhu na zmenu rozpočtu na strane štyri 

v programovom rozpočte 2.2.1 položka 720 je znížená 

o 984 390,000 eur a týka sa to križovatky 

Podunajská/Vrakunská/Komárovská, tá naša našťastná cestná 

svetelná signalizácia.  
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Pýtam sa ja, toto je na rok 2017. Táto suma či sa 

dostane naspäť do rozpočtu 2018? Či vôbec tá križovatka po 

neviem ikstých rokoch, či vôbec bude prevedená? V inakšom 

prípade asi nebudem môcť podporovať rozpočet keď tam nebudú 

peniaze, ktoré tam boli a ktoré boli neprávom zobraté, to 

už je jedno či teraz, alebo pred v predchádzajúcom volebnom 

období. Tá križovatka je potrebná, tie peniaze tam 

potrebujeme vrátiť naspäť.  

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. 

Budem len voľne nadväzovať na predrečníkov. 

Ak by som náhodou prešvihol čas, poprosím 

o predĺženie. 

Za prvé. Z logiky veci mi vychádzalo, že najprv by sme 

sa mohli pozrieť k rozpočtu za prvý polrok, až potom robiť 

úpravy. Ale to je možno, možno v mojej filozofie, že najprv 

si pozriem polrok a potom mením ďalšie štvrťroky. Ale 

dobre, budeme o tom rokovať.  

Druhá vec je, samozrejme, že mi je jasné, že 

skutočnosť 31. 8. asi nemôže mať vzhľadom na septembrový 
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dátum, rozumiem tomu, ale ta projekcia je veľmi zaujímavá, 

preto hovorím, že aj teraz vidíme, že to čo sme rozprávali 

o tom, že takzvaný konzervatívny prístup k rozpočtu 2008 

oberá mestské časti o státisíce peňazí eurá s tým, že 

určite budem apelovať na kolegov poslancov, aby sa naša 

mäkkosť v tejto veci nezopakovala pri tvorbe rozpočtu na 

2018. A jednoducho, aby rozpočet na rok 2018 bol v súlade 

so zákonom, v súlade s projekciou ministerstva financií 

a v súlade s rozpočtovými pravidlami.  

Teraz je to vidieť úplne jednoznačne tým navyšovaním, 

pravidelným navyšovaním príjmov daní z fyzických osôb.  

Mám pred sebou, samozrejme, aj to memorandum. Ja len 

potom otázky k veľkej časti zmien, ktoré súvisia 

s memorandom. Predpokladám, že tak ako je to napísané, ide 

o nepedagogických zamestnancov. To znamená, upratovačka áno 

a učiteľka na zuške nie, tak mi to vychádza pri dvoch 

percentách, asi do odmien k 1.januáru 2017 štyri percentá, 

predpokladám, že tak ako je to v memorande, budú tie veci 

doplatené do decembra 2017. Niekde som to aj ja tak urobil, 

takže predpokladám, že  toto, tu si rozumieme.  

Ja len na margo aj kolegov čo rozprávali. Faktom je, 

že sa tu zvolila filozofia, síce prijmite mi zmenu rozpočtu 

s vašimi zmenami, ale ja ich, jednoducho, nerealizujem. 

Toto je výsledok tohto materiálu.  

Čiže, budú prebytok v v v pre v Rezervnom fonde, akcie 

tie, ktoré uzná pán primátor za vhodné, sa robia a tie, 

ktoré sa ne ne neuznajú, sa nerobia. Je to tiež (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) prístup. Ale jednoducho, potom sa 
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pýtam, načo vôbec sa poslanci vyjadrujú k rozpočtu, dajú 

návrhy. Jednoducho, považujem aj niektoré drobnosti, ktoré 

tu boli vyhodené, za skôr nezmyselné. Dali sa urobiť, alebo 

dajú sa urobiť. Je to škoda.  

Naozaj, pozmeňovacie návrhy, drobnosti ako pán kolega 

Kolek, nemá význam ten materiál je filozoficky ináč 

postavený, a preto s veľkou ťažkosťou sa mi ho číta. 

A obávam sa, že prídeme presne k tomu, čo povedal pán 

primátor, k tomu istému balíku peňazí, k tomu istému 

prijatiu sa budú vyslovovať poslanci aj v rámci takzvaných 

svojich priorít na rok 2018. No to sa mi zdá veľmi 

zvláštne, ale aj toto je postup. 

Takže, nemám pozmeňovák, len mi je smutno z toho 

rozpočtu. Z tohto materiálu.  

Všetko. 

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

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja, keďže už teraz naozaj, čo sa týka hlavne príjmovej 

časti dane príjmov fyzických osôb, to mám vcelku detailne 

naštudované, tak by som len rád upozornil, že vlastne ani 

touto, ani momentálne upraveným rozpočtom na rok 2017 sa 

mesto nedostalo do, do predpokladu, ktorý vychádzal ešte 
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pri schvaľovaní rozpočtu, lebo vtedy vychádzalo 

129 835 000,00 na dane z príjmov fyzických osôb a dneska 

ich odhadujete na 129 804 000,00. Čiže, ich ešte stále 

odhadujete o 30 000,00 menšie, než boli na začiatku, pričom 

keby ste si pozreli plnenie, tak aktuálne plnenie 

percentuálne k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka 

oproti teda pred tomu, čo tu bolo, je vyšší.  

Čiže, ja len musím priznať, že na toto upozorňuje pán 

starosta Bajan dlhodobo, a naozaj má pravdu v tom, že sa to 

robí.  

A problém je, že si to mesto ďalej napočítava je jedna 

vec, ale týmto spôsobom, naozaj, tým zlým nápočtom 

poškodzuje mestské časti, čo je teda veľmi, veľmi zlé.  

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. 

Pán primátor, 

no, znovu sa hýbajú škatule a nehýbe sa Bratislava. 

Ja naozaj, myslím, že aj toto čo ste predložili, že 

vám, proste, zostávajú milióny, ktoré ste nedokázali 

naplniť v investíciách, ktoré ste si predsavzali na tento 
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rok, dokazuje a naozaj, my sme, my sme bezradne nad tým 

stojíme, pretože mesto riadite vy. Vy máte vládu. My vás 

máme kontrolovať. Ale keď nepracujete, tak môžme len so 

smútkom konštatovať, že ešte nebolo, pán primátor, také 

volebné obdobie, ktoré by pracovalo s takým vysokým 

rozpočtom, aký máte vy. Nikdy v dejinách Bratislavy. 

A s takými prebytkami, aké máte vy.  

Ale ešte nebolo ani volebné obdobie kde by prakticky 

rok pred voľbami stálo celé zastupiteľstvo pred občanmi 

s takým mizerným výsledkom.  

Vy ste otvárali električku a Štúrovu, no ale to boli 

projekty, ku ktorým ste prišli ako slepé kura k zrnu. 

Odvtedy nič.  

Len si spomeňte na sľuby na hlavnú stanicu. Tu nám na 

každom zastupiteľstve len poviete prečo sa to nedá.  

PKO ste ochránili, to vieme ako.  

Kde sú tie cyklotrasy?  

Teraz stojí Špitálska.  

Nezačala sa robiť sľúbená radiála do Dúbravky.  

Kde sú nájomné byty?  

Kde sú všetky tie sľuby o Helsinkách, Kodani, Viedni? 

Však nie sme ani v Sobranciach. Aj v tých postavili za toto 

volebné obdobie pre občanov niečo viac, než ste dokázali 

vy.  
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Toto za vás poslanci nemôžu urobiť.  

Vy chcete, aby sme šibovali s peniazmi, lákate tých 

poslancov na poslanecké priority. No ale však ani polovica 

tých sľubov nie je splnená. Už sú na vás nahnevaní 

a sklamaní aj poslanci, ktorí vám boli, podľa mňa, až 

neprimerane vždy lojálni, ale teraz konštatujú, že boli 

oklamaní. Že žiadne ich projekty, ktoré pre dobro občanov 

navrhovali, neuzreli svetlo sveta.  

Tak ja neviem, či to je grambľavosť, alebo to robíte 

zámerne. Nakoniec, nie je ani moja úloha, aby som to 

rozlíšil. Ja len hovorím, ešte nebolo volebné obdobie, kde 

by poslanci rok pred voľbami nemali na čo ukázať, že na čo 

sa vlastne dane užitočne a rozumne použili.  

Umiestniť niekoľko odpadových košov na Obchodnej, to 

veru je mizerný výsledok vášho primátorovania.  

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

Dobre hovoríte, pán poslanec, že nemáte na čo ukázať, 

pretože ste nič nenavrhli.  

Môžem odpovedať, ne neporušujem, prečítajte si ho, 

v rá, podľa rokovacieho poriadku môžem faktickou. Nie, ja 

som predkladateľ materiálu, môžem faktickou reagovať. 

Prečítajte si to. 

Ste nekompetentný a lužete. Ste nekompetentný 

a lužete.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžem, pretože podľa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, prečítajte si to.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prečítajte si rokovací poriadok, môžem komentovať. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Protestujte, nech sa páči.  

A to, že nemáte výsledky, pán poslanec, je výsledok 

vašej práce, pretože ste nič nenavrhli, iba blokujete 

mesto, podrážate nohy ostatným poslancom, ktorí chcú niečo 

spraviť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hej.  

Iba podrážate nohy, pán poslanec.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja môžem, prečítajte si rokovací poriadok.  
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Ja viem, že vám to vadí, pretože by ste ma chceli 

umlčať   a zastaviť. To by ste ma chceli. Ale mňa 

nezastavíte, pán poslanec.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ne. Mali ste slovo. Šesť minút ste tu rozprávali.  

Pani.  

Toto je replika v rámci rokovacieho poriadku. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcela by som trošku konštruktívnejšie.  

Oslovili ma aj z externého prostredia, ale aj 

z interného prostredia magistrátu. Veľmi radi by robili 

stratégiu pre dunajské brehy a dunajské nábrežie, takže ja 

by som sa niekedy za vami zastavila a skúsila navrhnúť, kam 

by sme mohli dať tento projekt do rozpočtu. Možno by to bol 

cezročný projekt.  

Takže, v prestávke prídem za vami a dohodneme si 

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

Ďakujem pekne. 

Veľmi radi. Dunaj je cenná bratislavská, verejný 

priestor, takže toto je skutočne naša spoločná priorita.  

Ďakujem. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Vyslovované výhrady, pokiaľ komentujete bezohľadným 

nadužívaním tej pozície, funkcie a mikrofónu, potom 

nečakajte, že poslanci, ako som ja, ktorých dourážate, majú 

chuť podporovať vaše rozmary s presúvaním peňazí. Rozmary, 

na ktoré nie je žiaden dôvod. Tie peniaze ste mali použiť 

pre ľudí. Nie si robiť mechy peňazí, desiatky miliónov, 

ktoré neviete dať Bratislavčanom do nejakých rozumných 

projektov. 

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

Pán poslanec, 

vy netušíte čo sa deje v Bratislave. Nechodíte na 

stretnutia, nechodíte na mestské rady. Ignorujete 

komunikáciu s magistrátom a neviete čo sa tu deje v tomto 

meste. Vám záleží na tom, aby sa Bratislave nedarilo, 

pretože nemáte radi Bratislavu. Vám závisí iba na vás 

samých. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel nadviazať, včera tu bol materiál, 

v ktorom som sa neprihlásil z toho dôvodu, že som si 

myslel, že to je na zmenu rozpočtu a potom keď som sa 

hlbšie do toho ponoril, tak v zásade k zmene rozpočtu 

nedochádza.  

Ale chcem navrhnúť jedno uznesenie, ktoré sa týka 

zimnej údržby. Vychádzajúc z materiálu, ktorý, ktorý 

hovoril o zavedení ekologického posypu. Čiže, na báze 

chloridu horečnatého.  

Ja jediné, čo by som chcel poprosiť, keďže máme 

poslednú príležitosť, aby sme, aby sme odskúšali tento 

spôsob, efektívnejší spôsob, ekologickejší spôsob, nechcem 

hovoriť čisto len o chloridoch, aby sa posýpala celomesk, 

cel celomestský rajón čistým, čistým solmagom, ale chcem 

hovoriť o tom, že mohli by sme túto zimu vyskúšať 

preventívny celomestský posyp zmáčaný, čo znamená, že 

prináša to vyššiu efektivitu. V Rakúsku, v Maďarsku, 

v Čechách, všade to funguje. Vyššia efektivita, čierne 

cesty, vyššia schodnosť.  

Vzniká to hlavne preto. Je treba menej mechanizmov, 

sype sa menej soli a mechanizmy vychádzajú včas, čiže, 

vychádzajú skôr do terénu.  

Keď prípadne príde spád snehu, tak už tá cesta je je 

posypaná, ale nie len preventívne posypaná, čo môže, soľ 
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môže vietor rozfúkať, ale keďže je skrápaná tá soľ týmto 

solmagom, tak, tak priľne ku komunikácií. 

Čiže, ja by som chcel veľmi pekne poprosiť, aby túto 

zimu sme vyskúšali, keďže, keďže je to dokonca posledný rok 

platnej zmluvy k zimnej údržbe, tak by sme si to mohli 

odskúšať a prípadne by sme vedeli do budúcna, že či tento 

spôsob nám vyhovuje a vedeli by sme ho použiť pri 

obstarávaní novej zmluvy k zimnej údržbe.  

Čiže, ja by som teda navrhol. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zabezpečil 

zavedenie do Operačného plánu zimnej údržby 2017/2018 

celomestský skrápaný, čiže zmáčaný, preventívny posyp. 

Termín: do 15. 10. 2017. vtedy by sa mal schvaľovať 

operačný plán.  

V zásade k zmene rozpočtu by nemalo dôjsť. Na tento 

rok sú vyhradené prostriedky na zimnú údržbu. Znižuje, 

s preventívnym, celomestským preventívnym posypom sa 

znižuje vysypané množstvo soli a tým pádom efektívnejšie, 

nie je potrebný toľko výjazdov v konečnom dôsledku. 

Čiže, cena by sa nemala zmeniť. Pokiaľ sa zmení, 

budeme sa tomu venovať budúci rok. 

Na komisii sme preberali tam tú možnosť zaviesť len 

ekologické posypy. Nemám ten dojem, že by sa poslanci 

bránili tomu, aj keď to vychádza o, myslím, jeden a pol 

milióna euro viacej na, na a rok.  

Čiže, takto.  
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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: 

Pekne, pán primátor. 

Ak náhodou by ste k takémuto postupu pristúpili, rád 

by som vedel, kedy sa to, ak sa to urobí, aby sme boli včas 

informovaní, možno by sme sa pridali ako mestské časti, 

možno nejaké zóny celé vyskúšať či by to zafungovalo. Ak 

áno, tak potom by sme sa k veci vedeli vyjadriť aj pre 

ďalší fiškálny rok.  

Len možno ešte malá poznámka. Asi by sme si mali 

sadnúť k tým všetkým pozemkom, cestám a a a chodníkom.  

Praha to má trošku jednoduchšie. Keďže toto vadenie čo 

je mestské a mestskočastných prestalo baviť, tak riešia 

čistotu mesta asi tak, že cesty sú mestské, chodníky 

mestskočastné. Jednoducho, ten občan vie, presne vie, 

s prepáčením, kde si nohu zlomí, respektíve, čo sa udeje 

a podľa toho sa ja koná. 

Čiže, možno perspektívne by sme si k tomuto mali 

vyčistiť tie pozície, ale to neni otázka, samozrejme, na 

dnes. 

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

Pán riaditeľ. 

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

Ja skúsim dve poznámočky vecné k tomu čo povedal pán 

Jenčík. 

Vy máte dnes aj materiál, ktorý, ktorý prešiel 

komisiami ohľadne tých aplikácií ekologických posypov na 

území hlavného mesta. 

Tento. Na zastupiteľstve, teraz je materiál 

predložený.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie? Včera to bolo? Prepáčte, ospravedlňujem sa.  

Čiže, bol ten materiál daný.  

My, my to reálne chceme vyskúšať tohto roku. sme 

pripravení spustiť debaty niekedy v priebehu októbra aj 

s mestskými časťami, kde by sme vlastne vybrali tie úseky 

a navýšime aj sumu, sumu na uve, aplikáciu uvedeného. 

A samozrejme, že bude to zúčtované až na konci, hej? Lebo 

keď to nebude treba, tak to sypať zbytočne nebudeme. To je 

jedna vec. 

A ešte k tomu, čo povedal pán poslanec Bajan.  

To som zmienil aj pani poslankyni Pätoprstej. My 

finišujeme na vytvorení celomestskej platformy GIS, 
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geografický informačný systém, kde postupne nalie začíname 

nalievať dáta a upratovať z hľadiska týchto všetkých 

majetkoprávnych, pozemkových a akýchkoľvek vzťahov a do 

konca roka by sme vám to radi odprezentovali, aby ste 

vedeli aká platforma. To bude chvíľu trvať kým sa to 

naplní, ale postupne upratujeme. A rovnako upratujeme 

(gong) aj zeleň a cesty. 

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

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Veľmi pekne ďakujem.  

Ja som rád, že, že sa posúvame v tejto veci.  

Ja kvôli tomuto chcem, aby sa to objavilo v operačnom 

pláne, lebo potom dodávateľ má problém s tým, že keď to nie 

je v operačnom pláne, on nemôže taký zásah urobiť 

a podobne.  

Čiže, to je, to je prvá vec.  

A druhá vec. 

Ja si pamätám v histórii iba raz v Bratislave sa 

vyskúšal celomestský skrápaný posyp, kedy prvýkrát v živote 

písali novinári, že Bratislava zvládla poľadovicu.  

Čiže, toto by som veľmi chcel zažiť keď tu sedím. 

Vtedy som tu ešte nesedel. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 98

Čiže, toto je ten dôvod.  

A hovo, ako hovorím. Keď to skúsime a bude to funkčné, 

tak máme, máme presný nástroj ako fungovať ďalej a a ako 

naformulovať podmienky do do prípadnej súťaže na pri 

obstarávaní.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja ten návrh na zmenu rozpočtu podporím a podporím ho 

práve preto v optike tej tvojej argumentácie, aby sme pre 

rok 2018 vedeli čo najviac peňazí zaradiť do opráv povrchov 

ciest a chodníkov, ktorým sa v Ružinove hlavné mesto, 

bohužiaľ, dlhé roky v minulosti nevenovalo. 

Ak hovorím o konkrétnych, o kontrétnych cestách, tak 

mám na mysli Bajkalskú, Drieňovú, Kaštieľsku, Trenčiansku, 

samotnú Vrakúnsku, pardon, Vrakúnsku cestu, Bulharskú, 

Svätoplukovu, to sú všetko komunikácie v priamej správe 

hlavného mesta.  

No určite ich je viacej iných, ktoré si zaslúžia 

opravu a ja sa budem veľmi uchádzať o to, aby čo najviac 

peňazí išlo na opravy týchto ciest a nie len tých ciest, 
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ale aj pridružených chodníkov, lebo to je nesmierne 

dôležité, aby keď sa opraví cesta, aby aj chodník, ktorý 

k tomu prináleží, bolo opravený. 

Druhý dôvod, pre ktorý podporím ten návrh na zmenu 

rozpočtu je ten, že už v tej minulej zmene bolo, bolo jedna 

celá sedem milióna eur alokovaných pre železničné 

priecestie Ivánska cesta a Trnavská cesta, Vrakúnska, 

Vrakúnska cesta, všetci jak tu sedíme vieme, že to je hanba 

tohto mesta v takom stave, v akom to dnes vyzerá. Bohužiaľ, 

vieme, že to priecestie nezmizne, ale minimálne tam 

pribudne bezpečná križovatka, na ktorú dnes existuje územné 

rozhodnutie.  

To znamená, sme naozaj blízko toho, aby sme takúto 

opravu realizovali. A ja urobím všetko pre to, aby mesto 

Bratislava na to malo dostatok peňazí a pre Bratislavčanov 

a špeciálne Ružinovčanov to urobil.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Určite nikto z nás nie je zameraný na to, aby sa 

nerobili a nepoužívali finančné prostriedky na to, na čo 

ich je možné rozumne použiť.  
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Ja len kolegovi poviem, že v Rezervnom fonde máme 

dvadsaťdeväť miliónov. Pokiaľ sa tam tých jedenásť nevráti, 

tak tam stále zostáva osemnásť miliónov.  

Dajte si, prosím vás, do pamäte koľko použijeme 

prostriedkov z Rezervného fondu pri tvorbe rozpočtu na rok 

2018 a ja vám garantujem, že tam určite zostane prebytok 

taký, ktorý aj bez týchto jedenástich miliónov nevyčerpáme.  

Ďakujem. 

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

Bol by som rád, pán poslanec, keby to bola pravda, ale 

tu mesto čakajú také záväzky, napríklad náhradné  nájomné 

byty, ktoré budú skutočne veľmi náročné a my budeme radi za 

každú korunu.  

Čiže, toto tvoje rozšafné, peňazí je dosť, kašľať na 

to, je veľmi nezodpovedné. Veľmi nezodpovedné toto.  

Pán poslanec Chren. 

Neni tu, stráca poradie. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor,  

najprv by som k vašim vyjadreniam.  
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Povedali ste kolegyni Pätoprstej, že kedykoľvek si 

nahlási termín, nie je problém. Pán Kolek mi tu šepkal, že 

vo februári tohto roku sa nahlásil, ešte nedostal termín. 

Ja som v auguste 2015 požiadala, či by som sa mohla dostať 

do mestského skyboxu, povedali mi, že pán primátor to nejak 

urční, ešte je síce iba september 2017, ale ja si počkám do 

januára 2019, možno sa mi to podarí. 

Ale toto sú neni podstatné veci. 

Ideme k tomuto bodu. 

Odišiel ešte pán poslanec Buocik. Buocik. Povedal, že 

cestám v Ružinove  sa dlhodobo nevenovalo. Nie je to 

pravda. V roku 2008, 2009 rozšírenie Záhradníckej na 

štvorpruh. V roku 2009 celý povrch Ružinovskej nový. Takže, 

nie je to tak. Projektová dokumentácia na tú stavbu, alebo 

prvá časť projektovej dokumentácie, ktorú vy hovoríte, ale 

určite, treba sa venovať viacej. Aj v iných mestských 

častiach, aj v Ružinove. Ale len to ma zaujalo, že dlhodobo 

sa nevenovalo. Nie je to tak. Vždy sa, vždy to bolo.  

Teraz k tomu rozpočtu už sa dostanem. 

Ako sa robí rozpočet na meste. 

Najprv jednotlivé organizácie napíšu svoje požiadavky 

a hovorím to preto, pretože pred dvoma dňami som sa stretla 

s riaditeľmi náhodou na Primaciálnom námestí, išli práve od 

pána Kasandra, lebo dávali požiadavky. Oni hovoria, no, sa 

ich pýtam, no ako ste dopadli? No nič, nič nebude. Peňazí 

nieto.  
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A hovoríme o tom, že tento rok máme o päťdesiat 

miliónov viacej ako po minulé roky. ale tí všetci 

riaditelia sa dozvedeli, že peniaze nie sú a nič nebude.  

Potom jednotliví poslanci sú vytešení keď dostanú 

svoje priority do rozpočtu. A ako sa s tým potom nakladá? 

Rozpočet sa schváli, sú vytešení jak budú mať v tom 

danom roku nejakú prioritu, len ten celý mechanizmus tu je 

prispatý na tomto magistráte. Lebo keď jednotlivé 

organizácie dostanú poverenie, to trvá niekoľko mesiacov. 

A ja tvrdím, že to je aj zámer. Lebo pán primátor síce 

povie, že čo ja viem, tridsať priorít poslanci dostanete, 

ale povie, táto nepôjde, táto nepôjde, táto nepôjde. Lebo 

ten poslanec nie je až tak sympatický. 

Ak sa teraz tešíte, že to bude v roku 2018, že sa vám 

to presunie, no musíte byť veľmi poslušní, aby sa vám to 

znova do rozpočtu 2018 dostalo. A to ešte nie je isté, či 

sa to zrealizuje.  

Čiže, takto sa tu tvorí, tak jak sme to minulý rok 

povedali, že koľko peňazí zostalo. No, lepšie by bolo, keby 

peňazí nebolo a bolo to preinvestované. Len toto, na to tu 

nie je osadenstvo. 

Ďakujem pekne. 

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

Si predstavte, pani poslankyňa, že ten zlý primátor 

realizuje aj priority aj vášho klubu, ktorí ste boli 
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rozpočtu, boli ste proti tomu, aby sa tie veci reagovali, 

realizovali v Bratislave, nechceli ste ich a mesto 

realizuje aj vaše priority. Predstavte si toto.  

A bola ste riaditeľkou GIBu, pani poslankyňa Tvrdá. 

Koľko ste vy navrhli zlepšenia tých procesov, ktoré teraz 

kritizujete? Nič ste neurobili. Iba ste zaťažili mesto 

financiami za fut za hokejový štadión. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Pán primátor, 

nerád, ale pripomeniem to, že pravdepodobne, 

neprečítal som si to, podľa rokovacieho máš právo 

komentovať príspevok, ale určite nemáš právo komentovať 

faktickú poznámku. A to si voči mojej úro osobe urobil. 

Prosím ťa, riaď sa teda rokovacím.  

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Nepamätám si, že by som v tomto poslednom príspevku 

použila slovo zlý primátor, nepamätám si to.  

A že som ja nič neurobila? No, pán primátor, najprv si 

pozrite, čo sa v tých rokoch keď som ja bola riaditeľka 

GIBu, všetko tu zrealizovalo.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 104

Takže, takže ja som bola riaditeľka činu. 

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. 

Ja som dával v júni nejaký pozmeňovací návrh rozpočtu, 

ktorý nebol akceptovaný, preto dávam opätovne pozmeňovací 

návrh k rozpočtu. Prečítam. 

Žiadam zmenu doplnenie uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

Za A, schvaľuje v kapitole 1 rozpočtu hlavného mesta 

zvýšenie bežných výdavkov kapitoly o 600 000,00 eur na 

opravy električkových tratí nasledovne: 

Zvýšenie bežných výdavkov v programe 1 Mobilita 

a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém 

verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava, 

navýšenie transferu DPB, a. s. na opravy električkových 

tratí. 

Za Bé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zapracovať schválené zmeny do tohoto uznesenia.  

K tomuto pozmeňováku hovorím aj to, že ja som v júni 

hlasoval za pozmeňovák a rátal som s tým, že bude 

akceptovaný, a preto som hlasoval aj za celú zmenu 
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rozpočtu, tak dúfam, že bude akceptovaný tento pozmeňovák, 

ak prejde poslancami v tomto septembrovom. 

Čo sa týka ostatných pripomienok k rozpočtu. Je tam 

opätovne, sú tam vyčlenené peniaze na asfaltovanie. Mne sa 

páčili niektoré opravy ciest minulý rok, ale teraz keď som 

išiel, napríklad, niekde v okolí Horského parku, neviem, 

Búdkovej ulice, alebo už neviem jak sa to tam volá, tak 

neviem, mám pocit, že tá kvalita toho asfaltu je niekde 

dole. Tak otázka je, len že či keď sa bude asfaltovať teraz 

v októbri, v novembri, že či tá kvalita tých opráv ciest za 

tie tri milióny, či bude ešte dostatočná? 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec, 

samozrejme, že tú kvalitu kontrolujeme. 

Ale opäť k tomuto vašemu návrhu.  

My veľmi radi budeme opravovať a investovať.  

Počúvate ma? Teraz hovorím k vám, lebo počúvate. Lebo 

zase ste dali návrh, ktorý sa nedá zrealizovať. Čo to je 

opravy električkových tratí? To je čo? To je nejaký 

projekt? To je nejaká trať? To je nejaká projektová 

dokumentácia? Toto my potrebujeme. 

Vy dáte opravy električkových tratí a to sa nedá 

použiť na to.  
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A preto vám hovorím zase. Príďte, povedzte čo máte na 

mysli a urobíme návrh taký, aký sa dá zrealizovať. Ale vy 

zase predkladáte návrh, ktorý je nerealizovateľný, lebo je 

tak vágny a všeobecný, že nevieme čo s tým máme spraviť.  

Čo je to opravy električkových tratí? Pán poslanec?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dajte slovo, prosím, pánovi poslancovi Bullovi, aby s. 

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

Ďakujem za slovo. 

Takto som to konzultoval s Dopravným podnikom. Majú 

problémy na niektorých tratiach. Majú tam proste bežné 

výdavky, bežné, bežné problémy na trati, že proste 

potrebujú niekde niečo vymeniť, nemajú peniaze v bežných 

prevádzkových týchto rozpočtoch, tak proste, potrebujú 

navýšiť bežné príjmy, ktoré im pošle tento. 

Čiže preto, že sú to drobné opravy na tratiach, ktoré 

potrebujú zrealizovať, aby bola udržateľná prevádzková 

schopnosť mnohých tratí. To je všetko. 

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

Okej. Ja sa stretávam každý týždeň s Dopravným 

podnikom. Mne to nepovedali. Neviem s kým ste to 

konzultovali. A to je zase postup poza mesto.  
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Ale dobre. Spravme to, skúsime nájsť. Stretneme sa 

s Dopravným podnikom a skúsime nájsť cestu ako to využiť 

tie financie.  

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som ešte zabudla, pán primátor, vy ste povedali, že 

realizujete priority aj nášho klubu. A to čo je, ako čo váš 

červený bod, alebo čo? Veď vy máte robiť, keď, tak všetkých 

poslancov nie?  

Keď ste boli predseda finančnej komisii, tak ste sa 

snažili, aby smeráci nedostali priority. My ostatní sme 

povedali, že toto nie je správny prístup. Ale teraz to tiež 

robíte podľa seba.  

Takže, ako. No ale, však Bratislavčania vedia. Takže.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa, 

realizujeme priority všetkých poslancov, aj tých, 

ktorí boli proti rozpočtu. Preto som to povedal. A vy ste 

boli proti rozpočtu.  

Pani poslankyňa Kimerlingová. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 108

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

No ja by som teraz tak ešte dodatočne doplnila kolegu, 

ktorý už dal aj návrh a spomínal dopravné stavby.  

Ja sa musím stále ozývať k parkovacej politike 

a k parkoviskám. Pretože keď sa pozriete do tejto úpravy 

rozpočtu, tak tam sa neskutočne vysoké peniaze 

nepreinvestovali a to nehovorím v zmysle minuli, ale 

v zmysle, že sa niečo postavilo.  

O parkovacej politike budeme znovu aj dnes rokovať, 

lebo sú tam návrhy od poslancov, ale parkoviská ani 

v Petržalke na Röntgenovej, ani Pri kríži v Dúbravke, Pri 

kríži. Tam sa takisto peniaze vracajú do, do finančnými 

operáciami do Rezervného fondu. Pri kríži keby ste boli 

postavili najprv parkovisko až potom začali stavať stavbu, 

obyvatelia by neboli protestovali. Mohli ste mať o problém 

(gong) menej. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja podporím tento návrh zmeny rozpočtu z toho dôvodu, 

že  myslím si, že je skutočne dobrý, pretože reaguje na ten 

vývoj, ktorý vlastne je, presne ako hovoril pán primátor, 

treba rozčleniť tie jednotlivé projekty, ktoré sa dajú 

stihnúť tento rok a tie projekty, ktoré sa môžu realizovať 
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v budúcom roku. Preto je potrebné vlastne urobiť aj tú 

účtovnú operáciu z hľadiska tých príjmov a rezervného 

fondu.  

To je, myslím si, že každému jasné. Veľmi sme sa o tom 

dlho bavili na finančnej komisii.  

Ja poviem len príklad za Lamač.  

My vlastne sme mali projekt na križovatku svetelnú 

Hodonínska/Frančovičova už urobený v roku 2012 a až zajtra 

sa podpisuje vysúťažená zmluva na realizáciu diela. 7. 

októbra by sa malo začať. A pritom peniaze boli schválené 

v decembri. 

Takže skutočne, ja podporím tento návrh rozpočtu aj 

z toho dôvodu, že mesto konečne robí kvalitné opravy ciest, 

nie je to plátanie ciest, ale sú to súvislé úseky. U nás 

v Lamači sa urobil prvý úsek na ulici Podháj. Štyridsať 

rokov sa táto ulica takto komplexne neopravovala ako teraz. 

Má to veľmi pozitívny ohlas vo verejnosti, takže pevne 

verím, že aj z týchto peňazí sa ešte v tomto roku ujde na 

túto ulicu a samozrejme, na iné ulice v rámci Bratislavy, 

ktoré potrebujú komplexnú rekonštrukciu. Myslím si, že je 

to naša spoločná vizitka. 

A podporujem návrh aj pána poslanca, podporujem aj 

návrh pána poslanca Jenčíka, aj pána poslanca Bullu, 

pretože si myslím, že je dôležité, aby sme uskutočňovali 

tie projekty, ktoré majú zmysel a je potrebné, fakt, 

naozaj, robiť veci tak, aby bolo vidieť výsledky. A ja si 

myslím, že za tohto primátora je vidieť výsledky v uliciach 

Bratislavy. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcel nadviazať na kolegu.  

Áno, opravy ciest sú naozaj kvalitné, technologický 

postup výborný, ja musím povedať, v Rusovciach urobili 

päťsto metrov, ja som dlho, veľmi dlho som nevidel takýto 

postup opráv. Veľmi dlho.  

Ďakujeme. 

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

Ďakujem pekne. 

Je to naša spoločná vizitka, dámy a páni. 

Pán poslanec Bulla.  

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

Ďakujem za slovo.  
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Ja ešte ten svoj pozmeňovák opravujem a dopĺňam tam 

ako zdroj financovania navýšiť daň z príjmu, aby bol 

vykonateľný.  

Ďakujem. 

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

Dobre. 

Ja súhlasím s tým, čo ste povedali, pán poslanec. 

Stretneme sa s Dopravným podnikom a skúsime teda nájsť 

spôsob, ako to spraviť.  

Ešte chcem poprosiť kolegov a kolegyne, ktorí sú  

vonku v predsálí, aby sa dostavili do rokovacej sály, 

pretože budeme hlasovať.  

Do diskusie sa prihlásil ešte jeden občan. Pán Ďurči 

chce vystúpiť.  

Takže, kto je za to, aby vystúpil pán Ďurči?  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán Ďurči, máte slovo. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň všetkým. 

Predĺženie času si nebudem pýtať, lebo ho nedostanem. 
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Musím sa smiať, to čo tu počúvam. Pán primátor, 

absolútny chaos. Všetky akcie, o ktorých sa tu bavíte. 

Električku pripravoval primátor Ďurkovský. K Ivánskej som 

sa vyjadroval asi pred ôsmimi rokmi, to isté križovatka 

Vrakúnska. Harmincova má vydané územné rozhodnutie od roku 

2007. strašné.  

Pán poslanec, 

kvalita? Viezli ste sa po Moste SNP? To je kvalita. 

Kde je ohrozená životnosť.  

Videli ste ako sa frézovala Brnienska? Z troch pruhov 

dva pruhy a zápchy boli až po Malacky? To je kvalita? To sú 

občania?  

Ale poďme ďalej.  

Vážené mestské zastupiteľstvo, 

prosím vás, zastavte tento politický extrémizmus čo tu 

realizuje pán primátor Nesrovnal, hlavne pri súčasných 

opravách povrchov komunikácií. Toto nie je oprava 

komunikácií, toto je šialenstvo, maximálna arogancia moci, 

populizmu, neodbornosť spojená s neefektívnym plytvaním 

a vynakladaním finančných prostriedkov daňových poplatníkov 

na bezhlavé kombajnovanie povrchov komunikácií za každú 

cenu, len aby sme minuli peniaze a aby sme sa mohli 

vychvaľovať, koľko kilometrov sme opravili.  

Táto vaša činnosť, aj keď k tomu prirátam verejné 

obstarávanie na verejné osvetlenie snáď na dvadsať rokov, 

je už zrelá nie na zníženie platu, ale na iné konanie za 

neefektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami 

občanov. 
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Sľubovali ste európske mesto. Zatiaľ je to Potemkinova 

dedina. Vaše hospodárenie je veľmi zaujímavé. Pýtam sa, čo 

ste robili ako šéf finančnej komisie v predchádzajúcom 

volebnom období, keď bola strata a zrazu prebytok ako 

primátor? Len nepoviete, že je založený na zodtročovaní 

a zdieraní obyvateľov na úmernom zvyšovaní daní 

a poplatkov, nie že efektívne hospodárite, toto je turecké 

hospodárstvo.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) som hovoril, 

Kremeľská, ktorá sa mala rekonštruovať od roku 2010 je 

v provizórnom riešení, vy miesto rekonštrukcie ju 

odfrézujete. Strašné.  

Lamačská. Zástavka na Patrónke. S nákladom 

šesťstodvadsaťtisíc ste hu vybúrali a robíte tam nový 

povrch. Búrate to búracím kladivom. A čo sa týka podchodu, 

len aby občan to vnímal.  

Repašského. Sfrézovali ste. V roku 96 bola opravená. 

Napojili ste to do zástavky, do vlny, kde je dvanásť 

centrimetrový pozdĺžny válov. Pre boha živého. Toto je 

kvalita? Toto? to je sabotáž.  

Krajinná ulica, ktorá bola budovaná možno za čias 

Márie Terézie, rozpraskaná, krivá. Vy na ňu natiahnete 

(gong) koberec, čo mala byť rekonštrukcia?  

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

Ďakujeme veľmi pekne. 
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Ešte odpoveď na otázku pani poslankyni Jégh, ktorá sa 

pýtala na tú križovatku. Tie financie budú v rozpočte na 

budúci rok. opäť ide o zreálnenie fázovanie finančného 

plnenia. Samozrejme, budú. Teraz mi to ešte potvrdil pán 

riaditeľ Kasander.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Ja som vám chcel povedať to to isté, že vlastne 

v návrhu na rozpočet na budúci rok, my ako za nás ako 

magistrát navrhneme všetky tieto projekty a vlastne aj pán 

primátor to potvrdil. Takže toto som vlastne len chcel 

povedať.  

Ešte čo sa týka príjmov, aby som odpovedal pánovi 

Hrčkovi.  

Tak, samozrejme, príjmy sú závislé nie len na jednej 

strane dane (poznámka: nezrozumiteľné slová), ale počítame 

aj s príjmami s na, s predajov a nájmov. A keď sa v tomto 

zastupiteľstve neschvália predaje, to znamená, musíme 

vlastne vykompenzovať vlastne tie predaje z iných príjmov, 

to znamená, včera sa tiež neschválil, napríklad YIT, to 

znamená, že máme aj výpadok príjmov.  

Takže, musíme byť vždycky opatrní a vždycky reálne, 

reálne po na to vlastne pozerať a mať k dispozícii nejaké 

finan, financie navyše. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán Kasander, 

presne kvôli tomu existuje v rozpočte také niečo, že 

sú daňové príjmy spolu, ja som povedal, že len v normálnej, 

vo faktickej nie. Daňové príjmy sa rozdeľujú na daň 

z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností, dane, potom 

nedaňové príjmy a tak ďalej.  

A ja, a myslím že aj pán Bajan, sme vám hovorili 

o dani z príjmov fyzických osôb, ktorú máte podstrelenú, to 

že ostatné sú niekde inde nadstrelené, to už je zase 

problém toho,  má to každé samostatný chlievik, samostatnú 

položku v rozpočte, tak ja som nehovoril o daňových príjmov 

ako spolu. Treba počúvať o čom sa bavíme. A je to stále, 

hovorím, ani momentálne sa vaša, váš predpoklad upravený 

rozpočet daň z príjmu fyzických osôb nerovná tomu, čomu  

bol ešte v decembri 2016, ktorý bol jasný, že by mal byť. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Bajan. 

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

Ja sa ospravedlňujem. Ja som ešte jednu vec zabudol. 
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Preto som aj očakával nejakú úpravu v kapitálových 

príjmoch, zreálnenie tých príjmov. Takisto sme to robili aj 

my v rozpočtoch, lebo je, je fakt, že mesto nechce 

predávať, ani mestské časti, to jednoducho, budeme musieť 

vymyslieť nejaký inú inú figúru pre rozpočet 2018. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) len nedá mi ne nedopovedať 

aj smerom k pani Jégh. 

Pani Jégh a kolegovia, 

presne o to ide. Aj vašu prioritu schválime. Aj 

v budúcom roku v rozpočte, ak za ňu zahlasujete. Toto je tá 

finta, ktorá ma teda dosť dráždi. 

Všetko. 

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

Pán poslanec,  

ale to je podstata každej samosprávy. Aj v Petržalke 

to tak je, že priority poslancov sa tam dostanú vtedu, 

vtedy, keď tí poslanci to schvália. Ja neviem, čo je na 

tomto, čo je na tomto na dráždenie.  

To bol posledný diskusný príspevok a prosím návrhovú 

komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto bodu programu sme dostali dva návrhy na 

doplnenie pôvodného uznesenia. 
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Prvé doplnenie dal pán poslanec Jenčík. A síce, 

mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zabezpečil 

zavedenie do Operačného plánu zimnej údržby 2017/18 

celomestský skvápaný, to znamená zmáčaný, preventívny 

posyp. Termín: do schválenia Operačného  plánu zimná údržba 

2017/18 najneskôr do 15. 10. 2017. 

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

Ďakujeme pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať jedna prítomných. 

Štyridsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh na doplnenie pôvodného uznesenia. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

v kapitole 1 rozpočtu hlavného mesta zvýšenie bežných 

výdavkov kapitoly o 600 000,00 eur na opravy električkových 

tratí nasledovne: 
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Zvýšenie bežných výdavkov v programe 1 Mobilita 

a verejná doprava, podprogram 1.1 Integrovaný systém 

verejnej dopravy, prvok 1.1.1 Mestská hromadná doprava, 

navýšenie transferu dé DPB na opravy električkových tratí. 

V časti Bé, mestské zastupiteľstvo žiada primátora 

mesta zapracovať schválené zmeny do tohto uznesenia a ako 

zdroj financovania navýšiť daň z príjmu.  

Toľko návrh. 

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

Aj ten doplnený.  

Pán poslanec,  

je to tak, ako ste to čítali, hej? Doplnený.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

On to čítal dodatočne 

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

Dobre. Dobre.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

Dobre, dobre. Fajn.  

Prosím po. 

Dobre, hlasujte prosím.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať jedna  prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Čiže, aj toto uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ostane nám hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2017.  

Samozrejme, s týmito doplnenými potom.  

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 120

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďakujem vám veľmi pekne menom všetkých Bratislavčanov, 

ktorým opäť o krok ďalej pomôžeme v ich problémoch.  

 

 

BOD 3 INFORMÁCIA O PLNENÍ PRÍJMOV A 
ČERPANÍ VÝDAVKOV ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY ZA I. POLROK 
2017 

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

Prechádzame do bodu tri a tým je Informácia o plnení 

príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta.  

Prosím o úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 
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Predkladáme Informáciu o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky  za 

prvý polrok 2017. 

Táto informácia obsahuje zhodnotenie výsledku 

rozpočtového hospodárenia hlavného mesta Bratislavy za 

uvedené obdobie a monitorovaciu správu programového 

rozpočtovania výdavkov a o rozpočtových  pravidlách 

a zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Samozrejme, všetky detaily máte v materiáli.  

Nech sa páči.  

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Bajan.  

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

Ďakujem. Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja len dávam do pozornosti len jednu časť, alebo 

jeden, jednu položku.  

Je uvedené v tabuľke plnenia príjmov z úrokov 

v čiastke dve celé tridsaťtri milióna euro. podotýkam, že 

mestská časť v tomto období má príjem štyri celá 

osemdesiatštyri príjem.  
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Čiže, dávam do pozornosti, či by sa nemalo 

efektívnejšie, možno lepšie pracovať s tými voľnými 

zdrojmi, ale nejakým spôsobom tak, aby ten príjem mohol byť 

lepší. Je to na mene menežmente tých peňazí, ale myslím si, 

že aj vzhľadom na výšku rozpočtu, ktoré mesto má, by ten 

príjem mohol by dosahovať rádovo, rádovo vyšší.  

Vďaka. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu, nikto sa nehlási. 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 

2017. 

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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Štyridsať jedna prítomných. 

Tridsaťdeväť za. 

Aj toto uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme pekne. 

 

No, teraz je otázka, či začneme ešte ten bod štatút, 

alebo, alebo prestávku dáme, lebo za päť minút má byť 

prestávka.  

Prestávku. Dobre.  

Takže, vyhlasujem dvadsaťminútovú prestávku.  

 

(prestávka od 10.56 do 11.33 h) 
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BOD 3A 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:. 

(po prestávke) 

...do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

...v rokovaní mestského zastupiteľstva bodom 3A, a to 

je Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – procesný opatrovník. 

Dôvodom tohoto návrhu je zjednotenie procesného 

zastúpenia v meste, mesta a mestských častí, Mimosporového 

poriadku, Sporového poriadku a Občianskeho súdneho 

poriadku.  

Mestské časti vykonávajú opatrovníka pre Občiansky 

súdny poriadok a my chceme, aby vykonávali aj v týchto 

iných právnych systémoch, respektíve, podľa iných právnych 

predpisov, a preto mesto dáva túto kompetenciu mestským 

častiam.  

Materiál je bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Napriek tomu, že to úplne vecne s týmto bodom 

nesúvisí, ale vzhľadom k tomu, že je otvorený zmena 

štatútu, tak pri tejto príležitosti by som chcel spolu 

s ďalšími dvadsiatimi siedmimi predkladateľmi dať návrh 

zmeny dodatku štatútu, ktorý by riešil rozpočtové určenie 

príjmov Bratislavy a mestských častí.  

Viem, že je to trochu nesystémové, je to rozsiahla 

zmena, avšak je to akákoľvek zmena, alebo akýkoľvek 

poslanecký návrh, ktorý je ktorýkoľvek poslanec oprávnený 

dať.  

Chcem sa týmto, samozrejme, poďakovať všetkým 

spolupredkladateľom, je ich dvadsaťsedem a jedná sa a ja 

ich aj vymenujem: Richard Mikulec, Juraj Káčer, Martin 

Kuruc, Marian Greksa, Dana Čahojová, Milan Vetrák, Gábor 

Grendel, Vladimír Bajan, Jarmila Tvrdá, Viera Kimerlingová, 

Jozef Uhler, Martin Borguľa, Soňa Svoreňová, Zdenka 

Zaťovičová, Branislav Kaliský, Katarína Augustinič, Ján 

Budaj, Katarína Šimončičová, Elena Pätoprstá, Slavomír 

Drozd, Radovan Jenčík, Roman Weinštuk, Radoslav Olekšák, 

Iveta Hanulíková, Peter Hanulík, Iveta Plšeková.  

O čo ide.  

Prerozdelenie peňazí medzi mesto a mestské časti sa, 

jako, kedysi v roku 2007 nejakým spôsobom nastavilo 

a v zmysle štatútu sa vykonávajú, vykonáva pravidelne 

prerozdeľovanie, teda, týchto príjmov, ktoré prídu do 

mesta.  
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Môj návrh, alebo teda tento spoločný návrh, ktorý 

dávame, rieši len iné prerozdelenie daní z príjmov 

fyzických osôb, nerieši dať z nehnuteľnosti. Čiže, daň 

z nehnuteľnosti ostáva v takom istom prerozdelení, ako bola 

doteraz a rieši len zmenu systému prerozdelenia dane 

z príjmu fyzických osôb.  

Táto zmena rieši v prvom rade jeden z problémov, a to 

je daň z príjmov fyzických osôb, ktorá pripadá, alebo ktorá 

sa vypočítava na prepočítaného žiaka. To znamená, štát 

prispieva všetkým obciam na deti v materských školách, 

stravníkov a detí v školských družinách určitým, určitým 

množstvom peňazí a tieto peniaze sa v zmysle Štatútu hlavné 

mesta delia medzi mesto a mestské časti v pomere 39 : 68, 

čo má za následok, že zhruba 65% peňazí, ktoré prídu na 

prevádzku detí v materských škôlkách, ostáva v rozpočte 

hlavného mesta. to má za následok, že napríklad, najmä 

Petržalka a Ružinov majú výrazný nedostatok kapacity, 

pretože systémom prerozdelenia v zmysle štatútu sú brutálne 

demotivované. Im náklady vznikajú plus, mínus v obdobnej 

výške ako štát prispieva, avšak z týchto nákladov im 

v zmysle štatútu príde do ich rozpočtov len 65% a 35% si 

nechá mesto.  

Od budúceho roka ide zmena zákona, kedy neštátni 

prevádzkovatelia budú dostávať celý tento príspevok, ktorý 

prichádza zo štátu do mesta a tým pádom od 1. 1. 2018 budú 

všetky mestské časti znevýhodnené oproti, oproti súkromným 

prevádzkovateľom, v tomto období rovnako dostávajú stále 

mestské časti menej ako dostávajú súkromní 

prevádzkovatelia.  
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Keby som prekročil, poprosím o predĺženie príspevku. 

Tento, táto zmena rieši najväčšiu položku v zmysle 

prerozdelenia peňazí a to je, to sú peniaze, ktoré idú na 

prepočítané deti. Samozrejme, myslím si, že ešte na 

upratanie bude potrebné, budú potrebné ďalšie kroky, aby, 

aby sa dočistilo a zvecnilo, aby proste to, čo chodí do do 

rozpočtu mesta a delí sa medzi mestské časti, zodpovedalo 

kilometrom ciest v mestských častiach, o ktoré sa mestské 

časti, mesto starajú, zelené plochy a tak ďalej, avšak toto 

je najväčšia položka a zásadná položka, ktorá má vplyv na 

to, a naozaj, výrazným spôsobom ovplyvňuje nedostatočnú 

kapacitu v materských škôlkách, pretože ten, kto platí 

náklady prevádzky materských škôlok, čo sú mestské časti, 

nedostávajú peniaze, ktoré im štát za túto prevádzku 

v zmysle rozpočtu posiela.  

Z toho návrhu, ktorý je, je tam, vlastne posielal som 

ho elektronicky, bol pred (gong) pred zasadnutím dnešného 

zastupiteľstva bol daný všetkým poslancom na stoly, čiže, 

v zmysle rokovacieho poriadku ho nebudem čítať, lebo je 

rozsiahlejší, ale v zmysle rokovacieho poriadku ho nemusím 

čítať, čiže dávam ten, ktorý bol všetkým poslancom 

predložený na stôl.  

A hovorím, tento má za následok, že vlastne všetky 

mestské časti na najbližšie tri roky majú garantované, 

garantované daň z príjmov fyzických osôb v takej výške, ako 

bolo narozpočtované na rok 2017, až po ro, od roku 2021, 

tým pádom, ak teda dostanú viac, tak samozrejme, dostanú 

viac, ak by náhodou im z tí, z toho prepočtu vyšlo menej, 

tak túto sumu majú garantovanú a je tam ten mechanizmus 
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solidarity nastavený tak, aby sa im tie peniaze v prvom 

rade dopočítali, aby teda nikto na tom nebol škodný. 

Som presvedčený o tom, že, že tento navrhovaný systém 

a aj vzhľadom k počtu spolupredkladateľov je naozaj 

systémovo správny, že naozaj vyrieši časť problémov, ktorá 

je spojená s financovaním mesta a mestských častí a že aj 

vďaka tejto zmene sa omnoho ľahšie budú v budúcnosti 

prijímať ďalšie systémové zmeny, kedy sa rozdelenie peňazí 

medzi mesto a mestské časti bude nastavovať podľa, podľa 

skutočných nejakých parametrov a nie tak, ako sa v dvetisíc 

siedmom, síce v dobrom úmysle, ale nejak nastavilo, 

a bohužiaľ, tá doba sa už posunula a dnešný čas si vyžaduje 

na to, aby došlo k nejakej zmene a aby sa zreálnil, 

zreálnili príjmy s výdavkami.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čaho Čahojová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec sa prihlásil neskoro, takže, máš slovo 

pani. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Takže aj keď sa mi zdá, že pán poslanec Jenčík sa 

prihlásil včas, ale nie som ten kompetentný, ktorý o tom 

rozhoduje.  

Mrzí ma to, pán poslanec. 

Ja chcem využiť tento priestor nie na siahodlhú 

diskusiu o návrhu pána poslanca Hrčku, ale chcela by som sa 

mu verejne poďakovať, pretože, vážení kolegovia, všetci 

vieme, že to nie sú ani hodiny, ani noc pred 

zastupiteľstvom, ani dve noci, ale to sú týždne tvrdej 

práce, týždne tvrdých diskusií, vysvetľovania a nechcem 

teda podceňovať Janka, ale minimálne, pokiaľ viem, dva roky 

premýšľania o tom, ako to naozaj je, hľadania východísk zo 

situácie. A hľadania takých východísk, ktoré čo možno  

nikomu neuškodia, ale veci pomôžu.  

Všetci sme vedeli, že to nie je úplne v poriadku, 

všetci sme vedeli, že ten systém prerozdeľovania daní je 

niekde zdeformovaný, ale nebolo nikoho, ktorý by sa 

seriózne, solídne a trpezlivo a dôsledne tejto problematike 

venoval, okrem pána poslanca Hrčku, hoci si myslím, že toto 

by malo, malo robiť niekto úplne iný, niekto, kto je za to 

platený z daní občanov. 

To, na čo chcem poukázať, aby tomu rozumeli aj 

Bratislavčania, ktorí možno počúvajú, úplne jednoducho. 

Prerozdeľovanie daní, ktoré, teda dane, ktoré prichádzajú 

z príjmu fyzických osôb do rozpočtu hlavného mesta sú 

prerozdeľované nesprávnym spôsobom, čo je najmarkatnejšie 

vidieť. A som rada, že sa  s tým stot stotožnili mnohí 

poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli ochotní 
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podpísať sa pod tento návrh a naroz najmarkantnejšie to 

vidieť na deťoch. Na deťoch, ktoré navštevujú školské kluby 

detí, na deťoch, ktoré sa stravujú v školských 

zariadeniach, na deťoch materských škôl, čo sú originálne 

kompetencie mes, alebo povinnosti mestských častí.  

De, mestské časti na deti zo svojich iných, alebo zo 

svojich rozpočtových prostriedkov musia dofinancovávať, 

dofinancovávať tieto svoje povinnosti, alebo túto službu, 

na rozdiel od hlavného mesta, ktorému zostáva prídel na 

deti v základných umeleckých školách a ktoré môže rozpúšťať 

prostriedky na niečo úplne, úplne iné ako sú deti 

v základných umeleckých, umeleckých školách. 

Zároveň chcem poukázať, že dlhodobo sa tento problém 

vlečie aj, napríklad, aj so zeleňou, ktorú mestské časti 

doplácajú na to, že hlavné mesto sa nestará o zeleň, ktorá 

sa nachádza v mestských častiach. A sú aj iné, sú miestne 

komunikác, komunikácie mesta, ktoré sa nachádzajú 

v mestských častiach, o ktoré sa mesto riadne nestará. Sú 

problémy so zimnou údržbou, sú problémy s mnohými inými 

ďalšími vecami, v ktorých mestské časti suplujú kompetencie 

hlavného mesta. 

Je to, je to veľmi zložité vysvetľovať, pretože aj 

mestské časti nie sú, nesmú investovať prostriedky, 

napríklad, do cudzieho majetku. 

Ja, napríklad, čo sa týka zelene. Ja si myslím, že pán 

aj poslanec Hrčka urobil za nás obrovský kus práce, všetci 

by sme mu mali poďakovať, vrátane pána primátora, pretože 

pán poslanec Hrčka hľadal také riešenie, mohol navrhnúť 
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ešte aj drakonickejší návrh, ako sme sa tam dočítali, 

v ktorom by mesto mohlo prísť o sedemnásť miliónov euro, 

ale našiel riešenie, ktoré by mohlo byť schodné pre všetky 

zúčastnené strany, a to z vlastne zo šesť milión euro, si 

spomínam? Šesť milión euro bude mať mesto menej v rozpočte, 

ale tieto prostriedky sa nestratia a prídu na účty 

mestských častí, ktoré ich určite adresnejšie minú na tieto 

účely.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mne to nevadí, že som sa nedostal k slovu. Len plynule 

nadviažem na kolegyňu Čahojovú. 

Tiež som sa chcel veľmi pekne poďakovať kolegovi 

Hrčkovi za prípravu tohto materiálu.  

Pre malé mestské časti takýto materiál znamená 

stabilitu. Stabilitu do budúcich období. My sme doteraz 

museli venovať kopec energie presviedčať kolegov z veľkých 

mestských častí, aby takzvaný solidárny príspevok, aby nám 

ho nezobrali, aby, aby jednoducho, podržali malé mestské 

časti. Nebolo to na málo ene, veľakrát to nebolo málo 

energie. 
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A po novom by sme teda mohli túto energiu venovať iným 

problémom, ktoré trápia toto mesto. 

Čiže, ešte raz. Veľmi pekne ďakujem za prípravu tohto 

materiálu. 

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 som veľmi rád, že tento materiál vznikol, lebo viac 

ako osem rokov som sa venoval tejto problematike. Som rád, 

a služobne starší kolegovia budú vedieť potvrdiť, že tieto 

anomálie sme sa snažili dostať na pravú mieru. Faktom je, 

že, že nedostane mesto menej peňazí. Peňazí zostane rovnaká 

miera, len budú spravodlivejšie prerozdelené. To je celé.  

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: 

Chcem dať na právnu mieru niektoré vecičky, ale 

nebudem nejak ostro kritický. Už sme si to s pánom Hrčkom 

vysvetlili, a teda, dal ma do obrazu.  
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Ale nie je pravda to, že sa to roky rokúce neriešilo. 

Riešil to práve magistrát. Riešil to bývalý primátor pán 

Ftáčnik, ktorý sa snažil, chodil na regionálne stretnutia 

starostov. A ešte ako starosta v prvom volebnom období, bol 

predsedom a snažil sa nájsť správnu mieru toho. 

My sme ako starostovia tiež sa snažili nájsť nejaký 

koeficient toho, ako zapojiť do toho nie len tie veci, ako 

sa dostávajú peniaze na seniorov, zuškárov, základné školy, 

stravníkov, počet obyvateľov, ale aj iné koeficienty. 

Nevedeli sme sa nikdy zhodnúť na dĺžke komunikácií, na 

verejnej zelene, o ktorú sa staráme, na nadmorskej výške, 

lebo niektoré mestské časti sú zimou postihnuté.  

Čiže, chápem, že dal do toho teraz exaktný spôsob. 

Správ (gong) ne 

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

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem tiež poďa poďakovať pánovi Hrčkovi za  

prácu a poprosiť poslancov o podporu tohto materiálu. 

Naozaj, pomôže všetkým mestským častiam, takmer.  

Ďakujem pekne. A ešte raz ďakujem. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Aby toho ďakovania nebolo málo, tak Janko, ďakujem aj 

ja. 

Ako poslanec malej mestskej časti, ktorá nakoniec 

v tej tabuľke to vidieť, že teoreticky by sme mohli byť my 

tri malé mestské časti nejakým spôsobom ukrátení na tých 

príjmoch. Vďaka teda tej tohto príjmu musím povedať, že to 

spravodlivejšie rozdelenie som ochotný podporiť a podporím 

ho, i keby to malo mať taký negatívny, ale malý dopad na 

mestskú časť Devín. 

Nezúčastňoval som sa v príprave toho materiálu, preto 

som ani v tej záverečnej fáze sa ne sa nenapísal, alebo ne 

nechcel som byť ako predkladateľ, ale v plnej miere ho 

podporujem a zahlasujem za. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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No, ja budem asi jediný, ktorý pánovi kolegovi nebude 

ďakovať za tento materiál. 

Ja by som len chcel pripomenúť, že pri tak zásadnej 

zmene štatútu by sme mohli aspoň dodržiavať základný 

legislatívny proces pripomienkového konania. Ja to tu 

nechcem čítať, ale štatút má nejakú, nejaký svoj rámec ako 

sa má prijímať.  

Pán poslanec, ty tu vys, vy tu vystupujete ako 

dodržiavateľ čistoty a teraz, teraz to týmto materiálom 

flagrantne porušujete. Ale flagrantne.  

Tam tento štatút mal byť poslaný na mestské časti, 

malo to byť vyhodnotené. Ja, ja s týmto materiálom 

nesúhlasím. Ale keby prešiel normálnym spôsobom, že príde 

na mestské časti, my sa vyjadríme, ten materiál tu zjavne 

prejde, už, už podľa množstva tých ľudí, ktorí sa 

prihlásili, ale takýto zásadný materiál prijímať takto 

narýchlo, že to len sem niekto hodí bez toho, aby sa to 

diskutovalo na mestských častiach. My sa o tom ako 

starostovia roky bavíme.  

Pán poslanec,  

tento materiál mali aj starotovia na Regionálnom 

združení, tento materiál nezískal podporu starostov. My sme 

sa na ňom nedohodli. 

Ja nehovorím, nechcem hovoriť, že je dobrý, zlý. 

Jednoducho, pán kolega si vybral jednu kapitolu 

z viacerých, z množstva kapitol a povedal, že toto bude 

berná minca. Žiaci budú berná minca a hotovo. Takto to 
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chcem, takto to vyhovuje väčšine mestských častí a tak to 

bude.  

Ja si osobne myslím, že to nie je správne riešenie 

a že by sa o tom malo rozprávať a nie to, nie to prijímať 

takýmto, naozaj, nazvem to, veľmi zvláštnym spôsobom. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Samozrejme, v prípade, že štandardne iniciuje zmenu 

štatútu hlavné mesto, tak ten proces je štandardný. Ja ako 

poslanec neviem iniciovať návrh zmeny štatútu, neviem 

oficiálne za mesto poslať svoj návrh na pripomienkovanie 

mestským častiam, ale viem, v zmysle zákona, dať 

pozmeňujúci návrh. 

Áno, tento pozmeňujúci návrh je značne rozsiahly, to 

je pravda. Je to neštandardné, je to precedentné, je to 

pravda, na druhej strane ale, ale vôbec nie je, nie je 

pravda to, že by, že by nejakým spôsobom.  

Viete, ono je to naozaj. Dostali sme sa do tejto fázy 

hlavne preto, že sa o tom veľa rokov rozpráva a nič sa 

neurobilo a sú o tom, tak jak povedal kolega Jenčík, 

nonstop hádky.  
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Nonstop sa nedá dohodnúť pomaly na farbe pomaranča, 

lebo sú tu veľké časti, malé časti, rozdelenie nejaké je, 

niekto by o niečo prišiel, niekto by niečo získal, je s tým 

problém.  

Áno, je to neštandardné, myslím si však, že je to 

východisko z tohto celého problému a má to tendenciu prejsť 

a pomôcť celému (gong) mestu.  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Len tri poznámky. Ďakujem veľmi pekne. 

Pán starosta, 

áno, pán Hrčka správne povedal. Roky sa o tom bavíte 

starostovia, aj teraz v postarej tretí rok sa o tom bavíme, 

nikto nič neurobil. 

Druhá vec. 

Samozrejme, že sú takí, ktorým to vyhovovalo, že sa 

o tom, že sa s tým vlastne nič nerobilo, lebo niektorí sa 

mali lepšie, niektorí sa mali horšie. Ja si práve myslím, 

že mestská časť Devínska Nová Ves sa mala lepšie ako mnohé 

iné mestské časti. Možno o tom dlho rozprávať.  

A tretia vec, ktorú chcem po, pripomenúť, že spomeňme 

si, ako sme starostovia mestských častí sa snažili, snažili 

a premýšľali ako pripraviť dodatok k štatútu k poplatku za 
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rozvoj a nemali sme ten nástroj, aby sme mohli presadiť 

zmenu, alebo dodatok k štatútu k poplatku za rozvoj, 

napriek tomu, že sme mali na to jednotné stanovisko. 

Takže, toto je jediná cesta ako pán poslanec môže 

tento svoj poslanecký návrh predostrieť.  

Ďakujem pekne. 

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

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Chcem iba potvrdiť to, čo hovoril pán pán Jambor. 

A po druhé, tu do tohto materiálu vsunúť do návrhu 

uznesenia ešte jedno odlišné uznesenie, tiež nie je možné, 

lebo o tej prvej časti  o toho opatrovníka, teda o tom 

hlasovať stačí trojpätina väčšiny prítomných, lebo to bolo 

prerokované na mestských zastupiteľ, či, miestnych 

zastupiteľstvách, ale toto vôbec nebolo, to potrebuje 

trojpätinovú všetkých prítomných.  

Takže, nie je to dobré spárenie, podľa mňa.  

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

Pán poslanec Mrva. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 139

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Na doplnenie.  

Ja som včera bol taký rozhorčený. Však s pánom Hrčkom 

sme si vydiskutovali svoje, tiež som nechápal, prečo sa to 

robí takýmto, kvázi, barbarským spôsobom na chrapúňa, ale 

bolo mi vysvetlené a mys, a aj mi pripomenul to, že my vo 

februári 2015 sme žiadali pána primátora, aby otvoril 

štatút v tejto veci. Podľa normálne postupu. Článok stotri 

štatútu, pán primátor, máš otvoriť. Neotvorilo sa to. Tak 

sa aplikovala tá metóda, ktorá je ako rozvojový poplatok.  

Je to skutočne, nech, neformálne. Nie je to 

štandardné. Nevideli to poslanci mestských častí. 

Starostovia s tým nesúhlasia, ale neni to inak možné 

urobiť, keď pán primátor, neotvoríš ty normálnu legitímnu 

formu pripomienkovania štatútu tým, že sa otvorí v tejto 

veci štatút tebou. 

Tak sme si to včera vysvetlili, a preto sa to takto 

robí. 

Je tak, pán Hrčka?  

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

Pán poslanec Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Nedá mi nezareagovať na dvoch kolegov starostov, ktorí 

vystupovali predo mnou.  
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Kolegovia, 

prosím vás, spomeňte si ako sme riešili poplatok za 

rozvoj. Riešili sme ho tak, že sme ako Regionálne združenie 

sme oslovili mestské časti, a to malo aspoň nejakú takú 

formu.  

Keby ste to urobili v tomto prípade, tak by som ešte, 

eš, ešte by som to zobral. Ale vy chcete obhájiť niečo, čo 

sa obhájiť nedá. Takto sa to naozaj, jednoducho, nerobí. 

A akokoľvek to budete obhajovať, je to zlé.  

A keď pani kolegyňa hovorila o tom, že sú nejaké také 

mestské časti, výhodné, nevýhodné. Ono je to hlavne o tom, 

že koľko tá mestská časť prispieva. To znamená, že keď 

niektorá mestská časť (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

viacej, tak logicky, dostane z toho, z toho ba, z toho 

spoločného balíka viacej.  

Pán kolega to hovoril, spájal Ružinov a Petržalku. To 

sú dve odlišné mestské časti, ktoré majú úplne iné príjmy. 

Tak neviem, ako to chce spájať a potom to napasovať na 

tento svoj materiál. 

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

Pán starosta Šramko. 

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

Bratislava - Lamač: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 
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Myslím, že práve táto debata jak keby prierezovo 

ukázala to, že čo sme sa po dlhé roky snažili v tej komisii 

starostovia nájsť nejaký spoločný zámer a jednotný nejaký 

postup na to, aby sme pri tých prerozdeľovaniach peňazí 

dostali určitú spravodlivosť. 

Musím povedať, priznávam, že v utorok na Regionálnom 

združení mali starostovia zásadne odmietavý postoj k tomu, 

že to išlo veľmi rýchlo a neboli v podstate prerokované 

detaily. Musím povedať, že som si dal veci vysvetliť 

a chcem poďakovať pánovi Hrčkovi, že ozaj tú matematiku 

zložite tie čísla dal do takých nejakých jasných vízií 

a chcem povedať, že možno že je výhoda to, čo sa tu 

predkladá, že sa tu pojednáva len o jednom nejakom 

koeficiente v závislosti na tých deťoch. A toto ma práve 

vplyv na to, že keď sa posunieme ďalej, tak potom doriešime 

ešte ďalšie.  

My všetky prípravy, ktoré sme robili v predchádzajúcom 

období, riešili veľmi široký záber a možno toto bolo 

problém medzi malými, strednými a veľkými starostami, teda, 

alebo starostami zastupujúci tieto mestské časti. Nebolo to 

jednoduché sa dohodnúť, a preto poprosil by som, tak jak 

som počul, že to bude asi schválené.  

Chápem kolegu Jambora, že je neštandardný postup, ale 

práve materiál je dobrý.  

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som teda aj z toho čo povedala pani Jégh dal 

procedurálny návrh, aby sa o bode A a Bé hlasovalo 

samostatne vzhľadom k tomu, že tam sa bavíme teda 

o kvórach, aké je, že iné kvórum je na Á a iné kvórum je na 

Bé. Dá sa to veľmi jednoducho vyriešiť rozdelením 

hlasovania. 

Druhá vec. 

Vôbec nie je pravda a keby si niekto naozaj 

detailnejšie pozrel tie správy, že sa ro, mestským častiam 

dáva toľko, koľko prispieva. Nie, nie je to pravda. 

zopakujem ešte raz, nie, nie je to pravda.  

A s kýmkoľvek, lebo toto neni politická téma. Toto je 

exaktná téma. Tu sa naozaj môžeme pobaviť o číslach a dá sa 

to veľmi jednoducho na tých vzorcoch a na tých jednotlivých 

sumách ukázať, že nie je pravda, že jednotlivým mestským 

častiam ide toľko, koľko prispeli. 

Preto to je ten problém a presne pre toto sa dlhodobo  

o tom bavíme.  

A naozaj, sú tu mestské časti, ktoré zo súčasného 

systému profitujú a sú tu mestské časti Petržalka, 

Karlovka, Dúbravka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, ktoré sú 
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výrazným spôsobom týmto súčasným systémom poškodzované. 

A tento systém, by to mal aspoň čiastočne kompenzovať.  

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. 

Ja len sa chcem pridať k Jankovi Hrčkovi a povedať 

všetkým kolegom, že kto mal chuť, aby to Jano vysvetlil, 

tak Jano bol ochotný to vysvetľovať každému. Všetky tie 

vzorce, všetky tie výpočty. Ja si myslím, že to je oveľa, 

oveľa spravodlivejšie nadstavené, ako to bolo pred tým. 

Čiže, tiež by som poprosil kolegov, aby sme zbytočne 

to nenaťahovali a podporili tento materiál.  

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 podčiarknuť to, čo tu bolo 

povedané.  
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Toto je dôsledok neotvoreného štatúta k tejto téme. 

Žiaľ, je to tak.  

Tiež sa mi to dva razy nezdá, ale jednoducho, budem za 

to hlasovať, lebo posunie veci trošku ďalej. 

Na druhej strane, ak niekto sleduje zvonku, napríklad, 

expert pre školské právo, pán Ondek, našu diskusiu, tak 

prvý bude navrhovať zmenu nariadenia vlády. Jednoducho, 

exaktne išli peniaze zo školstva do školstva. Jednoducho, 

my sa tu zahrávame s témami, ktoré jednoducho, možno si 

neuvedomujeme ten dosah, ak si to budeme vedieť sami 

vyriešiť, chvalabohu. Ale jak sa zistí, že peniaze, ktoré 

boli určené na žiakov a okrem iného v tom, v koeficiente 

nejdú presne všetky na žiakov, čo teda môže naznačiť aj to 

prerozdelenie, to znamená, že niekto to bude chcieť riešiť 

silovým spôsobom, a to zmenou nariadenia vlády. Ale to by 

bolo krajné riešenie pre nás. Veľmi nevýhodné.  

Všetko. 

Detaily nemá význam, v tej minúte nemám šancu to 

vysvetliť.  

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

Poslanec Vetrák. 

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

Ja už asi len viacmenej zopakujem to, čo Jano Hrčka 

hovoril o tom, o tom hlasovaní. 
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Že práve tým, že je to tam rozdelené na body A a Bé, 

a teraz jak dal ten procedurálny návrh, tak jeden bod sa 

bude odsúhlasovať trojpätinovu väčšinou prítomných, druhý 

trojpätinovou väčšinou všetkých a podľa toho, či prejde, 

neprejde, sa to zlúči do jedného textu, tak jako je to 

navrhované. 

Takže, dá sa to spraviť. Aj keď je to neštandardné, 

ako bolo povedané. 

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: 

Aby sa to tu nemuselo robiť takto na chrapúňa 

v budúcnosti, tak je treba novelizovať buď zákon, alebo 

štatút taký, že keď ak primátor nechce opakovane otvoriť v 

nejakej veci štatút a spustiť proces paragrafov, teda 

článku stotri, tak by táto možnosť mala ísť normálne do 

zastupiteľstva. A bolo by to takto slušné. 

Pán Šramko, 

neni to len jedna vec otvárania, myslím, že žiakov, 

školákov, bolo tam viacero vecí spomínaných pánom Hrčkom, 

že do toho zakomponoval. 

A ešte by som bol rád, keby ste, pán Hrčka, tak 

verejne povedali, to čo ste mi povedali včera, že presne 

tak, ako si hovoril ty, Peťo Šramko, bude sa v ďalších 

rokoch pokračovať, aj budúci rok, aj ďalej  v spresňovaní, 
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v spravodlivovaní tohoto vzorca, aj nejakou formou 

solidarity, o ktorej uvažujete v budúcnosti. Bolo by dobré, 

keby to zaznelo verejne.  

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Presne to som chcela povedať, pán Mrva, zároveň vám, 

vás poprosím ako starosta, skúste iniciovať medzi 

starostami zmenu tohto, tejto legislatívy, ale zá zároveň 

to bude zase musieť iniciovať pán primátor a pôjde to 

neštandardným spôsobom.  

Tiež som nebola veľmi nadšená tým postupom, ale 

uvedomujem si, že sú situácie, ktoré sú, takzvané, 

havarijné. 

A to, čo hovoril pán Vetrák, budeme to musieť teda 

hlasovať o tom zvýšeným počtom poslancov, takže je to, je 

to situácia, kedy budeme riešiť naozaj deti, ktoré, kým by 

sme sa my rozkývali, už by aj dorástli v tých škôlkách. 

Takže, ja osobne to považujem za havarijný stav, za ne 

za neštandardnú situáciu, ktorá sa rieši neštandardným 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi Šramkovi za 

takto vyslovený názor, hoci patrí k tým malým mestským 

častiam. 

Ja by som ešte doplnila poznámku, že či sú starostovia 

jednotní alebo nie, o veci v konečnom dôsledku rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. 

Videli sme jednotu starostov čo sa týkalo poplatku za 

rozvoj, videli sme jednotu starostov, všetci boli 

v petičnom výbore proti hazardu, ako sa napokon hlasovalo. 

A videli sme jednotu starostov, pripomienkovali tender na 

verejné osvetlenie a vieme, ako sa tu hlasuje.  

Takže, v konečnom dôsledku o akýchkoľvek zmenách 

rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva bez ohľadu na 

názor starostov. 

Ďakujem. 

Hoci niektorí sú aj starostami, aj poslancami 

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

Pán poslanec Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Ja tu počúvam príspevky, že je tu nejaká neštandardná 

situácia, a treba to schváliť. Tu vôbec nie je žiadna 

neštandardná situácia. Všetko funguje. A ja naozaj 

nerozumiem, prečo to ideme schvaľovať takto.  

Keď už, keby ste si s tým dali trošku roboty, do konca 

roka by ste to úplne bez problémov stihli. Mohli ste to 

poslať mestským častiam. Dalo sa to urobiť. 

Toto je naozaj, ako povedal ko kolega, musím s Jankom 

Mrvom výnimočne súhlasiť, že to je na hulváta a takto sa 

to, naozaj, nerobí. 

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

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viete, páni kolegovia, dámy kolegine, 

niekedy bazírujeme len na forme a niekedy bazírujeme 

na obsahu, podľa toho, ako nám to vyhovuje. A deje sa to 

nie teraz, ale celé tri roky, minulé štyri roky. 

Pán starosta Bajan hovoril, že osem, desať rokov sa 

venujete tej téme a stále nič?  
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A ako povedala Eliška Pätoprstá, áno, tie deti 

odrastajú a situácia sa mení a vidíte, že stále v každej 

väčšej mestskej časti je problémom materské školstvo.  

Každá tá zmena by prišla na stôl nám mestským 

poslancom a je v našich rukách ako sa rozhodneme. Či je 

našou prioritou podporiť mestské časti v riešení 

problematiky materských škôl. 

A aj keď sa, možno, teraz to zdá, že sme preskočili 

tie formálne kroky, podľa mňa je najvyšší čas to riešiť, 

lebo na budúci rok už čas mať asi nebudeme.  

Takže, ja som sa preto  pridala k tejto problematike 

a myslím si, že urobíme správny krok.  

Ak to dnes neprejde, máte to (gong) ako starostovia 

stále. 

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

Dobre.  

To bol koniec diskusie.  

Pa, návrhová komisia, o čom budeme hlasovať ako prvé?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

Takže, hlasujeme, prosím, o opatrovníctve.  

Prečítajte návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy - procesný opatrovník.  

Všetko ako pôvodne predložený text.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová väčšina prítomných. 

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

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Štyridsať jedna prítomných. 

Štyridsať jedna za. 
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A teraz máme to hlasovanie o doplňujúcom návrhu? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O tomto doplnenom návrh k štatútu, teda dodatku 

k štatútu, rozpočtové určenie príjmov Bratislavy 

a mestských častí.  

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) dobre. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová všetkých. 

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

Tu vám chcem, dámy a páni, povedať, že návrh, o ktorom 

idete hlasovať niekoľkonásobne porušuje zákony a štatút,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Štatút, chcem vám to povedať. Nebol prerokovaný 

s Bratislavou, tu nebolo žiadne odmietanie. Nik, mesto 

o tom nič nevie. Porušuje to zá štatút, pretože nebol 

prerokovaný s mestskými časťami, je tam dopad na mestský 

rozpočet, nie sú tam odborné stanoviská.  
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Čiže, tento zákon, tento návrh je protizákonné. Ale vy 

o tom budete rozhodovať.  

Nech sa páči, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Tridsať za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Tým máme bod 3A. 

 

 

BOD 4 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY - PARKOVACIA POLITIKA 

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

A prechádzame do ďalšieho bodu rokovania mestského 

zastupiteľstva, a tým je bod štyri, že? A to je Návrh, 

ďalší Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 

parkovacia politika. 

Dámy a páni, 

parkovanie, nemusím vám vysvetľovať, je jeden 

z najväčších problémov, ktoré trápia Bratislavu a aj práve 

preto toto mestské zastupiteľstvo už v decembri 2015, 

v šestnástom roku schválilo nariadenie o parkovaní 
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v Bratislave, ktoré, ktoré uprednostňuje Bratislavčanov, 

upravuje priestor pre viacej parkovacích príležitostí.  

Medzitým sme sa dozvedeli, že v Bratislave žije viac 

ako dvestotisíc ľudí, ktorí tu nie sú prihlásení na pobyt 

a Bratislave uchádzajú milióny eur práve z týchto ľudí. 

Parkovanie je práve nástroj ako týchto ľudí primäť, aby si 

registrovali trvalý pobyt  a tým pádom by sme vedeli 

vyriešiť aj financovanie Bratislavy. 

Čiže, hovoríme nie len  o podpore Bratislavčanov, ale 

aj záchrane hlavného mesta z finančného hľadiska, pretože 

vidíte, že sú tu návrhy, že mesto bude mať zvýšené finančné  

nároky a tie peniaze musíme do mesta dostať.  

Bratislava je jediné krajské mesto, ktoré nemá 

pravidlá parkovania a tento krok vieme teraz napraviť.  

My sme sa stretli aj s prokurátorkou prokuratúry, 

ktorá podala prostest a dohodli sme sa na spoločnom 

postupe, ktorý bude taký, že mesto vyhovie tomu protestu, 

pripravujeme zmenu vézeten tak ako to požadoval prokurátor, 

ale táto zmena, a to nám prokurátorka aj potvrdila, vôbec 

nevplýva na charakter, alebo na podstatu procesu, to 

znamená, že my môžeme kľudne prijať zmenu štatútu, spustiť 

parkovanie tam, kde sa to dá a paralelne potom na budúci 

rok niekedy v marci, februári doplniť vézeten o podmienky, 

pripomienky prokurátora. 

Pripomínam, že jedna z najdôležitejších výhrad 

prokurátor bola práve neschválený štatút. Že sám prokurátor 

hovorí, že ak chceme ísť do toho, musíme schváliť štatút.  
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Dnes ho máte na stole a môžete aj túto výtku 

prokurátora odstrániť. 

Viem, že sa blížia krajské voľby a neviem či to viete, 

ale dvadsaťšesť z vás ide kandidovať na župných poslancov. 

Najväčší problém župy, tak ako to vnímam aj z tej volebnej 

diskusie, je doprava, tak som zvedavý ako kandidáti na 

poslancov budú hovoriť svojim voličom ako pomohli doprave 

v Bratislave, keď opäť by zase sa zablokovala parkovacia 

politika. To si myslím, že je politicky dosť 

nevysvetliteľné.  

Často tu kurzuje obava z toho, že by sa parkovanie 

zavádzalo v roku 2018 pred voľbami a museli by sme voličom 

vysvetľovať nepopulárne kroky. To je, je to mylná 

predstava. Každý, kto trošku tomu procesu rozumie vie, že 

toto je iba prvý krok. my musíme, ak mestské časti dostanú 

túto kompetenciu, tak si budú musieť začať pripravovať 

svoje vlastné vézetenky, svoje zóny dopravného státia. 

Nájsť si ten software na párovanie informácií a platobný, 

platobný terminál. Čiže, toto sú všetko procesy, ktoré 

spoľahlivo potrvajú viacej ako pár mesiacov.  

To znamená, že ak to teraz schválime, tak v roku 2019 

môžme hovoriť o spustení parkovaní.  

Čiže, nemusíte sa báť, že sa budeme pred voľbami niečo 

riešiť.  

Naviac, každá mestská časť má právo, ktoré vložili ste 

vy, poslanci, do tohoto systému, zaviesť dvojročnú výnimku, 
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alebo dvojročný prechodný režim. Čiže, aj týmto sa to dá 

dostať všetko do ďalšieho volebného obdobia.  

Ak sa štatút neschváli dnes, tak z tejto matematiky 

vyplýva, že sa bude schvaľovať najskôr v roku 2019. To by 

ale znamenalo, že parkovacia politika by sa mala spúšťať 

v roku 2021, a to je zase tiež rok pred voľbami. Takže, keď 

budeme sa podobne báť potom, tak sa parkovacia politika 

vlastne nikdy nespustí. Len zo strachu pred niečím 

imateriálnym. 

Tak. Aj preto vás prosím, aby ste tento strach 

odblokovali a Bratislavčanom pomohli, pomohli vyriešiť 

jeden najzávažnejší problém, a to je mies, nájsť miesto na 

parkovanie.  

Parkovacia politika nie je o vyťahovaní peňazí. Je to 

regulácia.  

Okrem pravidiel parkovania mesto podniká radu ďalších 

opatrení v riešení mobility. Máme nové autobusy, vďaka 

vašemu rozhodnutiu. Máme nové električky. Opravujeme 

električkové trate. Rekordne sa opravujú povrchy 

komunikácií, aby tie nové autobusy nejazdili po starých. 

Zavádzame systém zdieľania bicyklov bikesharing, máme 

systém zdieľania automobilov, casharing. Opravujú sa 

verejné priestranstvá, mosty. Mosty sa opravujú.  

Čiže, Bratislava robí všetko čo môže.  

Dokonca sa nám podarilo zahusťovať aj železničnú 

dopravu na území mesta. určite ste si všimli, že Železnice 
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Slovenskej republiky zahustili spoje, ktoré jazdia do 

Petržalky.  

Schválili ste Jegiot zap, zapojenie Regiojetu, to sú 

všetko kroky správnym smerom, ale bez schválenia pravidiel 

(gong) parkovania je toto všetko jalové, pretože ten základ 

je v poriadku v uliciach. 

Poriadok v uliciach, podpora Bratislavčanov, financie 

pre Bratislavu, to sú všetko veci, ktoré hovoria pre zmenu 

tohoto štatútu.  

Naopak, strach, nevôľa veci riešiť, odkladanie 

problémov, hovoria (gong) na jeho zabránenie. 

Ja vás prosím, aby ste pomohli Bratislavčanom vyriešiť 

tento problém a schválili zmenu štatútu a umožnili mestským 

častiam, tie ktoré chcú, začať riešiť parkovanie na svojom 

území. Bratislavčania to zúfalo potrebujú. A je to vo 

vašich rukách. 

Ďakujem a otváram diskusiu.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Budem sa opakovať, ale keďže na vašom návrhu vy nič 

nemeníte, tú parkovaciu politiku nemeníte, nevylepšujete, 

ale znova ju predkladáte, tak treba znova zopakovať: Toto 
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nepovažujem za politiku, ale za, proste, novú dať, ktorá je 

ešte aj v rozpore so zákonom.  

Nestačilo vám, že na to prokurátor poukázal, znovu ju 

predkladáte.  

Ja teda nebudem slúžiť majiteľom obchodných centier, 

ktorí chcú už konečne skasírovať zákazníkov. Nebudem ani na 

občanov uvaľovať daň, za ktorú nedostanú žiadnu 

protislužbu. 

Politika, pán primátor, 

a poprosím, ak by som nemal čas, o predĺženie,  

politika je, kedy občan dostáva za svoje peniaze 

nejaké verejné služby. V tomto prípade nejde o žiadnu 

politiku, ide o zdanenie užívateľov motorových vozidiel na 

území mesta.  

Z obavy pred voličmi, ktorých sa bojíte, lebo keby 

vedeli, že čo na nich chystáte, tak vás prídu povyhadzovať, 

tak odkladáte účinnosť až po voľbách.  

No ale ako to poznáme, tak na druhý deň po voľbách tá 

sa preschváli celá parkovacia politika tak, že platby 

nabehnú. A ide o stovky až tisíce eur, ktoré by mali 

občania platiť len za to, že užívajú osobné vozidlo na 

prepravu v meste. Na prepravu v meste, ktoré nemá stále 

ešte dokončený žiaden nosný dopravný systém. Žiaden. Kde sa 

peniaze povyhadzovali na sľuby po metre. Desiatky rokov sa 

rozhadzovalo, namiesto toho, aby sa postavil jeden nosný 
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systém. V meste, ktoré nemá úverové linky na to, aby 

nakúpilo nové vozidlá emhádé.  

Vy niečo sľubujete, ale keby tí ľudia naozaj presadli 

do emhádé, tak by zistili, že nemajú kam presadnúť. Úverové 

linky na pôžičky v Dopravnom podniku sú vyčerpané na celé 

roky. Bratislava je už na hranici zadĺženia, kde si nemôže 

ďalej brať peniaze. A z príjmov, z daňových príjmov sa nedá 

tak zvýšiť kapacita emhádé, ako by si, naozaj, presadnutie 

občanov do vozidiel vyžadovalo.  

Ani o jedno percento, nie to o päť percent, alebo 

o desať percent. Nie je dnes schopný emhádé prepraviť 

v špičke viac občanov. V špičke sú vozidlá tak natrepané, 

že o nejakej kultúre cestovania na niektorých linkách sa 

nedá ani len snívať. 

A samozrejme, že sú tu tie hlavné linky na Hlavnú 

stanicu a podobné, ktoré by mali zabezpečovať to 

presadnutie.  

Opakujem. Vy často robíte, pán primátor, opatrenia, 

akože zaviedol som elektrodopravu, lebo chodia dve autá. 

Zaviedol som bikesharing. Veď to sú symbolické mediálne 

gestá. A takým je aj fľak na nekompetentnú a nepripravenú 

parkovaciu politiku.  

Ľuďom rozprávate, ako keby mali mať viac parkovísk. 

Však nebudú mať ani o jedno parkovisko viac. Ani o jedno 

jediné. Naopak, pri značení tie čísla parkovacích miest 

ubúdajú.  
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Nemáte pripravený jediný parkovací dom. Jediné 

záchytné parkovisko. Nemáte pripravenú políciu, nemáte 

pripravené emhádé. Nemáte pripravené vôbec nič, iba veľké 

reči pre médiá, kde ľudia majú uveriť, že toto im vyrieši 

parkovanie. Toto im sťaží parkovanie a dosiahnete, že 

parkovanie a a pohyb po meste bude ešte ťažší, než je 

doteraz.  

Tí ľudia, ktorí chodia a musia využívať osobnú 

dopravu, verte, že (gong) po tých rozbitých cestách 

nejazdia z plezíru. Tí ľudia jazdia za obživou, vozia svoje 

deti do škôl, preto je mesto má jedno, na jednej strane 

takú školu, na druhej inú, nie je možné prežiť celý život 

iba v jednej štvrti, tak ako sa to dá, povedzme, v susednej 

Viedni. A nič sa pre to neurobilo, napriek sľubom, ani 

v tomto volebnom období. Ľudia jazdia, lebo jazdiť musia.  

A mesto môže mať dobrý zámer postupne utlmovať 

v niektorých častiach dopravu, ale najprv musí myslieť aj 

na to, ako sa tí ľudia teda majú dostať do práce. Ako sa 

majú dostať do škôl, ako sa majú dostať za zábavou a za 

športom. A to ste nezabezpečili. Vy ste len zabezpečili, že 

sa majú vrhnúť mestské časti na to, aby nasekali ľuďom 

vysoké poplatky. A vy si nad tým umyjete ruky.  

Teraz verím, že aj mnohí starostovia vidia 

perspektívu, že z toho najhoršieho im pomôže bezprostredne 

schválená zmena štatútu a verím, že nikto neuvažuje, že by 

podporil takto nepripravený materiál.  

Keby bol prijatý, pán primátor, v tej pôvodnej verzii, 

dneska by vás už ľudia došli vyhodiť, lebo už by platili. 
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Len potom ste veľmi rafinovane to platenie odložili, že až 

po tých voľbách. Lenže po tých voľbách, jednoducho, ten deň 

príde. A ak by sa takáto parkovacia politika prijala, ja 

som presvedčený, že jediné, čo by z nej zostalo, je to 

platenie. Pretože nič iné, čo som spomínal, čiže 

zabezpečenie dopravy, zabezpečenie  parkovísk, záchytné 

parkoviská, nič iné nie je ani len v prípravnej fáze. Sú to 

len prázdne sľuby, prázdne reči. Jediné čo je hmatateľné, 

aby teraz začali platiť cezpoľní (gong) a po  

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

Akurát nepochopiteľné je, pán poslanec, prečo vy ste 

sa pod takýto chaos podpísali. Prečo ste schválili ten, 

toto nariadenie. Veď vy ste to schválili. Vy ste to 

schválili a žiadali ste predložiť štatút. Ja iba plním vaše 

uznesenie.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel reagovať na pána kolegu. 

Naozaj, či šiel niekedy emhádé v poslednej dobe? Ja 

chodím dennodenne, alebo skoro dennodenne a v Dúbravke si 

pekne sadnem do modernej električky ako som dávno pred tým 

nezažil, si ma tam natlačili a stál som niekomu na nohe 

a každého v tej električke počujem, to funguje.  
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Tá Dúbravka, proste, funguje. Z Dúbravky do mesta tá 

električka je čistá, moderná, je tam, sa človek môže pri, 

má tam všetky informácie, môže si tam pohovieť. Proste, 

nádhera.  

Ja by som povedal, že je treba vidieť aj toto čo sme 

spravili. My sme to pre tých Dúbravčanov dokázali.  

Neviem odkiaľ ste vy, možno tam chodia rebriňáky, ale 

naozaj, k nám rebriňáky nechodia.  

Ďakujem. 

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

Do Rače chodia tiež nové električky a chodbú tam 

chodia aj nové autobusy. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj, poslanci, ktorí sme tu boli aj v minulom 

volebnom období si pamätáme, že otázka parkovacej politiky 

bola živá a stroskotávala jedine na nepripravenosti 

komfortu, nazvem to tak, pre tých, ktorí, ktorí by boli 

užívateľmi parkovacej politiky. 

Čiže, to čo tu bolo povedané pánom Budajom, je 

stopercentne pravda. V tomto smere sa neurobilo nič.  
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A k tomu čo tu povedal, že nie je pripravené, nie je 

pripravené, nie je, ja predsa som našiel niečo, čo 

pripravené je. A predpokladám, že to je dodávateľ 

parkovacieho systému. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja mám na rozdiel od iných čisté svedomie. Ja som 

nehlasoval v minulom období, lebo som tu nebol ani za 

zásady parkovacej politiky, ani za vézetenko. Nenehal som 

sa opiť rožkom, že niečo magistrát pripraví a skončilo to 

teda tak, že nič neni pripravené.  

Keď sa vyznačia parkovacie miesta, tak reálne bude 

o dvadsať percent mie menej parkovacích miest a ľudia, 

ktorí budú musieť platiť za prvé auto dvadsať euro, za 

druhé auto možno osemdesiat euro, za tretie auto možno 

päťsto euro, budú blúdiť ešte viac okolo par svojho baráku 

a hľadať miesto, kde by zaparkovali.  

Treba najprv postaviť parkovacie domy na miesta kde sú 

dneska parkoviská. Ponúknuť tým ľuďom parkovanie zadarmo, 

alebo za tých dvadsať a osemdesiat euro čo zaplatia a potom 

spustiť parkovaciu politiku. 
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My dneska ponúkame to, že niečo sa im pripraví a budú 

platiť a budú mať ešte väčšie problémy s tým, aby 

zaparkovali.  

A treba ľudí odučiť chodiť autami, ale na to treba 

urobiť fungujúcu dopravu. Keď bude fungovať doprava, tak 

potom ľudia nebudú používať autá tak často, ako ich dneska 

používajú (gong), lebo dneska ich musia použi 

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, 

nehovoríte pravdu, ja som v minulom volebnom období 

osobne vyzval na tomto mieste primátora Ftáčnika, aby 

nespúšťal nepripravenú parkovaciu politiku. On to na 

rozdiel od vás pochopil a nespúšťal nepripravenú.  

Vy si myslíte, že to bude víťazstvo tohto volebného 

obdobia, že to zostane po vás? Je to hlavne o možnosti 

privatizácie, ktorú ste tam vtelili. Je tam možnosť 

privatizácie odťahovky, je tam možnosť privatizácie ďalších 

služieb, ktoré súvisia s týmto vézeem a s touto zmenou 

štatútu. O to ide. Toto je celá vojna za parkovaciu 

politiku?  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, 

len na osvieženie pamäti, mňa sa to vždy tak dotýka, 

aj keď sa, teda netýka konkrétne mojej osoby, ale parkrát 

tu všeličo zaznelo, že nám vyčítate, že sa blížia nejaké 

voľby, alebo že to spájate s nejakými voľbami.  

Bolo to vtedy, keď sa rozprávalo o personálnom 

obsadení vedenia mestských podnikov, vtedy ste, myslím že, 

predovšetkým, pánovi Hrčkovi, ale ak si, tak ja som to 

vnímala, že aj mne, ste nám predpovedali, že budeme 

kandidovať do národnej rady. Potom to bolo v súvislosti 

s hazardom a pri mnohých iných ďalších príležitostiach, 

voľby sa spomínajú aj teraz. Ja si myslím, že to nie je 

fér.  

Ďalej z vášho úvodného slova by som upozornila na 

protirečenie, lebo neviem už tú. Nie, ja sa nebudem 

opakovať staré argumenty, ale už tu kolegovia ani, ak ste 

si všimli, to úvodné slovo veľmi nepočúvali, ale v prvých 

vetách ste povedali, že tie peniaze mesto musí dostať. 

A v záverečných vetách, že nejde o peniaze. No žiaľ, vo 

všetkom tom čo sa deje, alebo nedeje, ja si myslím, že ide 

predovšetkým o peniaze, pretože toto nie je parkovacia 

politika, toto je spoplatnenie parkovania. Takže si to 

povedzme na rovinu.  

Prosíte nás, pán primátor, aby sme podporili,  
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ak by som náhodou nestihla, prosím vás, predĺžte mi 

prí príspevok. 

Prosíte nás. No my vás opakovane prosíme, prosíme, 

venujte pozornosť uzneseniam, ktoré sme prijali aj v tomto 

zmysle. Venujte pozornosť stransparentneniu tohoto procesu, 

pretože my už jeden zbabraný tender máme a chystá sa ďalší 

na dodávateľa parkovacieho systému.  

Akože, my máme niesť za toto zodpovednosť? No 

v žiadnom prípade. Pokiaľ nebude systém, alebo spôsob 

prípravy parkovacieho, organizácie parkovania, lebo 

politika to nie je, nebude transparentný, tak ja už za 

niečo takéto nemôžem zahlasovať.  

Ďalšie čo by som vás chcela poprosiť, alebo osviežiť 

pamäť, prijali sme všeobecne záväzné nariadenie 

o pyrotechnike. Spomeňte si na Silvester posledný ako sa tu 

búchalo, ako lietali ohňostroje, delobuchy a neviem čo 

všetko, pretože toto všeobecne záväzné nariadenie  

jednoducho, nie je vynútiteľné. Je to fiasko.  

Ak prijmeme dodatok k štatútu, vysúťažíme neviem akého 

dodávateľa, teda mesto vysúťaží, my nie sme schopní uviesť 

parkovaciu politiku do praxe. Alebo vézetenko do praxe. 

A tuná z magistrátu sa bude ozývať, alebo prenášať 

zodpovednosť na mestské časti.  

Rovnako, nie som ochotná pripustiť tento scenár, 

pretože plnú zodpovednosť za prípravu koncepcie parkovania 

musí niesť hlavné mesto.  
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Ďakujem veľmi pekne za vypočutie.  

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

Ďakujem pekne, pani poslankyňa za to stanovisko, že 

mestské časti nechcú niesť, alebo ty ako starostka nechceš 

niesť žiadnu zodpovednosť za parkovanie, to je veľmi 

významný odkaz Bratislavčanom. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Hovorí sa, že, že to je regulácia. Spomenula to aj 

pani poslankyňa Čahojová. 

No a kde sú tie cyklotrasy? Aj teraz ste vrátili 

peniaze za neurobené cyklotrasy. Dávno už prejavila 

sklamanie celá obec cyklistov nad tým, čo sa očakávalo 

a nad tým, aká je realita. 

Kde je pripravenosť emhádé. Ja som všetkými desiatimi 

za to, aby Bratislava smerovala k ekologickému mestu, kde 

sa ľudia viac pohybujú, kde si veľkú časť dokážu nájsť, 

veľkú časť svojho pohybu, prostredníctvom našej emhádé. No 

ale veď nie je ani najmenšia pripravenosť na to, aby sa to 

naozaj uskutočnilo. Ani milimeter. Však autobusy sa 

dodávajú dva roky. Keď rátame aj so súťažou. To nie je 

otázka, že dneska rozhodneme a zajtra bude mať Dopravný 

podnik od päťsto autobusov viac, aby naozaj ľudia mohli 

nehať doma osobné vozidlá. (gong) Veď to je utópia.  
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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. 

No, nadviažem na to, čo aj pani Čahojová hovorila 

a keď reagovala na pána primátora. 

Ono, to, novela štatútu nie je parkovacia politika, je 

to súčasť parkovacej politiky, ale je to v podstate 

polovica parkovacích pravidiel, ktoré máme prijať a ak 

prokuratúra sa k tomu vyjadrovala, že čo má čomu 

predchádzať, tak nie poslanci sú predkladateľmi, ale niekto 

iný sem priniesol vézetenko bez štatútu a riešenie nie je 

len to, že my budeme schvaľovať štatút bez vézetenka, ale 

pre prokuratúru je riešenie aj to, že budeme schvaľovať 

štatút spolu s vézetenkom. A tak by to malo byť.  

Pretože, ak máme nefunkčné vézeten a schválime iba 

novelu štatútu, tak môžem, môžeme iba s dôverou hľadieť na 

mestské časti čo ďalej s tou parkovacou politikou urobia 

a potenciálne to môže byť aj koniec celomestskej parkovacej 

politiky.  

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

Pán poslanec, 

vézeten, je funkčné a platné. A ten postup, že, ste 

schválili vy na mestskom  zastupiteľstve, sme sa dohodli, 

že takto budeme postupovať. Sa to oddelí.  
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Pani poslankyňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslankyňa MsZ: 

Odpusťte keď budem proti tomu, čo sa tu hovorí.  

Môžete nadávať na Nesrovnala koľko chcete, ja už som 

povedala, že sa ho nezastávam, lebo viem prečo vyhral, ale 

on nezastaval záchytné parkoviská, ktoré sa nezmyselne 

zastavali, všade z každého smeru boli. Pozrite sa od 

Lamača, obchodný dom, zavretý už neviem koľko rokov, ani 

myš sa tam, tá sa možno nažere, ale ináč nič.  

Čo bolo z tej strany od Dimitrovky, zlikvidované, 

vyparilo sa. Ne, a to neurobil Nesrovnal. To urobili tie, 

tie idiotské povoľovania developerom, aby mohli robiť čo 

chcú.  

Takže, miesto toho, že tu nadávame takýmto štýlom 

primátorovi, tak by sme mali zvažovať o tom, čo urobiť 

s idiotským (gong) nastavením da  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja si myslím, že mestská časť Karlova Ves je posledná, 

ktorá by nebola ochotná prebrať zodpovednosť za parkovaciu 
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politiku, alebo za vézetenko, lebo my by sme si veľmi 

želali, aby sme mohli zaviesť rezidenčné parkovanie na 

celom území Karlovej Vsi na jednotkách, na dvojkách, na 

trojkách, na štvorkách. Naši obyvatelia si to žiadajú.  

Poprosila by som vás, keď sa teda prosíme navzájom, 

aby ste nám dali k tomuto materiálu výpočet, veď napokon 

také uznesenie sme prijali pri vézetenku keď sa 

schvaľovalo, aby ste nám dali výpočet, mali ste nám 

v pravidelných intervaloch predkladať správu čo sa urobilo 

v prospech tých súvislostí, ktoré súvisia so zavedením 

spoplatnenia parkovania.  

A pani poslankyňa Černá,  

prepáčte, ale v tých nešťastných rozhodnutiach 

predávania pozemkov developerom pokračuje veľmi úspešne aj 

toto zastupiteľstvo.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa, 

každé mestské zastupiteľstvo máte v podkladoch 

informácie o opatreniach, ktoré súvisia s dopravou 

v Bratislave, či sú to operačné programy, či to je mestská 

hromadná doprava, či to je parkovanie, všade informujeme 

a vždy o tom hovorím, lebo mesto robí všetko z týchto 

opatrení, len chýba politická vôľa niektorých ľudí tu 

v zastupiteľstve pomôcť Bratislavčanom a pri parkovaní.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Poprosil by som o ďalšie minúty, ak by som nestihol 

predniesť dva pozmeňovacie návrhy, ktoré si myslím, že by 

mohli čiastočne pomôcť vyriešiť niektoré otázky, ktoré boli 

diskutované nie len dnes, alebo budú, ale boli snáď tri, 

štyri roky diskutované, čo sme rozprávali o parkovacej 

politike v tej novej volebnej zostave.  

Tak prvý návrh hovorí o zmene článku 91, do ktorého sa 

vkladá nový odsek 4. podotýkam, nebudem čítať všetky časti 

pozmeňováku, lebo som ich rozdal do lavíc, budem hovoriť, 

možno, len o obsahu niektorých.  

Tento prvý hovorí o zmene článku 91, ktorý hovorí nový 

článok 4, ktorý hovorí o tom, ako sa budú deliť výnosy. 

O tomto, predpokladám, bude hlasovať kvalifikovaná väčšina.  

Po tomto návrhu predkladám druhý návrh, ktorý neni 

celé v návrhu uznesenia. Podotýkam, aby nebol zmätok, ako 

naposledy, ktorý mení celé uznesenie v tom, že za pi, že 

v písmene A, takto, pardon, prečítam to.  

Zmena návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

za A schvaľuje doplnený dodatok k štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy, znamená to, ak to 

predchádzajúce schválime. 

Tu budem odporúčať, aby sme hlasovali osobitne, lebo 

je treba kvalifikovanú väčšinu,  
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A potom nové písmeno Bé a Cé. 

Bé v prvej časti hovorí o tom, že, že celý výnos bude 

určený z na kontrolu, na kontrolu plnenia ustanovení tohto 

nariadenia, v druhej častí písmena Bé hovorí o tom, že sa 

po troch rokoch stretneme a vyhodnotíme si ako funguje 

tento výnos a akým spôsobom zafungovala parkovacia 

politika.  

V písmene Cé žiadame primátora, aby to, čo sme sa 

dohodli a už som sa nádejal, že by to aj mohlo byť, urobil 

organizačnú štruktúru mestskej polície tak, aby tam vznikla 

nová organizačná jednotka zaoberajúca sa výlučne kontrolou, 

kontrolou plnenia tohto, tejto politiky, rozumieme sa, čo 

sme pod tým mysleli s termínom.  

A v druhej časti písmena Cé hovorím o tom, že 

starostovia majú možnosť priamo úkolovať náčelníkov 

okresných policajtov, aby sme niektoré veci vedeli 

operatívne vyriešiť.  

Toto je písmeno Bé a Cé, ktoré odporúčam hlasovať až 

po schvaľovaní písmena A, lebo tam stačí jednoduchá 

väčšina.  

Myslím, že sme sa rozumeli. Ak nie, doplním to potom.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem pánovi Bajanovi za vysvetlenie, za to, že sa 

bude schvaľo, sa bude hlasovať oddelenie, pretože skutočne, 

s tým jeho samotným pozmeňovákom, ten článok 91 odsek 4 

nemám problém, rád podporím, aj tie body Bé, Cé vyzerajú 

rozumne a podporiteľné.  

Dôvod prečo, poviem to takto verejne, nepodporím 

zatiaľ bod A a iba samostatné schválenie štatútu je ten, že 

tak ako pán primátor hovorí, my sme sa na niečom dohodli 

v tom decembri, keď sme schvaľovali vézeten. Každý poslanec 

povedal pánovi primátorovi za akých podmienok schvaľuje 

vézeten a moje podmienky boli, že sa, ak prokurátorka 

povie, že to nie je v poriadku, tak sa to prerobí a že sa 

tu schváli umiestnenie záchytných parkovísk.  

Každý poslanec mal iné podmienky. Ja som mal tieto. 

Tie zatiaľ neboli splnené. A pokiaľ budú splnené, ideálne, 

ak sa to budúci mesiac všetko donesie naraz, tak potom 

môžem uvažovať o tom, že to schválim naraz. Ale čiastkovo 

nebudem schvaľovať niečo, čo neprinesie žiadne riešenia. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

ja som vám to už vysvetlil ten postup s prokurátorom. 

Nebudem sa opakovať.  

Takisto, záchytné parkovisko. Mesto má štúdiu , je na 

našej stránke, pozrite sa na tom. Tam postupujeme 

samostatne, ale nedá sa to určite spraviť do mesiaca. 

Akože, to je skutočne nereálne. A toto požadovať je 

nereálne.  

Pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som len pár slov.  

Skutočne, parkovaciu politiku treba už nejakým 

spôsobom rozseknúť, pretože to, čo sa v meste deje už 

naozaj hraničí, je to neúnosné. 

Dnes som išla cez, cez Most SNP dvadsať minút, cez ten 

krátky úsek od Macharovej po Dóm kostol. Samozrejme, 

nehovorím, hovorím o dynamickej doprave. Ale tá dynamická 

doprava stále sa teda zahusťuje, čiže, niekde potrebujú aj 

tieto, tieto autá parkovať.  

Obdobne, tento týždeň sme mali vo Vrakuni Regionálne 

združenie. Keď som sa vracala cez Ostredky, kde som ako 

mladá, teda ako tínedžerka chodievala veľmi často, tak som 

bola zhrozená aká je tam, ako je to tam zahustené. A zase, 
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samozrejme, ďalší nápor áut. Nevidím, že by sa niekde boli 

cesty, alebo parkoviská, teda, vytvárali. Práve naopak, 

budujeme, budujeme, ale teda áut tam pribúda. (gong) 

Ja by som 

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: 

Súčasťou materiálu sú aj stanoviská jednotlivých 

miestnych zastupiteľstiev zo sedemnástich mestských častí 

a možnože stojí za to pripomenúť, že iba štyri mestské 

časti vyslovene súhlasili s týmto návrhom. Päť mestských 

častí nesúhlasilo a zvyšné neprerokovali materiál, alebo 

doručili názor oneskorene. 

Chcem sa opýtať pána starostu Petržalky, či tento jeho 

pozmeňovák je v súlade s rozhodnutím miestneho 

zastupiteľstva v Petržalke, ktoré podľa tohto materiálu 

nesúhlasí s návrhom dodatku štatútu.  

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

Pán poslanec, 

ja vám iba pripomeniem slová pani starostky Čahojovej, 

asi pred pol hodinou tu povedala, že mestské zastupiteľstvo 

je suverénny orgán a rozhoduje nezávisle do vôle mestských 

častí. To bola, to bolo stanovisko.  
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Takže, tam sa (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To povedala pani poslankyňa Čahojová. Pani poslankyňa 

Čahojová. 

Pán poslanec Bajan, máte slovo. 

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

Áno, pán poslanec, toto je jeden veľký problém, ktorý 

máme pri stanoviskách mestských častí.  

Ak my dáme stanovisko súhlasí s pripomienkami, 

vyhodnotí sa to ako súhlasí a pripomienky nikto nezoberie 

do úvahy.  

Preto sme dali do nášho stanoviska nesúhlasí 

s pripomienkami a tie pripomienky sme zapracovali to týchto 

pozmeňovákov. 

Žiaľ, buď si povieme, že ináč budeme vyhodnocovať 

stanoviská mestských častí k našim materiálom, alebo ten 

vyhodnocovací proces sa, naozaj, vážne zmení.  

Lebo formálne súhlasí s pripomienkami, nie je to isté 

ako súhlasí. To nám, dúfam, je každému jasné. Žiaľ, ten 

nedostatok som nevedel ináč preklenúť, len takto. 

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

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keďže táto téma je často spájaná so župnými voľbami, 

tak by som nejakú svoju skúsenosť parkovacia politika 

kontra župné voľby všetkým poslancom a hlavne vám primát, 

vám, pán primátor, povedal, aby ste to zbytočne nespájali.  

Chodím teraz veľa po ulici a stretávam sa s ľuďmi 

a pýtam sa ich na ich problémy. Čiže, ich problémy sú 

naozaj rôzneho typu. V Dúbravke naviac je to tá výstavba, 

ktorá ide proti všetkým, ale záhadou je, že nikto sa nepýta 

na tú parkovaciu politiku.  

Ľudia to totižto už pochopili, že toto neni parkovacia 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), ktorá im umožní lepšie 

parkovať, toto neni parkovacia politika, ktorá im  umožní 

vždy zaparkovať, alebo parkovať spôsobom, ktorý je pre nich 

nejakým spôsobom výhodný.  

Táto parkovacia politika hovorí, zatiaľ takto, ako je 

podaná, že odťahovať budú súkromné spoločnosti. Táto 

parkovacia politika hovorí o tom, že ak si sedemnásť 

mestských častí príjme rôzne koncesné zmluvy a budeme 

chcieť, napríklad, si povieme, že máme nejaký problém, 

chceme ho zmeniť, tak sa bude sedemnásť súkromných 

dodávateľov vyjadrovať, či s týmito novými podmienkami 

súhlasí, keďže budú mať podpísané koncesné zmluvy. 
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Čiže, ani jeden z našich, z našich pripomienok, ktorý 

sme ako klub, keď sme vám schvaľovali vézetenko dávali, že 

teda budú dopracované, budeme sa o nich baviť, neni 

zapracovaný a stále nám predkladáte ten istý štatút.  

To je jeden z dôvodov prečo ja určite tento štatút 

nepodporím. 

A pokiaľ je záujem, poďme sa o tom rozprávať, poďme 

tie návrhy meniť, poďme ich dopracovávať, ale hlavne ja 

potrebujem vedieť odpovedať ľudom ota, na otázku, jednu 

základnú, ktorú sa ma pýtajú, že ja nechcem meniť svoj 

spôsob života, nevnucujte mi ho. Koľko ma bude stáť 

parkovanie v Bratislave? Koľko budem mesačne platiť viacej 

za svoj život, ktorý nechcem, aby ste mi vy, politici, ani 

pán primátor menili. Koľko ma to bude stáť? A ja musím 

odpovedať, netuším, neviem.  

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

Pán poslanec, 

a to je, bohužiaľ, odpoveď na asi tvoj prístup 

k tomuto, netuším, neviem. Pretože keby si tušil a vedel, 

tak by si vedel, že o tom bude rozhodovať mestská časť. 

Lenže ty netušíš ani toto. A zostávaš na povrchu a hľadáš 

dôvody, prečo to odmietnuť, pán poslanec. 

A takto ste to chceli.  

Pani poslankyňa Ferenčáková. 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prepáčte, ja som si neuvedomila, že som vo faktickej 

poznámke, takže preto som nemala čas. 

Chcem len doplniť, alebo tú svoju myšlienku ukončiť.  

Pán kolega Bajan tu predkladá návrh uznesenia, 

s ktorým, samozrejme, ja zásadne teda súhlasím, ale v bode 

Cé žiada, aby miestne zastupiteľstvo a tak ďalej 

v súvislosti s mestskou políciou posilniť štruktúry 

mestskej polície. Naozaj, toto je veľmi vážny problém.  

Čiže, nad týmto sa treba zamyslieť, pretože dnes 

mestská polícia práve opačne, neposilňuje sa, ale nám 

odchádzajú z jej radov príslušníci, pretože naozaj, tie 

podmienky, ktoré tam majú, sú veľmi slabé a mladí ľudia nie 

sú motivovaní. 

Takže, je to, je to, sú to spojené nádoby. Parkovacia 

politika, posilnenie členov, alebo teda mestskej polície 

ako takej. 

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: 

Aj toto bola jedna z vážnych pripomienok mestskej 

časti. 

Jednoducho, buď vznikne jednotka, ktorá sa bude 

výlučne venovať parkovacej politike, ale so súčasnou 

technikou a kádrami mestskej polície nie sme schopní riešiť 

ani elementárny poriadok. 

Čiže, jednoducho, oddeľme tieto dve veci. prečo sme to 

takto pomenovali. 

A druhá vec.  

Ja sa nechcem vracať k tým diskusiám iksročným, ale 

naozaj, treba ľuďom povedať jednoznačne. Úlohou parkovacej 

politiky nie je zaparkovať každé súčasné auto v Bratislave. 

Jednoducho, aj celá parkovacia politika má robiť poriadok 

a naozaj eliminovať časť vozidiel, ktoré, jednoducho, 

z verejného priestranstva chceme von dostať.  

Nechcem sa vracať k tej diskusii, lebo sa vrátime roky 

dozadu. Ale táto filozofia, som myslel, že už je za nami.  

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

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 
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Plne súhlasím s kolegom poslancom Káčerom a doplnil by 

som ešte, že ten poriadok, ktorý chceš, ty pán primátor, 

zabezpečiť prijatím tejto parkovacej politiky, tak ho 

nezabezpečíš. Tak ako ho nevieš zabezpečiť ani teraz. Lebo, 

mestská polícia je absolútne podimenzovaná a nevedia to 

zabezpečiť ani teraz a táto parkovacia politika to nevie 

zabezpečiť ani potom. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, čiastočne pánovi poslancovi Káčerovi rozumiem, že 

nie všetkým, nie o všetkých veciach tuší, lebo ono sa tu 

hovorí, že nie je možné predložiť naraz tri materiály, 

ktoré má plne v rukách tento magistrát.  

Ja skutočne netuším ako to nie je možné, pretože 

zapracovanie pripomienok prokuratúry je otázka na jedného 

človeka na dva dni. Pokiaľ to jeden človek nevie urobiť za 

dva dni, tak potom asi nepatrí ako zamestnanec na 

magistrát. Jednoducho, sa na tú prácu nehodí. 

Umiestnenie parkovísk by, pán primátor nám tu hovorí, 

že zašle to mestským častiam vo svojej odpovedi. Tak 

podpisuje primátor odpovede na interpelácie? Ale kto za 

neho podpisuje tie odpovede na interpelácie? Poslať na 
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mestské časti je, že si majú mestské časti stiahnuť 

z webstránky? Veď to je smiešne.  

Proste, a to je vec, ktorá sa za mesiac dá vyriešiť. 

Proste, tak buď to niekto vie, alebo nevie. A keď to 

nevie, tak nech to nerobí. 

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

Pán poslanec, 

ste právnik. Prosím vás, prečítajte si spôsob menenia 

všeobecne záväzných nariadení. Ak to spravíte za dve 

hodiny, tak ste skutočne pašák. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som vás len chcel teda informovať o tom, že 

priemerný šofér nepla, nebude platiť v tomto meste len za 

rezidenčnú kartu. Takže nie je to o tom, koľko bude stáť 

rezidenčná karta.  

My tu nemáme ani profil nejakého bežného 

Bratislavčana, ktorý dajme tomu, zmení za deň dve, tri 

mestské časti, musí parkovať v dvoch, troch mestských 

častiach. Čiže, my mu nevieme mesačne povedať, koľko ho 

parkovanie bude stáť bez toho, že by musel svoj spôsob 

života zmeniť.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 182

Takže, nerobte tu z nás idiotov, my veľmi dobre vieme, 

že rezidenčné karty si určuje mestská časť. Ale, pán 

primátor, aspoň takéto základné informácie by ste tým ľuďom 

mohli zrátať. Na to sú dneska metódy. Sú veľmi funkčné 

a efektívne. Keď vieme, že tí Bratislavčania sa tým autom 

po tej Bratislave pohybujú.  

Takže, prosím vás, prestaňte s takýmito lacnými. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pán primátor,  

pred malou chvíľou sa tu spomínali aj župné voľby, aj 

keď si nemyslím, že mali by sme to na tejto pôde 

pretriasať, ale v rámci župných volieb naj, 

najdiskutovanejšou témou je doprava, čo som veľmi rád, 

pretože je to najsilnejšia kompetencia župy. A to je práve 

téma, o ktorej sa ja s ľuďmi rozprávam. 

Všetci si veľmi dobre uvedomujú, že do Bratislavy 

prúdi viac ako stotisíc áut každé ráno a prúdia sem preto, 

lebo si z Bratislavy urobili jedno obrovské parkovisko, 

väčšinou dokonca bezplatné. A my sa potom sťažujeme, že 

prečo autobusy prímestské, alebo mestské stoja v zápchach. 
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No práve preto, pretože sme z mesta dovolili urobiť 

obrovské záchytné parkovisko. 

Bez regulácie parkoviska sa vôbec, teda bez regulácie 

parkovania sa toto mesto nikam nepohne. A parkovacia 

politika je základným kameňom všetkých dopravných riešení, 

ktoré tu sú a musí byť ako jedno z prvého, z prvých 

opatrení na to, aby sme vôbec mohli zlepšiť dopravu. Na to, 

aby sme mohli vyznačovať viac buspruhov, na to, aby verejná 

doprava sa zrýchlila.  

Ľudia budú používať verejnú dopravu len vtedy, keď 

bude čistá, pohodlná, ale aj rýchla. Cieľom človeka nie je 

tvrdnúť ráno hodinu a pol niekde v autobuse, ale cieľom 

človeka je dostať sa z bodu A do bodu Bé za nejaký rozumný, 

primeraný čas. Dnes je to mnohokrát autom rýchlejšie.  

Ale keď zavedieme parkovaciu politiku, hľadanie 

parkovacieho miesta bude, samozrejme, náročnejšie a človek 

zistí, že čas trávený hľadaním parkovacieho miesta mohol už 

stráviť, napríklad tým, že si dá v robote prvú rannú kávu 

a pripraví sa na svoju prácu.  

Verejný priestor sa nám stráca a ľudia, ktorí dnes 

nezahlasujú za zmenu štatútu, popierajú to, čo tu 

odhlasovali pred pár mesiacmi, že chceme vyhovieť 

prokurátorke, ktorá tiež namietala, že nemáme štatút.  

Ľudia, ktorí nezahlasujú za zmenu štatútu, zároveň 

povedia to, že chceme naďalej zaberať všetky chodníky 

autami, celý verejný priestor, zeleň a vôbec im to nevadí. 
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Tí, ktorí zahlasujú za, povedia, urobili sme ďalší 

krok, ale zďaleka nie definitívny. Dali sme kompetenciu 

mestským častiam, ktoré na svojom území najlepšie poznajú 

situáciu, vedia ktoré úseky treba regulovať, ktoré netreba 

regulovať a postupne sa dostaneme k tomu, že z mesta sa 

začnú, z mesta sa začne stávať priestor pre ľudí a nie 

obrovské záchytné parkovisko. 

Keď som pri záchytných parkoviskách, treba spomenúť aj 

to, že tá štúdia záchytných parkovísk vôbec nie je tajná. 

Pán primátor povedal, že je na webe. My sme mali 

prezentáciu na septembrovej dopravnej komisii. Je, tie 

parkoviská, ktoré sú navrhnuté, to nejde o nejaké obrovské 

záchytné parkoviská, ale o množstvo menších parkovísk po 

meste, kde sa dá nájsť priestor a takto do budúcnosti 

vyhovieť tomuto dopytu, aby mohli parkovať ľudia tam, kde 

chodia za prácou, tam kde potrebujú prestúpiť. 

Ja dúfam, že dnes konečne všetci dostanú rozum. Fakt 

tu máme dvadsaťpäť kandidátov na župných poslancov a ak 

chcú problém mesta posunúť o krok vpred, tak prosím vás, 

zahlasujte za.  

Nehľadajme to, kde je problém. problémov tam ešte bude 

dosť. Tie sa postupne budú odstraňovať vo vézetenku aj 

v štatúte. Ale prosím vás, pohnime sa o krok vpred, lebo 

mesto nesmie byť jedno obrovské záchytné parkovisko. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja by som chcel len za zareagovať na kolegu Jožka 

Uhlera. 

Jožko Uhler,  

ja si myslím, že hľadanie parkovacieho miesta nebude 

ani dlhšie, ani náročnejšie, preto, lebo keď sa bude za 

parkovanie platiť, respektíve, keď budú za parkovanie 

platiť mimobratislavčania, tak sem nebude tak húf húfne 

chodiť a húfne tu parkovať na našom verejnom priestore 

zadarmo.  

To znamená, že dnes keď ide z desiatich áut v ôsmich 

áu, v ôsmich autách jeden človek do mesta, lebo vie, že tu 

zaparkuje zadarmo, tak toto sa odstráni.  

Ja si myslím, že z tých stotisíc áut, ktoré sem chodia 

za prácou do Bratislavy, sa to zníži minimálne o tých 

päťdesiattisíc áut. Hej?  

Čiže, tu bude lepšie aj dynamická doprava, aj aj 

statická doprava.  

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

Pán poslanec Vetrák.  

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

Jozef Uhler,  

tri, tri veciach stihnem, alebo tri poznámky.  

Prokurátorka vo svojom stanovisku hovo, povedala, že 

stanovovanie minimálnej a maximálnej výšky úhrady za doča 

dočasné parkovanie je cenová regulácia a je to v rozpore so 

zákonom.  

Ja som zatiaľ nevidel, že by to stanovisko zmenila. 

Počul som od pána primátora, že vraj sa nejako dohodli, tak 

dajte tú dohodu na papier a ak zmenila to stanovisko, 

v poriadku. Ale máme to stále v bode dva štatútu.  

Čiže, ak ten bod dva štatútu chceš aj ty schváliť, tak 

schvaľuješ niečo, čo prokurátorka zatiaľ vo svojom písomnom 

stanovisku namieta.  

To, čo niekomu povie na telefón je nezaujímavé, mala 

sem prísť. Môže sem prísť. Je tuším pozývaná. Asi netrafí 

sem na zastupiteľstvo. 

A potom tie ďalšie veci.  

Štatút sa dá schvaľovať  s vézeten spolu, alebo sa dá 

schvaľovať aj takto v predstihu. Je to rovnocenná 

alternatíva. Obe vyhovujú aj tomu stanovisku prokuratúry.  
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Takže, to je zavádzajúce, ak niekto hovorí, že toto je 

jediná alternatíva.  

(gong) 

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

Pán poslanec, 

tá otázka s tým rozpätím je vyriešená. Sa vyrieši 

schválením štatútu. Pretože tým dostanú mestské časti právo 

urobiť tú cenu konkrétnu. Tým sa to práve vyrieši.  

Toto je iba rozpätie, toto nie je stanovovanie ceny. 

Ce. Toto sme sa dohodli s prokurátorkou. Ce, mestské časti 

dostanú kompetenciu a stanovia tú cenu a problém je 

vyriešený.  

Potrebujeme schváliť štatút. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán Uhler, 

vy chcete navaliť poplatky tým cezpoľným. Ale už teraz 

sú všade okolo Bratislavy bilboardy, kde sa núka virtuálne 

sídlo, virtuálny trvalý pobyt.  

Ľudia si nájdu cestu. Nik z tých Michaloviec, alebo 

neviem ktorých to chcete vyhnať, možno chcete Bratislavský 

kraj vyhnať, nik z nich sem nechodí na výlety. To nie sú 
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turisti. Ten Michalovčan, jednoducho, tu bude ďalej 

parkovať. Ďalej parkovať. 

Ten Pezinčan, bude naďalej sem chodiť za robotou, 

akurát, že ceny za parkovanie premietne do cien svojej 

remeselnej práce, ktorú sem chodí robiť. To bude celý 

výsledok. Prenesie sa to znovu na Bratislavčanov. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec, pán predseda dopravnej komisie,  

ja by som sa chcela spýtať, ja si to už presne 

nepamätám, ale tá štúdia je k dispozícii na stránkach 

hlavného mesta o tých možných lokalitách, ktoré sú vhodné 

na vybudovanie parkovísk.  

Keby ste nám povedali, koľko z nich je v, tých, tých 

pozemkov je vo vlastníctve hlavného mesta? Koľko z nich je 

pozemk, vo vlastníctve fyzických osôb, alebo nejakých 

inštitúcií, cirkevných pozemkov a tak ďalej. Je to 

polovica? Vo vlastníctve hlavného mesta tretina? Štvrtina?  

To by som poprosila. 

A potom, druhá poznámka. 
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Mestská časť Karlova Ves podporila schválenie dodatku 

štatútu poslanci, rovnako ako povedal pán poslanec, pán 

Bajan, pán kolega Bajan, ale vyslovila podmienku. 

Podmienku, aby mesto, presne si ju nepamätám, ako bola 

formulovaná, ale aby mesto navrhlo formu spolupráce 

s mestskými časťami, pripravilo formu spolupráce so 

súkromnými subjektami, práve na budovanie (gong) parkovísk 

a parko 

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

Pani poslankyňa, 

my to veľmi radi spravíme, ale na to, aby sme sa do 

toho pustili, potrebujeme právny základ, a to je štatút. 

Ten keď schválite, tak sa pustime do spolupráci. Keď nemáme 

schválený právny základ, tak akú spoluprácu. Na základe 

čoho?  

Preto chcem, aby ste schválili ten štatút. Aby sme 

toto všetko čo chcete mohli začať realizovať.  

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem. 

Odpoviem teda pani starostke Čahojovej. 

V štúdii záchytných parkovísk, ktorá má takmer dvesto 

strán tak tam je technický list ku každému navrhovanému 

parkovisku. Tam je napísaný, tam je aj informácia o tom, či 

to patrí mestu čiastočne, celé, vôbec.  
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Čiže, z hlavy vám teraz neviem povedať presné počty, 

ale sú tam aj parkoviská, ktoré by ležali čisto na 

mestských pozemkoch, sú tam parkoviská, kde, ktoré 

potrebujú čiastočné vysporiadanie a samozrejme, sú aj 

parkoviská, ktoré, ktoré budú potrebovať úplné 

vysporiadanie.  

Ale, nejaký, nejaký postup sa určite dá zvoliť na to, 

aby to fungovalo. 

Mesto, bohužiaľ, nemá všade množstvo pozemkov, ale, 

ale určite je ich tam dosť na to, aby sme vedeli kde začať.  

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Na úvod by som vás chcela upozorniť, pán primátor, vy 

komentujete každého. Vy ste tu predsedajúci a nedodržujete 

rokovací poriadok. Každého komentujete. Či má hlavný 

príspevok, alebo faktickú poznámku. Poprosím vás, keby ste 

ako právnik dodržiavali rokovací poriadok.  

Zaujali ma dva body vo vašom úvodnom vystúpení, pán 

primátor. 

Povedali ste, že nebojte sa, nebojte sa. No ja vám 

chcem povedať, že ja nebojím. Ale opiť rožkom som sa 

nechala v decembri. Keď som chcela, aby sme to teda 
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spustili, ale vtedy sme mali jasné podmienky a povedali 

sme, každé dva až tri mesiace treba nám dať na mestské 

zastupiteľstvo čo sa urobilo pre to, aby sa zlepšili 

podmienky na prijatie parkovacej politiky. No, teda, ani 

raz sme taký materiál ako.  

Každý mesiac. Aha. Veľmi dobre. 

Čiže, sme o tom rozprávali, dávali sme pripomienky. 

Áno. No tak ja neviem, asi chodím do inej sály.  

Druhé ste povedali, že Bratislavčanom ponúkneme miesto 

na parkovanie.  

No to možno svojim deťom keď ste na pieskovisku môžete 

hovoriť. Ale toto sú absolútne sprostosti, že vy ponúknete. 

Veď všetci sme tu povedali o tom, že sa zníži počet 

parkovacích miest.  

Bratislavčania pokiaľ sledujú toto rokovanie, tak 

vedia, že sme mali dnes jeden bod programu a to je zmena 

návrhu rozpočtu na rok 2017 a tam nech si pozrú čo všetko 

sme škrtli, aké parkovacie miesta, aké záchytné parkoviská, 

aké cyklotrasy.  

Čiže, podmienky na prijatie sa zmenšujú, proste. 

Znižujú. Proste, tu nie sú podmienky. Namiesto toho, aby 

sme ich zveľaďovali a rozširovali, tak jednoducho, ideme do 

horšieho stavu.  

To je všetko, čo som chcela povedať. 

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja by som nadviazal na pani poslankyňu.  

Ono, pán primátor, problém je v tom, jak sa vy 

zapájate do diskusie. Lebo to tam bolo kritizované, že vy 

vlastne faktickou poznámkou reagujete na naše faktické 

poznámky. Čiže, my už nemáme šancu reagovať. 

Niekedy, to čo hovoríte, neni až také podstatné. Ale 

vy tam niekedy hovoríte aj vážne veci, ktoré by bolo treba 

si vysvetliť.  

Napríklad, vy spomínate, že vy budete dávať mestským 

zastupiteľstvám kompetenciu, aby oni robili tú cenovú 

reguláciu. No áno. V druhom kroku určite. Ale v štatúte to 

dávate do článku 73 čo sú právomoci Bratislavy ako mesta 

a to tam tá pri prokurátorka kritizovala.  

Čiže, ak by ste to dávali do článku 74, tak potom sedí 

to, čo hovoríte. Ale vy to dávate do článku 73. 

A keď ste sa s prokurátorkou medzitým dohodli, že teda 

ona už na tom netrvá, tak ja sa len teším, lebo máme 

o problém menej, ale potom by som to rád videl písomne, 

lebo viete, to čo sa povedalo medzi štyrmi očami 

s prokurátorkou, ona kedykoľvek môže odtajiť a tak sa nedá 

fungovať. (gong) 
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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: 

V odôvodnení predkladateľa, pána primátora, zaznelo, 

a teraz budem citovať: 

Peniaze, my musíme dostať do mesta peniaze.  

Takýto podobný slogan ste využili, alebo ne nevdojak 

ste sa preriekli aj minule a tiež som vám to pripomenul.  

Lenže problém je, že ešte aj tie peniaze, pán 

primátor, máte.  

Na čo sme vlastne pred rokom zvyšovali ľuďom dane? 

Bolo to vôbec potrebné? Veď vy tie peniaze neviete 

používať. Teraz sme presúvali milióny a milióny peňazí, 

ktoré ne, ste nevedeli využiť ani na chodníky, ani na 

cyklotrasy a ani na zlepšenie mestskej hromadnej dopravy.  

Čiže, ďalšie peniaze? Peniaze, peniaze. musíme dostať 

do mesta peniaze. Nie, my musíme ľuďom poskytnúť príjemné 

a na život schopné mesto.  

Ja budem rád, keď v ňom (gong) bude menej áut.  

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslankyňa MsZ: 

No, vážení kolegovia, vážení pán primátor,  

už to bolo niekoľkokrát povedané, že vézetenko bolo 

schválené podmienečne. My sme dali podmienky, alebo teda 

dúfali sme, že sa začne pracovať na zlepšení podmienok na 

to, aby raz mohla byť zavedená parkovacia politika. Ale keď 

sa teraz na to pozrieme po roku, tak peniaze z rozpočtu sa 

sťahujú, možno sa nechávajú na volebný rok, ale to bude 

príliš málo zalepiť oči ľuďom, že vo volebnom roku sme 

urobili nejaké parkovisko.  

Ale momentálne záchytné parkoviská, nula vybudovaných. 

Parkovacie domy, nula vybudovaných. Stav polície, koľko 

bolo prijatých policajtov v tomto roku? Nula.  

Pritom je povedané, že v tých štyroch mestských 

častiach, v ktorých sa plánuje zaviesť parkovacia politika 

ako v prvých, minimálne dvanásť, dvanásť na každú mestskú 

časť malo byť prijatých. Dohromady štyridsaťosem. No, to 

teda veľmi úspešný výber nebol.  

A pritom.  

Potom ďalej. Zlepšenie emhádé. No, tak, tak aby sa 

situácia v špičke zlepšila, to naozaj som nepobadala také 

zlepšenie, pretože električky v špičke či idú po 

Vajnorskej, alebo po Račianskej, sú preplnené.  

Možnože pán poslanec Hanulík cestuje vždy v tom čase, 

keď ľudia, väčšina ľudí do prá, necestuje v tom čase, keď 

väčšina ľudí chodí do práce alebo do školy. Ale v špičke 
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chodia tie električky preplnené. Že by z Dúbravky chodili 

také luxusné a prázdne? No to sa, musím to ešte vyskúšať.  

Potom. Keď si zoberieme v akom množstve sa stavajú 

stavby v centre mesta. Len si pozrime kto chodí po 

Radlinského, po Mýtnej a a tam v tej časti Filiálky, 

Račianska, Istropolis, Kominárska. No tam teraz toľko 

bytových domov vyrástlo a pritom sú nasekané jeden na 

druhom. Ak sú v podzemí garáže, určite tie garáže budú len 

pre tých, čo tam budú ubytovaní a to len v tej normovanej 

časti, alebo teda v tom normovanom počte. Ale vieme dobre, 

že väčšinou tie byty budú prenajaté a tam bude podstatne 

viac ľudí potrebovať parkovať.  

Ale toto sú všetko len veci, ktoré sa týkajú toho 

vézetenka a že sme ho schvaľovali podmienečne.  

Ešte aj druhú vec som chcela povedať a to opakujeme už 

roky v tomto zastupiteľstve. V tejto parkovacej politike 

chceme vytvoriť občanov druhej kategórie. Pretože nebudú 

rovnaké podmienky pre všetkých Bratislavčanov pri 

parkovaní. Akonáhle ja ako Bratislavčan pôjdem do inej 

mestskej časti, v ktorej nebývam, už budem mať iné 

podmienky ako vo svojej mestskej časti.  

Vytvárať občanov druhej kategórie s nerovnakými 

podmienkami, to naozaj, nie je našim cieľom, pretože, 

peniaze, ktoré dostávame do Bratislavy, prichádzajú na 

každého obyvateľa viacmenej, povedzme, rovnako.  
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Čiže, mne to stále vychádza tak, že málo pracujeme na 

pripravenosti na parkovaciu politiku a tým, tými výzvami, 

aby sme schválili štatút a posunuli to zase o krok ďalej,  

áno, ja už budem končiť. Nebudem potrebovať šesť 

minút.  

Tými výzvami vlastne len tak burcujeme sami seba. Aby 

sme niečo ešte urobili, ale evidentne nerobíme nič. To sú 

všetko len slová, slová a slová.  

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: 

Pani Vierka,  

ja neviem kto tu nerobí, ale ja vám poviem, že ja na 

tom robím. 

Nové Mesto je v tomto, myslím si, je na tom najlepšie. 

Je pripravené spustiť veci čo sa týka obstarávania, vecí, 

čo sa týkajú projektov do operatívnej komisii dopravy 

magistrátu.  

Čiže, my len čakáme na to, kedy už konečne sa tuto 

títo ľudia zobudia a už konečne schvália. Ja som za to, aby 

to bolo megatransparentné, nech to je najtransparentnejšie, 

a preto vás aj vyzývam, pán primátor, keď môžete, urobte 
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všetko pre to, aby boli všetci spokojní s tým, nech to je 

úplne transparentné, nech to, nech sa na to pozerá iks 

ypsilon subjektov, aby to bolo tranparentné, len 

Bratislavčania musia byť už zúfalí z nás keď toto počúvajú 

a pozerajú, že päť rokov, alebo šesť rokov sa tu neustále 

bavíme o nezmysloch a len si tu hádžeme ako polená ďalšie 

a ďalšie prekážky k tomu, jak sa to nedá urobiť.  

To znamená, nejaké parkovacie domy. Jaké parkovacie 

domy, preboha živého? Však to budeme ďalšie dva roky čakať 

kým sa tu vy vybudujú nejaké (gong) parkovacie domy.  

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

Áno.  

Pani Kimerlingová povedala dobre a ja to len 

zdôrazním, že my v tom decembri a tí z nás, alebo viacerí 

z nás, ktorí sme hlasovali za to vézetenko sme tak robili 

v dobrej viere aj na základe toho, ako sme sa za tými 

zatvorenými dverami rozprávali s pánom primátorom. 

Ako, rozumiem, že a verím tomu, že pán primátor nemôže 

za všetko čo sa medzitým stalo. Nevedel, že bude mať toľko 

prokurátorka pripomienok a tak ďalej.  No ale dnes keď je 

taká situácia, že ten magistrát potrebuje pár mesiacov, 

teda ako som pochopil, ešte na doladenie vézetenka, no tak 

počkajme tých pár mesiacov a schvaľujme to spolu.  
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Pretože, nič sa nestane, lebo jediné, čo sa bude dať 

spustiť, keďže tam ešte bude potrebné v mestských častiach 

prijatie vézeteniek a osobne pochybujem, že budúci rok 

bude, alebo už aj teraz, že by niekto v mestských častiach, 

okrem Nového Mesta, vézetenka schvaľoval, tak jediné čo sa 

spustí bude vlastne ten systém, ktoré bude obstarávať 

mesto. Nič sa reálne aj tak neurobí. A to je málo. To je 

málo. To neni parkovacia politika. (gong) 

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Áno, zareagujem na kolegu Mikulca, ktorý hovorí, že 

v Novom Meste majú všetko nachystané.  

Áno, majú nachystané preto, aby ja keď pôjdem na 

návštevu mojich detí v Novom Meste, som tam bola občanom 

druhej kategórie. Ako tam zaparkujem? Za rovnakých 

podmienok ako v Petržalke? Nie. To je to, čo mám výhrady.  

Vytvárame, alebo chceme vytvoriť občanov druhej 

kategórie. Všetci Bratislavčania v rámci celej Bratislavy 

by mali mať rovnaké podmienky.  

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

Pani poslankyňa, v rámci svojho oprávnenia 

z rokovacieho poriadku mám právo na reakciu. 
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Opäť hovorí, opäť dokazujete, že vy nerozumiete o čom 

sa tu bavíme. Prečítali ste si ten materiál aspoň raz? Pani 

poslankyňa. Prečítali ste si to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neprečítali ste si to. Lebo keby ste si to aspoň raz 

prečítali, tak by ste vedeli, že mesto chce vydávať 

Bratislavskú kartu občanom z iných mestských častí, aby 

neboli občania druhej kategórie. Ale vy to dookola 

opakujete tento nezmysel, lebo ste si to ani neprečítali 

a iba hľadáte dôvody prečo to potopiť.  

Toto je váš prístup. To je. A toto je nešťastie toho 

mesta.  

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja skutočne veľmi krátko, lebo blíži sa obedná 

prestávka.  

Keď sa vrátim do decembra, tak vzniká troška taký 

historický paradox, že práve tie kluby, ktoré hlasovali za 

to vézetenko, teraz nepodporujú tento dodatok k štatútu 

a my, ktorí sme nehlasovali za to vézetenko a mali sme na 

to racionálny argument, pretože sme chceli spojiť 

hlasovanie s vézeten so štatútom, tak sme za tento štatút. 
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Ja už asi šípim akým spôsobom teda opäť tento štatút 

neprejde a je to veľmi smutné, že takýmto spôsobom chceme 

riešiť problémy Bratislavčanov, pretože mňa sa ľudia 

pýtajú, no kedy bude zavedená parkovacia politika? Pretože 

my v Lamači veľmi citlivo vnímame to, že skutočne, ten 

počet áut narastá. Nie len na sídliskovej časti, ale aj 

v Starom Lamači.  

A konkrétne robíme projekty, ideme robiť cez PPP 

parkovací dom, takže všetko so všetkým súvisí. A práve na 

to, aby sme mohli zaviesť tú parkovaciu  politiku, tak je 

potrebné prijať tento štatút.  

On má len iba dve á štvorky, ale je to veľmi významný 

nástroj a dokument na to, aby parkovacia politika mohla byť 

v budúcnosti spustená.  

Prvýkrát, presne ako hovoril pán poslanec Mikulec, sa 

tu o parkovacej politike hovorilo v minulom volebnom 

období, keď bol pripravený nejaký návrh, ktorý bol 

centralistický a ktorý sme v roku 2012, áno, dobre 

počujete, v roku 2012 odmietli.  

Päť rokov hovoríme o parkovacej politike. Medzitým 

došlo k významnej zmene, kde sa to vlastne 

decentralizovalo. Je to všetko na mestských častiach. Či sa 

zapoja do tohto parkovacieho systému, respektíve, aké budú 

ceny, aký bude spôsob, či pôjdu cez svoje firmy, 

respektíve, budú to robiť oni sami, alebo podobne.  

Čiže, ja by som bol veľmi rád, aby skutočne ne, aby 

sme nehľadali výhovorky ako sa to nedá, ale hľadali spôsoby 
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a riešenia ako sa to dá. Pretože slová, slová, slová, nám 

stačiť nebudú. My potrebujeme konkrétne činy a skutky. My 

potrebujeme ju skutočne začať. To je dôležité. A potom 

ostatné veci už prídu samé.  

Ďakujem pekne. 

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 nadviažem aj na kolegu Rada Olekšáka, ale aj pani 

Vierke Kimerlingovej odpoviem. 

Pani Vierka, 

ak si dobre spomínate, tak to bolo z dielne našeho 

klubu keď sme dali pozmeňovák k vézetenku, aby sa neplatilo 

na kartu medzi mestskými časťami do nejakého dátumu. 

Ja som za, aby sa tá parkovacia politika pre 

Bratislavčanov, ešte raz hovorím, pre Bratislavčanov, 

urobila veľmi jemne. Je to ich verejný priestor, to 

znamená, že keď sa to osvedčí a bude a nebude problém 

s parkovaním ďalej, môže tá, môže tá karta na bezplatné 

parkovanie pre Bratislavčanov po všetkých mestských 

častiach trvať ďalej. Ja s tým nemá vôbec žiadny problém.  

A toto je vec, ktorú schvaľujeme tu my 

v zastupiteľstve. 
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Čiže, keď sa, keď idem ďalej. 

Nehádžme tu polená, poďme už robiť niečo pre 

Bratislavčanov. Každý si tu v tých svojich letákoch pred 

voľbami dával to, že chce tu riešiť parkovaciu politiku. 

Tri roky som tu ja. Ja som zúfalý, (gong) jak sa tu motáme.  

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: 

Pánovi Olekšákovi na vysvetlenie. 

No, to tajomnstvo, prečo tomu celkom nerozumiete 

a vidíte v tom nejaké paradoxy je v tom, že vy ste asi 

vtedy za tými zatvorenými dverami nebol keď sa nejaká 

dohoda utvárala, keď sa niečo sľubovalo a keď sa 

stanovovali nejaké termíny.  

A keď aj, napríklad, ja ešte pred tým než som 

zahlasoval aj za to nie celkom dobré vézetenko, som si 

konzultoval veci s poslancami v Petržalke, kde patrím do 

toho klubu a kde sme si už niečo preskákali kvôli 

parkovacej politike. A keď som takisto tie podmienky za 

akých podporím vézeten hovoril pánovi primátorovi už aj 

v nadväznosti na tie konzultácie s tými poslancami.  

Ja proste teraz verejné prísľuby a iné prísľuby, ktoré 

som dal, proste, nebudem zrádzať len preto, že niekto nevie 

pripraviť jeden komplexný balík, ktorý sa dá spraviť 

a mohlo sa už celé leto na tom robiť a mohli sme to tu mať 

na jeseň, proste.  
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To je, aj nezvládnutie troška toho manažmentu, si to 

priznajme. A to nie je náš manažment. (gong) 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Olekšák, 

tak ja som veľmi prekvapená akých ľudí vy stretávate, 

lebo väčšina otázok na parkovanie, ľudí, s ktorými sa 

stretávam, koľko ich to bude stáť a kto to bude platiť.  

Ale moje prekvapenie je aj iné. Prekvapenie, že ste 

nehlasovali za vézeten. Neviem teda konkrétne vy, ale váš 

klub pravdepodobne, pretože a vtedy išlo o vecnú stránku 

veci. dnes, keď ide o štatút, ste za štatút, hoci už nejde 

o vecnú stránku vecí, ale ide vlastne, je to posledná 

prekážka toho tendra, ktorý sa chystá.  

Povedali ste, že treba konečne nejako začať. Veci samé 

prídu k ne. A ja vám hovorím áno. K niekomu áno, ale 

k niekomu nie.  

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem. 

Ja reagujem tiež čo tu odznelo z úst pána poslanca 

Olekšáka.  

Naozaj, to hlasovanie, v ktorom teraz vyčítate tým, 

ktorí sa stavajú odmietavo k prerokovanému materiálu, ani 

ho nepodporia, tam naozaj tí poslanci, ktorí zahlasovali 

vtedy, dúfali, že sa tie ľady pohnú. No, žiaľbohu.  

To, čo kolega Vetrák tu povedal minimálne dva, 

trikrát. Žiaden výstup za to obdobie pozitívny sme 

nezaregistrovali a nemáme ho. Hej?  

Čiže, preto, preto je tu tá, tá otočka v podstate 

v hlasovaní, lebo nie je zabezpečený materiál, ktorý by sme 

mohli schváliť.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pre mňa je taký, nebol som za žiadnymi zatvorenými 

dverami, ani som žiadne dohody teda nerobil, nejaké tajné, 

alebo aké, ako hovoril pán poslanec Vetrák. Len pre mňa je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 205

taký paradox, že poslanec, ktorý hlasuje za vézeten, potom 

to vézetenko napadne na prokuratúre.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Prerušujem rokovanie mestského zastupiteľstva. Je 

hodinová prestávka na obed. Potom budeme pokračovať 

v hlasovaní o tých dvoch bodoch, čo sme si povedali 

o druhej. To znamená, Americká ambasáda a návrh pani 

Štasselovej. Ukončíme zastupiteľstvo zo zajtra a budeme 

pokračovať v bode číslo štyri. O druhej.  

(poznámka: oprava „ööö“) zo zajtra. Pardon. Zo včera, 

áno. zo včera a budeme pokračovať v tomto bode.  

Ďakujem. Prajem vám dobrú chuť.  

 

(prestávka od 13.02 do 14.20 h) 

(poznámka: po ukončení prestávky pokračovali 

dokončenia zasadnutí mestských zastupiteľstiev zo: 

● 14. 7. 2017 s pokračovaním 27. a 28. 9. 2017  

● 24. 8. 2017 s pokračovaním 27. a 28. 9. 2017.) 
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(poznámka: pokračovanie 14.52 h) 

 

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

(znovuotvorenie bodu číslo 4 návrh dodatku k štatútu – 

parkovacia politika – po prerušení rokovania o tomto bode) 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, 

môžeme pokračovať v rokovaní dnešného zastupiteľstva. 

Znovu vás všetkých prosím, aby ste si vytiahli 

hlasovacie karty, aby ste sa zaregistrovali do dneš, do 

dnešné. 

V tomto veku už to je, čo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, vytiahnite hlasovacie karty, aby sme sa mohli, 

aby sme sa mohli venovať, alebo vrátiť aj softwarovo 

a technicky do dnešného zastupiteľstva.  

Sme v bode číslo 4, Návrh dodatku k Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy a áno, ešte sú prihlásení piati páni 

poslanci, Šramko, Bulla, Dosták, Buocik, Pilinský. 

Takže pán starosta Šramko. 

Nech sa páči, máš slovo. 

Slovo má pán starosta Šramko. 
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Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lamač: 

Už mi svieti. 

Dobre. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Chcel by som poprosiť panie poslankyne a pánov 

poslancov. Tak ako v predchádzajúcom bode, myslím 

v predchádzajúcom bode v teórii relativity v tomto dni, 

čiže, to bol štatút, to bolo hlasovanie, tiež sme 

nevyriešili, alebo tiež ste nevyriešili všetky závažné 

problémy a našli ste spôsob ako hlasovať o zmene štatútu. 

Takisto si myslím, ani teraz pri tomto hlasovaní nie ste 

schopní asi vyriešiť všetky problémy parkovacej politiky, 

ale tým, že ste schválili vézetenko a bez schválenia aj 

štatútu, nie je možné tú vašu vôľu uviesť do života. Predsa 

by som len poprosil. 

Som jeden, som jeden zo starostov, ktorí chodili za 

parkovacou politikou zo starostami veľkých mestských častí. 

Lamač je pripravený. My chceme urobiť prvý krok,  ale 

bohužiaľ, nám neumožňuje toto urobiť, pokiaľ nebude 

schválený štatút.  

Ja viem, že sú tu nejaké problémy a možno týmto pádom 

poprosil by som pána primátora, či nie je možné, tak jak 

u nás v Lamači. U nás schvaľujeme podmienky verejných 

obchodných súťaží uznesením. Každý poslanec je člen tejto 

komisie, je na ňom, či príde, alebo nepríde. Ak je tu 

nejaké verejné obstarávanie a niektorí poslanci majú 

strach, či sa niečo neudeje nejakým spôsobom, o ktorom 
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nebudú vedieť, prizvať týchto poslancov, aby bolo jasné, že 

sa robí všetko transparentne.  

Ak je toto problém, ja si myslím, že je to možné 

vyriešiť, ale žiadam, alebo prosím ich, aby štatút bol 

schválený.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem. 

Veľmi rozumne hovoril pán starosta Lamača a ja sa len 

pripájam k tomuto a sa pýtam, pán primátor, je toto možné 

urobiť pre týchto poslancov z vašej strany?  

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: 

Pôvodne som myslel, že sa ani neprihlásim, ale potom 

pán starosta spomenul presne na na konci toho svojho 

prejavu záležitosť, o ktorej sme aj dneska diskutovali 

počas prestávok.  
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Lebo sa snažíme všetci, aj keď každý troška iným 

spôsobom, posunúť to parkovanie dopredu. 

Fakt sme sa bavili o tom, že naozaj, pre niektorých 

poslancov, majú pochybnosti o tom,  ako transparentná, 

transparentné budú určité verejné obstarávania. Treba 

preskúmať aj aj takú možnosť, že či buď uznesením, alebo 

jednoducho, keď máme otvorený štatút, tak novou výslovnou 

kompetenciou mestského zastupiteľstva schvaľovať podmienky, 

že či by to bolo, nebolo v súlade so zákonom, ja to teraz 

takto narýchlo tiež neviem vyhodnotiť, ale určite je to 

cesta buď jedným, alebo druhým spôsobom ako by aj pán 

primátor mohol na svoju stranu prehovoriť, alebo získať 

niektorých poslancov, ktorí možno teraz nie sú takí 

naklonení tomu schváleniu toho, tej nove dodatku k štatútu.  

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

Ďakujem pekne. 

My sme postupovali vždy v kooperácii a v spolupráci 

s pracovnou skupinou, ktorú máme na meste, ktorá je zložená 

so zástupcov mestských častí a s komisiou dopravy 

a infraštruktúry, ktorá je tiež je gesčnou komisiou pre 

toto, kde sme aj predstavovali ten program a projekt 

niekoľkokrát. Nakoniec, tie prezentácie už sa dejú dva 

roky. 

Čiže, toto budeme robiť aj naďalej, budeme postupovať 

naďalej v spolupráci s týmito útvarmi. A keď sa so všetkými 

mestskými časťami, že, aj starosta s primátorom sa dohodnú, 

že obstarávanie tohto sofwaru informačného a platobného 
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bude v spoluprácami s mestskými časťami, alebo s mestským 

parlamentom, tak sa tak dohodneme a tak bude. Ale potom to 

robme, prosím, všetci rovnako. Aj mestské časti, aj mesto.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Už bolo toho asi veľa povedané k tej parkovacej 

politike, čiže, ja mám len zopár nejakých poznámok, ktoré 

som tu dneska počul.  

Zaznela tu taká vec, že parkovacia politika vyrieši 

dopravnú situáciu. 

Nemyslím si, že sa to stane. Poviem to na niekoľkých 

príkladoch. 

Boli tu otvorené nové biziscentrá, alebo chystá sa ich 

otvorenie, kde vzniklo niekoľko tisíc parkovacích miest 

v samotnom centre. Čiže, dneska má Staré Mesto približne 

dvetisícpäťsto parkovacích miest, ktoré spoplatňuje, len 

samotným otvorením týchto bizniscentier vzniklo niekoľko 

tisíc miest. Čiže, to je niekoľko tisíc áut.  

Čiže, pokiaľ niekto nevyrieši koeficienty, proste 

ktoré treba dodržiavať pri výstavbe nových obytných budov, 

kancelárskych, tak dopravu v centre nikdy nemôže vyriešiť.  

Druhá vec je, že v novembri, keď sme prijímali 

vézetenko a bavili sme sa o tom, že prijmeme potom aj 

štatút, tak sme sa dohodli, že budeme pracovať na nejakých 
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zmenách, aby sa ten, to vézetenko mohlo vylepšovať. Ja, 

bohužiaľ, za desať mesiacov, mňa nikto nezavolal na nejaké 

vylepšovanie.  

Medzitým sme zistili, že budeme mať problém 

s carsharingom, že neni sú definované taxíky, že proste, 

nie sú definované nejaké ďalšie, ďalšie zóny, ktoré by 

lepšie spresňovali to, kde sa koľko bude platiť.  

Čiže, naozaj, tá dohoda z novembra o tom, že ideme 

niečo zlepšovať, sa nedodržuje. 

Ďalší problém.  

Máme, nebudeme vedieť tým stotisícom ľuďom ponúknuť 

nejaký alternatívny dopravný prostriedok, lebo dneska, 

dneska, naozaj, vlaky v špičke sú úplne plné. Čiže, dneska 

keď prídete o ôsmej na stanicu kdesi do Pezinka, do Vajnor, 

tak sa máte problém dostať do toho vlaku. Čiže, dneska 

nevieme tým ľuďom ponúknuť nejaký, nejakú alternatívu v tej 

doprave. 

Vadí mi v tom štatúte, ktorý som v novembri nejakým 

spôsobom úplne nenačítal, že sa tam zavádza tá privatizácia 

odťahovky, tie nekontrolované koncesné zmluvy. Neviem si 

predstaviť, že každá mestská časť si zavedie svoje vlastné 

koncesné zmluvy a bude si určovať päť, desať, pätnásť, 

dvadsaťročné pravidlá. 

Čiže, ja si myslím, že dneska, to čo máme schválené, 

nevytvára nejaké predpoklady zjednotenia parkovacej 

politiky jak sa to udialo v Prahe, vo Viedni, v Amsterdame, 

kde pochopili, že to mestské časti nemôžu robiť, a preto ja 
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dneska neviem hlasovať za tento, za tento štatút a nebudem 

hlasovať ani za tie pozmeňováky, lebo neviem, akože, môžem 

s nimi súhlasiť, ale pokiaľ nemienim hlasovať za celý 

štatút, tak nemá zmysel, aby som schvaľoval nejaké 

čiastkové, čiastkové uznesenia. Neviem. 

To je všetko.  

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: 

Ja len také otázky si dávam, presne tak, to čo si tu 

povedal. Tie bizniscentrá, to máme chápať ako že sa tu 

postavili bizniscentrá s tisíc s tisícmi parkovacími 

miestami. Ty si myslíš, Palo, že keď sa spoplatní 

parkovanie, tak tie bizniscentrá akože čo? Nebudú vyberať? 

Však tie bizniscentrá budú absolútne plné. To je jedna vec. 

A alternatíva dopravy. 

Pre boha živého, keď budeme čakať kým tu toto mesto 

vybuduje alternatívu dopravy, tak tá parkovacia politika 

nebude schválená ani v dvetisíctridsiatom. Hej? To si 

povedzme na rovinu.  

Akú alternatívu dopravy? Čo si myslíš, že sa tu 

zvojnásobia vlaky, zvojnásobia au autobusy, teraz sa tu 

vybudujú rýchlo, narýchlo odstavné parkovacie plochy? Veď 
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to nikto, nikde, žiadne krajské mesto na Slovensku 

nerobilo. A všetky zaviedli parkovaciu politiku. My sme 

posledný. 

S tou privatizáciou odťahovky a s takýmito vecami, to 

môžem s tebou len súhlasiť, ale to sú veci, ktoré sa dajú, 

dajú spraviť, hej?  

Čiže, s týmto by som problém nemal, ale nevyhovárajme 

sa na to, čo ešte neni urobené. To, čo ešte neni (gong) 

urobené, nebolo urobené päť rokov.  

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. 

Naozaj, treba zdôrazniť, že kto hlasuje za takto 

predložený štatút v tejto chvíli, tak naozaj, otvára dvere 

prenosu ziskov, odsatiu všetkých ziskov z odťahoviek 

a z koncesných zmlúv na tretie osoby.  

Zároveň veľmi nezodpovedne otvára dvere k vyťahovaniu 

peňazí z vrecká občanov. Ale opakujem. Ak si predstavujú 

občania, že aspom to skončí na nejakom fonde, ktorý by 

vylepšil statickú dopravu, nie, žiaden taký fond primátor 

nenúka. Nie je pripravený. A keby ho aj sľuboval, je 

diskutabilné, či sa tomu dá veriť. Ale ani ho nesľubuje.  
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Pomáha sa riešiť problémy a záujmy iných ľudí. Nie 

radových občanov Bratislavy. Nie je to služba pre nich.  

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: 

Čiastočne by som s pánom Bullom súhlasil, ale už aj to 

aj povedal potom pán Mikulec. 

Ja, nebol by som až taký prísny aj vo vzťahu k pánovi 

primátorovi a vedeniu mesta v tom, že ja vidím nejaký 

posun. Vidím posun, napríklad, v tom, že síce napríklad 

januára, ale v apríli sa zavesilo, ten návrh toho 

umiestnenia. No, len, nedotiahlo sa to zatiaľ do konca, 

lebo ten koniec by malo byť, že tu na mestskom 

zastupiteľstve schválime kde presne budú v budúcnosti 

umiestnené tie záchytné parkoviská. A to nie je také 

zložité.  

Ďalšia vec, nedotiahlo sa to vézetenke. Má, už 

hovoríte, že rokujete, to je posun určite aj pozitívny, ale 

nedotiahlo sa to.  

A zrazu k tým dvom nedotiahnutým veciam tuná bachneme 

narýchlo, proste, ani nie že narýchlo, bachneme tu štatút 

a tvárime sa, že to je jediné možné riešenie.  

Však, nič tým fakt že nezískame, lebo v mestských 

častiach teraz nestoja v pozore, aby zajtra zavádzali 
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parkovaciu politiku okrem Lamača a Nového Mesta, ako som 

pochopil a. 

Máme čas. Schváľme to v jednom balíku kvalitne 

pripravené a, a nakoniec sa k tomu dopracujeme a (gong) 

treba to zvážiť.  

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

Choďte tam, pán poslanec,  povedať tam vašim susedom 

večer keď parkujú o deviatej, máte čas, máte čas. Počkajme 

ešte dva roky s parkovaním. Choďte im to tam povedať.  

Pán poslanec Uhler. 

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

Hovorí sa, že ľudia majú pamäť tri týždne čo sa týka 

volieb, ale ja mám pocit, že naši poslanci nemajú pamäť ani 

len pár hodín, pretože teraz sa stalo to, že hovorí sa, že 

nič nerobíme pre verejnú dopravu. Mne sa zdá, že pred pár 

hodinami sme schválili milión, napríklad, na rekonštrukciu 

električkových tratí. Alebo včera sme schválili vstup 

ďalšieho dopravcu do regionálnej dopravy, teda firmy 

Regiojet, na to, aby, na to aby ľudia sa dostali do 

Bratislavy rýchlejšie ako státím v zápchach na ceste I/63.  

Ja tú pamäť tiež nemá bohvieakú a nepamätám si čo bolo 

pred päťdesiatimi rokmi, ale pamätám si, čo bolo dnes 

a včera.  

Takže, dávajte pozor na to, čo hovoríte.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 216

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. 

Ja by som chcel kolegovi Mikulcovi. 

Ja som nemyslel o o tej doprave, proste to, to čo 

spomínal, ale že, napríklad, v centre Viedne o pri výstavbe 

bizniscentier a bytových domov obmedzili práve počet 

parkovacích miest, ktoré, ktoré sa majú s každou takouto 

výstavbou postaviť a to je, to je cieľ toho, to je to 

riešenie, že proste čím viacej tých parkovacích miest bude 

v centre dostupných, tak tým tá doprava bude menej a menej 

riešiteľná.  

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

Pán poslanec, 

len nepomôže vám to, keď sa môže na ulici parkovať 

zadarmo. Len tak. 

Pán poslanec Dostál. 

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

V prípade, že presiahnem štyri minúty, poprosím 

o predĺženie. 

A začnem tým, o čom hovoril na úvod pán primátor, 

nekandidujem v župných voľbách, takže to čo poviem a ako 
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budem hlasovať, nesúvisí s tým, že by som kandidoval, aj 

keď aj  v prípade, že by som kandidoval, tak by som povedal 

to, čo teraz poviem a hlasoval, tak ako budem hlasovať.  

Chcel by som sa dotknúť v zásade dvoch vecí. Tou prvou 

je protest prokurátora, ktorý nie je doriešený, je 

v nejakom štádiu riešenie, o čom sme sa dozvedeli 

v podstate až dnes.  

Ja som na rozdiel od väčšina kolegov zastupiteľstva sa 

nestotožnil úplne s tou kritikou zo strany prokurátora 

a myslím, že ako jediný som hlasoval proti tomu návrhu 

uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Budaj, aby sme 

vyhoveli rozsahu primátora v plnom, teda protestu primátor 

v plnom rozsahu. A myslím si, že tá argumentácia, ktorú 

vtedy mal magistrát, bola vo viacerých bodoch presvedčivá 

a zdala sa mi silnejšia ako ako protest prokurátora. 

Napriek tomu zastupiteľstvo vyslovilo nejaký názor. 

Vyslovilo názor výraznou väčšinou, že sa má protestu 

vyhovieť, tak si myslím, že je potrebné tomu protestu 

vyhovieť a prerokovať návrh na zmenu.  

To ako konkrétne bude tá zmena, to samozrejme, bude na 

vôli zastupiteľstva. Budeme tu o tom diskutovať a či 

vyhovieme úplne, alebo, alebo nás predkladatelia 

presvedčia, že, že nie je potrebné vyhovieť úplne, bude na 

nás, na poslancoch zastupiteľstva. 

Myslím si, že, že teda mali sme byť už v pokročilejšom 

štádiu, a kým, kým ideme meniť, meniť štatút, mali sme mať 

v poriadku aj všeobecne záväzné nariadenie. 
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Ale, keby bol problém iba v tomto, tak z môjho 

hľadiska nebolo, nebol, nebola tá najzásadnejšia vec. 

To, čo ja vidím ako najzásadnejšiu vec je, neochota 

vedenia mesta rešpektovať uznesenie mestského 

zastupiteľstva o tom, že k obstaraniu, alebo k výberu 

parkovacieho systému má byť prizvané Slovensko digital, 

nezávislá iniciatíva. Že schválili sme to prvýkrát ešte 

v decembri. Pán primátor to nepodpísal, tak sme to potom vo 

februári potvrdzovali a opätovne tak prejavili vôľu, aby 

sa, aby sa tak udialo.  

Tie argumenty, že to, že to nie je možné, že, že 

najprv musíme zmeniť štatút, sú podľa mňa, neprimerané 

a neopodstatnené, pretože komunikácia už mohla prebehnúť, 

už dohoda mohla byť, mohla byť uzavretá, však, samozrejme, 

proces verejného obstrávania sa nemohol spustiť, ale to 

neznamená, že, že, že komunikácia so Slovenskom digital 

nemohla začať. A nemohli sme byť o tom informovaní ako 

zastupiteľstvo. Myslím, že v úplne inej atmosfére by sme 

teraz rokovali aj o zmene, o zmene štatútu.  

Rovnako neodôvodnené sú, podľa môjho názoru aj tie 

možné, a teda predpokladám, že budú použité argumenty ako 

to nie je možné, lebo verejné obstarávanie, zákon 

o verejnom obstarávaní nič také neumožňuje, zákon 

o verejnom obstarávaní, samozrejme, že umožňuje 

transparentný spôsob prípravy súťažných podmienok pod 

kontrolou verejnosti, kde sa bude diskutovať o možných, 

o možných riešeniach.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 219

To, že máme pochybnosti, to že neveríme, že bude 

všetko v poriadku, že všetko prebehne (gong) transparentne, 

že existujú tu podozrenia, že ten dodávateľ parkovacieho 

systému je už, je už vybratý, vyplýva iba zo skúseností, 

ktoré poslanci zastupiteľstva majú s postupom vedenia 

mesta, konkrétne aj pána primátora z toho, ako sa stavia 

k za k uzneseniam, ktoré schválilo zastupiteľstvo. Z toho, 

ako netransparentne bol pripravovaný audit parkovacej 

politiky, audit verejného osvetlenia, ako sa pristúpilo 

k verejnému obstarávaniu pri, pri verejnom osvetlení. Však 

hovorili sme o tom aj aj včera.  

Ale to, v čom sa zhodujem s pánom primátorom je, že 

áno, doprava je dôležitá, parkovanie je veľmi dôležité, ale 

nie je pravda, že ak to neschválime dnes, tak sa k tomu 

môžme vrátiť najskôr v roku 2019 a spustiť to až v roku 

2021. Pokojne sa k tomu môžme vrátiť o mesiac, alebo, alebo 

o dva mesiace, nič tomu nebráni.  

A, a je to predovšetkým, vo vašich rukách, pán 

primátor, ak budete rešpektovať uznesenia zastupiteľstva, 

vôľu poslancov, robiť veci transparentne a vyvrátite tie 

pochybnosti, ktoré o procese máme dnes, tie pochybnosti, 

ktoré hovoria o tom, že dodávateľ parkovacieho systému, 

možno už je aj vybratý a všetko bude našité, našité na 

neho, tak myslím si, že uvoľníte priestor tomu, aby, aby 

relevantná časť zastupiteľstva schválila aj zmenu štatútu.  

Pán poslanec Olekšák tu hovoril, že slová, slová, 

slová. Slová nám stačiť nebudú, potrebné sú činy. Presne 

tak. Slová, slová, slová nám stačiť nebudú, potrebné sú 

činy. Pristúpme už konečne k činom, pán primátor. Slová 
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o tom, že najprv štatút a potom sa môžme baviť o tom, či  

Slovensko digital, alebo slová o tom, že ak to budú chcieť 

starostovia a komisia dopravy, tak potom môžme, môžme do 

toho zatiahnuť zastupiteľstvo, sú len slová. (gong) Slová 

už nestačia. 

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

Hej, to je to, čo tu predvádzate, pán poslanec. 

Chcem vás vyzvať, aby ste povedali kto je vybratý ako 

víťaz súťaže dopredu, keď to viete, a keď toto nepoviete, 

tak vás žiadam, aby ste sa ospravedlnili. Pretože čo ste 

spravili, to je nehoráznosť. Nehoráznosť, pán poslanec. Čo 

si to dovoľujete? Čo si vy myslíte? Že vy ste policajt, 

kriminálnik, sudca, všetko? Takto sa riadite vo svojom 

živote?  

Sedíte v štyroch zastupiteľstvách, beriete štyri platy 

a čo ste spravili pre toto mesto? Iba obviňujete!  

A znovu hľadáte iba dôkazy, a dôvody, prečo veci 

neurobiť!  A vyhovárate sa so všetkého! 

Alebo povedzte kto to je, alebo sa ospravedlňte! 

Už čakám. 

Čakám pán poslanec, povedzte kto je vybratý?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, okej, tak potom môžete na konci povedať. 
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Pán poslanec Mikulec. 

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

Páni, prosím vás, ja by som sa už vrátil k nejakej 

normálnej, lebo ja sa, debate, lebo ja sa tu už cítim ako 

jak, jak na nejakom súde. Tu sa obviňujú jedni, druhí, čo 

urobili. Ja som tu tri roky, ja len žasnem, že, že kde som 

sa to ocitol.  

Pán primátor, 

keď teda nemáte s tým nejaký problém, tak dajte 

verejný prísľub, že teda so Slovenskom digital budete 

rokovať o podmienkach tej súťaže, napríklad.  

Ja keď by som ešte do toho načrel. Tu sa všetci bavíme 

o nejakých bezbrehých vyťahovaniach peňazí z vrecká 

obyvateľov. Kto ich bude vyťahovať? Ja hovorím za Nové 

Mesto, že naša, naša firma, naša eseročka, ktorá je 

stopercentným vlastníkom Nové Mesto, bude mať poplatky 

minimálne, by som povedal, že najmenšie v Bratislave.  

My nechceme vyťahovať peniaze z vrecká obyvateľov, my 

im chceme spríjemniť život, my chceme, aby došli domov, aby 

zaparkovali na miestach, kde im dneska stoja značky od 

Revúcej až po Senicu. (gong)  

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

Päťdesiaty krát to môžem povedať. My chceme 

spolupracovať so Slovensko digital, ale nevieme o čom, 

pretože nie je schválený štatút, nevieme ako bude vyzerať, 

nevieme ako mám nastaviť zmluvu.  

Keď budem robiť bez tohoto, tak vy, pán poslanec, 

budete prvý, ktorý ma obviníte, že netransparentne rokujem 

s firmami, tretími osobami, bez právneho základu.  

To, čo tu predvádzate je pokrytectvo čisté. Veľmi ste 

ma sklamali.  

Pán poslanec Vetrák. 

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

Áno, dve poznámky k tomu, čo pán Dostál hovoril. 

Jedna otázka je otázka protestu, druhá z toho čo 

hovoril, je transparentnosť z pohľadu môjho. 

K tomu protestu.  

Lebo niektorí poslanci sa čudujú, že ako je možné 

schváliť vézetenko, keď sa potom dá protest. No, je to 

veľmi jednoduché. Keď sa povie, že zaňho budem hlasovať, 

ale viem, že sú tam dve veci sporné a za podmienky, že dám 

protest, tak, tak to ide. Len to by musel byť niekto pritom 

keď sa také veci dohadujú. 

A druhá vec. 
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Tá transparentnosť, pán primátor, alebo ja pánovi On 

Dostálovi. Ono, máme asi troška iné skúsenosti s tými 

ľuďmi. Ja som si prežil dosť aj s kolegami v Petržalke, 

keď, keď sme boli oveľa bližšie k parkovaniu ako sme tuná 

na meste a keď mi ľudia potom hovorili, že oni nepotrebujú 

mať akékoľvek parkovanie, oni potrebujú mať kvalitné 

parkovanie, alebo nechcú potom žiadne.  

Čiže, moje skúsenosti sú takéto. Asi máme rozdielne 

(gong) navzájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Mala by som viacej vecí, ale za minútu to nestihnem, 

preto poviem, že pravdepodobne, alebo mám dojem, že sa 

nepočúvame, pretože jeden presviedča, že dáva prísľub, že 

to bude ideálne. Druhý zase hovorí, prečo nie. A stále sa 

už opakujeme dokola.  

Mňa opijete rožkom iba raz. Hlasovala som za vézetenko 

a už si dám dobrý pozor, pokým to nebude všetko komplexne 

vybavené, hlasovanie odo mňa kladné nebude. Jednoducho 

chcem, aby to bolo super.  

Ja som už zažila v tomto zastupiteľstve toľko 

všelijakých prísľubov, čo všetko sa vyrieši, len teraz 

hlasuj za to a potom toto všetko sľubujem, že sa vyrieši. 
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Nič sa nevyriešilo. A mám také skúsenosti či s Ďurkovským, 

alebo s Ftáčnikom a nechcem mať také skúsenosti aj 

s Nesrovnalom.  

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. 

Pred chvíľou odznelo tvrdenie, že niečo je tu niekomu 

šité na mieru. A mne tak logicky nejde do hlavy, že ak 

povieme, schválením štatútu, že jednotky a dvojky cesty 

zve, za účelom parkovania zverujeme mestským častiam, čo je 

v tomto a komu šité na mieru? Mestským častiam? Lebo ak 

áno, tak ja som za.  

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: 

Neviem či môžem reagovať aj na pána primátora, lebo 

mal by som reagovať na faktické poznámky a pán primátor asi 

nereagoval faktickou poznámkou, aspoň som nezaregistroval, 

že by sa prihlásil s faktickou, ale teda skúsim. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 225

Nepoviem kto, lebo to neviem. ja som hovoril 

o podozreniach. Keby som vedel kto, tak to poviem.  Nevidím 

najmenší dôvod sa ospravedlňovať.  

Keď si myslíte, že som sa dotkol vašich práv, tak 

pokojne ma žalujte.  

To, povedali ste, že keby ste rokovali so Slovensko 

digital, tak ja vás budem obviňovať, že netransparentne 

rokujete s nejakými firmami. No, to by bolo dosť absurdné, 

aby som vás netra, obviňoval z netransparentnosti, keby ste 

napĺňali uznesenie mestského zastupiteľstva, myslím, že 

žartujete. 

A tá podráždená reakcia vaša svedčí o tom, že, 

použijem tú formulku, že nevieme či je to dohodnuté, ale 

keby to dohodnuté bolo, tak by ste nereagovali inak.  

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

Pán poslanec, 

prepáčte, ale veľmi ste ma sklamali s tým, jak sa 

správate. Toto som od vás nečakal. 

Zanášate sem spôsoby, ja neviem jak to povedať, ja 

viem, že sa tvárite ako opozícia, ale škodíte Bratislave. 

Kriminalizujete svojich ľudí. To som od vás osobne nečakal.  

Pán poslanec Buocik.  

Slovo má pán poslanec Buocik. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 226

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Okej. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

dve, alebo teda pár poznámok k štatútu, alebo  vôbec 

k parkovacej politike. 

Na Ružinovskej ulici robíme združný, opravujeme 

chodník, kde bude združená cyklotrasa a a teda samotný 

chodník. Je to konkrétne od tej novej budovy Penty 

k k fakultnej nemocnici.  

Minulý týždeň v piatok, keď tam robotníci robili, tak 

som sa tam zastavil a na zažil som nasledovnú situáciu: 

Robotníci mi ráno o deviatej hovoria, že už sú tam 

štyri hodiny a nevedia pokračovať ďalej v tom, v tom, v tom 

asfaltovaní, pretože tam stoja štyri dodávky. Stály tam 

štyri dodávky s iveco s popradskou ešpézet.  

Tak, ja neviem že, môžme sa tu rozprávať o tom, či 

parkovacia politika je nastavená dobre, zle, má takú 

nuansu, dobrú alebo zlú, ale ešte raz, na ulici na chodníku 

v Ružinove niekto parkuje štyri dodávky s popradskou 

značkou. Je to podnikateľ, neplatí za to ani mäkké f 

a a a s kvôli ním, a to je samozrejme, len v tej, v tom 

dôsledku, že sa tam opravuje chodník, tak stojí oprava 

obecného chodníka, o ktorom, ja sa ho tu snažím opraviť, 

neviem, že rok. Tak mňa išlo trafiť.  

A a takýchto príkladov nájdete po meste milión. 
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Pri tej dnešnej debate ja počúvam samé, samé výtky 

k tomu, že ako je nastavené vézetenko. V poriadku, vráťme 

sa k vézetenko, ale v súčasnosti sa rozprávame o štatúte.  

Prokurátorka povedala, že máme mať hotový štatút. My 

sa bavíme o štatúte. Posuňme štatút, ktorým, Jožo Uhler to 

povedal,  

ak budem potrebovať, tak vás poprosím o predĺženie.  

Presúvame kompetenciu na mestské časti. Je tu predsa 

pozmeňovací návrh poslanca Bajana, kde sa vychádza 

v ústrety tomu prerozdeleniu peňazí z z z výnosov z pokút. 

Je to presne to, o čom sa rozprávame pol roka.  

Z tohto titulu sa mi zdá, že vráťme sa do tej debaty 

vecne. To je, bude jedno Bratislavčanom či je pred voľbami  

župnými, alebo je pred voľbami komunálnymi, jednoducho, 

parkovacia politika v tomto meste musí byť. Ak nebude 

ideálna, tak sa opraví.  

Ale štýl, že postavme najskôr parkovacie domy. Pre 

koho? Pre ľudí z Malaciek? Pre ľudí z Pezinka? Ja hájim 

záujmy Bratislavčanov, konkrétne Ružinovčanov. Veď to je 

téma župnej kampane. Župní, kandidáti na župných na 

županov, hovoria o tom, že idú stavať parkovacie domy. To 

je pre nich. A toto podmieňovať týmto, považujem, fakt, za 

absurdné.  

Krok dva. Je všetkým jasné, že musíme sa nejakým 

spôsobom vysporiadať s protestom prokurátora. Ten, ten, to 

vézetenko sa sem vráti. Tak chcem, chcem od kolegov 
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poslancov, ktorí majú výtky k textu vézeten, tak nech 

predložia pozmeň, návrh na jeho zmenu, alebo to tu 

schválime, alebo to tu neschválime. Veď na konci (gong) dňa 

je to úplne jednoduché. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcem podporiť slová kolegu. 

A keď som ho počul rozprávať, tak vás chcem zároveň aj 

požiadať, pán primátor, hneď vedľa toho chodníka, o ktorom 

hovoril kolega Buocik, sú pozemky, ktoré sú verejná zeleň, 

aj keď patria štátnej nemocnici pri budove Rozum. 

A rozmohlo sa tam obrovské parkovanie, ak nie stovky, tak 

určite mnohé desiatky áut tam stoja a nikdy žiadne z nich 

nebolo pokutované, pri tom je to verejná zeleň. Mestská 

polícia má za právo zasiahnuť. Mnohí Ružinovčania to už 

dnes riešia. Tá zeleň je tam likvidovaná. 

Hovoril som včera o tom s pánom náčelníkom mestskej 

polície, ale možno aj váš priamy zásah a prosba, aby tam 

aspoň na niekoľko dní sa išli postaviť a naozaj, vybrali 

pokuty, pre tých, hlavne mimobratislavčanov, ktorí tam na 

tej zeleni stoja, by mnohých Ružinovčanov určite potešilo. 
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ja by som predsa len poprosil dovysvetliť to popradské 

iveco, že čo by sa s ním stalo, keby sa zaviedla parkovacia 

politika podľa tohto štatútu. Lebo auto, ktoré by malo 

kapacitu odtiahnuť také popradské iveco, asi žiadna 

odťahová služba v Bratislave, ktoré vykonáva odťahy pre 

hlavné mesto nemá. Takže, čo by sa presne zmenilo s tým 

ivecom.  

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

Pán poslanec Kaliský. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slová.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja by som chcel tiež reagovať na, na Janka Buocika 

a na to  

iveco. A aj keby to nebolo iveco, keby to bola fiatka 

päťstovka, ja si myslím, že toto nie je problém parkovacej 
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politiky, toto je problém, zatiaľ, mestskej polície 

a štátnej polície. Lebo ľudia aj dnes parkujú na tráve, 

parkujú hocikde a možno z tých pokút by boli rovnaké výnosy 

ako keď sa zavedie parkovacia politika, keby naozaj, tú 

prácu robili zodpovedne.  

Mestská polícia si dokonca nevie ani Klobúčniku 

upratať, nie, nie ešte to, iné loklity, jak napríklad, tá 

nešťastná Palkovičova. Tam, naozaj, ľudia stoja všade. 

Všade, všade, všade. Celá tráva je zaprakované autá. Môžete 

odťahovať okamžite hneď dnes bez štatútu, bez vézetnka. Je 

to kopec peňazí, ktoré sú na ceste, nerobí sa to.  

Nehovorím o chodníkoch na Palisádoch. Chodíte tiež po 

tých uliciach, nedá sa tam pešo ani prejsť.  

Ja si myslím, že autá stoja (gong) dneska  

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 veľmi pekne. 

Naozaj sa musíme zamyslieť, či chceme s tým niečo 

robiť, alebo nechceme.  

My naozaj, tá myšlienka je zvýhodniť tých 

Bratislavčanov. Proste, naozaj, aby si nerobili 

mimobratislavskí tu proste parkovisko zadarmo. 
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Naozaj poznám niektoré partie, ktoré robia niekde 

v Rakúsku, tu si odstavia kopu áut, ktoré potom tri týždne 

blokujú miesta. V Dúbravke sú, sú skutočne také miesta, kde 

vyložene to patrí ako keby mimobratislavčanom. Potom, 

samozrejme, je nedostatok miest.  

Ja sa vôbec nebojím toho, že bude ne nedostatok miest, 

keď obmedzíme troška mimobratislavčanov. Ja si myslím, 

akonáhle príde spoplatňovanie pre mimobratislavčanov, 

miesta bude dosť. 

A netreba toľko ani polície. Keď budú pravidlá, že ten 

a ten tu nemôže parkovať, tí ľudia sami upozornia na to.  

A ja vám hovorím, že keby to iveco stálo pred našim 

domom, my ho odnesieme. Všetci sa dohodneme a odnesieme ho 

preč, keď tam budú stáť Michalovce a vieme, že tam stáť 

nemôže.  

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: 

Pán Buocik,  

ono, neni to také jednoduché, ako ste popísali, že 

však pán Bajan dojednal výnosy s pánom primátorom a už je 

všetko vyriešené.  
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Sám ste počuli aj dnes, že tu je viacero otvorených 

otázok. Nie len ten protest, ale aj v samotnom štatúte. Tu 

je otvorená otázka, či budú súkromné odťahovky, alebo 

nebudú. Je tu otvorená otázka či budú koncesie na mestských 

zastupiteľ, na miestnych zastupiteľstvách, alebo nebudú. Je 

tu otázka, či poslanci budú pripustení k tomu, aby mohli 

definovať podmienky verejného obstarávania, alebo či ho 

budú schvaľovať ako hovoril, pán starosta v Lamači, že 

u nich to schvaľujú. Toto je všetko nezodpovedané.  

Čiže, nie je to len také jednoduché, že ideme teraz 

vyriešiť výnosy a hurá, máme všetko hotové.  

Pokiaľ ide o to stavanie tých záchytných parkovísk. 

Nikto nehovorí o stavaní, hovoríme o umiestnení. 

O schválení umiestnenia.  

Alebo chcete na všetkých tridsiatich šiestich 

miestach, ktoré visia na webe stavať tie záchytné 

parkoviská? A kto to prenesie do územného plánu? Máme 

uznesenie, ktoré zaväzuje niekoho, aby sa to prenieslo do 

územného plánu? 

Však poďme sa vecne baviť (gong), nie politicky ako  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán poslanec. 
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Nerada, ale musím to zopakovať.  

Zažili sme tu trapas s vézetenkom o pyrotechnike. 

Najhoršie zo všetkého je, aj pre našich obyvateľov 

Bratislavy a návštevníkov, keď prijmeme vézetenko, ktoré 

nebude fungovať. Však oni sa budú nás pýtať, čo sme to 

prijali, keď sa nič nezmenilo?  

Ale za momentálneho stavu, aj keby bol ideálne, že by 

všetky mestské časti boli pripravené, nastúpili do tohoto 

vlaku, tak nič sa na ulici nezmení. Nič.  

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa chcela spýtať, ktoré opatrenia z hľadiska 

mestskej polície sa už prijali? Lebo ja rozumiem tomu, že 

sa vyšpecifikovala  nejaká tabuľka nákladov, ale čo sa už 

konkrétne za ten jeden rok urobilo?  

Pretože toto považujem za úplne kľúčové, čo povedala 

pani Čahojová. Ak máme niečo urobiť, musia nasledovať 

nejaké, nejaké podmienky toho, aby sme práve tých ľudí, 

ktorí nerešpektujú už v súčasnosti parkovanie na zeleni, 

alebo parkujú niekde, kde sa nemá, tak nie sú 

sankcionovaní, čo sa už môže robiť aj teraz. 

Čiže, ak môžme povedať, čo sa za ten rok v rámci 

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

Pani poslankyňa, 

pravidelne máte v materiáloch informáciu o činnosti 

mestskej polície, čo sa zlepšilo.  

A to, čo sa zlepší. Tá dopravná polícia, ktorú chceme 

navrhnúť, máte v rukách vy. Ak schválite štatút, tak sa 

vytvorí oddelenie dopravnej polície, ktoré sa bude venovať 

presne dopravným priestupkom. Ak to neschválite, no tak sa 

nevytvorí a zase sa stále budete sťažovať, že sa nič 

nedeje. 

Vy to máte v rukách.  

Posledným prihláseným je pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja to nechcem zdržovať a zároveň ma prešla chuť.  

Ďakujem. 

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

Do diskusie sa prihlásili občania. 

Vystúpiť chce pán Ďurči.  

Tak hlasujte, prosím, či pán Ďurči môže vystúpiť?  
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(Hlasovanie.) 

Pán Ďurči, nech sa páči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem. 

V úvodnej reči pána primátora sme si vypočuli obrovskú 

demagógiu. Nestíham sa čudovať.  

Absolútny súhlas s vystúpením poslancov Bajan, Mrva, 

Dostál, Čahojová, Vetrák.  

Vypočul som si v televízii debatu poslancov Vetráka, 

námestníčky Farkašovskej, Kríža. To sa zle počúva. To je 

neskutočné. Pre poslanca by názor prokurátora mal byť písmo 

sväté, ak keď súd, nech si ho zaplatí sám.  

Pre boha živého. Poslanec povie, že jeho nezaujíma 

názor prokurátora?  

Parkovanie je jeden veľký humbuk, ktorý nezes 

nezefektívni parkovanie, situácia sa len zhorší. Už dneska 

čo realizujete parkovacie státia, robíte v rozpore so 

zákonom číslo osem, ktorý hovorí, že priechodná šírka 

chodníka má byť jeden a pol metra.  

Keď si prejdem všetky tie parkovacie státia, čo ste 

urobili, pýtam sa, kto bude odstraňovať tieto následky 

a kto ich zaplatí. Zas len daňový poplatník. 
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Bol som zhrozený, keď som si prečítal časť auditu 

Deloitu. Tie nehorázne peniaze, ktoré sme im zaplatili. 

Pán primátor, 

kedy uverejníte celý tento dokument? Sú tam vynehané 

strany, asi štyridsaťpäť strán tam chýba.  

Riešite tu štatút. Nemáte majetkoprávne vysporiadané 

komunikácie. Nemáte zaradené mnohé komunikácie do siete 

miestnych komunikácií. Mnohé miestne komunikácie tretej, 

štvrtej triedy nie sú zverený, zverené mestským častiam. 

Pýtam sa ďalej. Máme cesty prvej a tretej triedy, 

ktorých je stopäť kilometrov približne. Pri kto, pri týchto 

cestách je množstvo parkovísk. Viete vôbec koľko tých 

parkovísk máme a koľko je na nich parkovacích státí? Viete 

koľko máte vozidiel v ktorej mestskej časti a koľko máte 

tam parkovacích státí? Podľa toho môžete rozvíjať 

parkovaciu politiku. Nemáte nič. Jedine výpaľníctvo, úžera. 

Aby rozdiel medzi prvým a druhým autom ste navrhovali od 

dvadsať do päťtisíc euro, čo je dvadsaťpäťtisíc percent, to 

nie je ani v Urundi Burundi. 

Pýtam sa prečo nie je efek, prečo je to efektívne pre 

súkromníka a nie pre samosprávu. Odpoveď. Tak ako 

nezmyselne zoštátňovali komunisti, tak teraz 

pseudokomunisti nezmyselne privatizujú a zbavujú sa 

majetku. Viete prečo? Zbavujete sa zodpovednosti s určitým 

prospechom, pričom sa máme starať, sa máte starať o zverený 

majetok a máte s ním efektívne hospodáriť. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Ďalej sa prihlásila pani Aufrichtová.  

Prosím, hlasujte o vystúpení pani Aufrichtovej. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pani Aufrichtová.  

Občianka   Zuzana    A u f r i c h t o v á :  

Dobrý deň prajem. 

Chcem dnes začať tým, že mala som pripravené prečítať 

vám otvorený list Bratislave 2, ktorý som posielala pred 

dvoma dňami poslancom a médiám vzhľadom na skutočnosti, 

ktoré sa dejú priebežne ohľadne parkovacej politiky.  

Myslím si, že dnes by sa vám, poslanci, nemusel pán 

primátor vás prosiť oduševnene, aby ste schválili štatút, 

mal by vás odprosiť, že rok przní parkovaciu politiku 

a nepo, ne neposkytol mestu záruky toho, že Bratislavčania 

na ňu nedoplatia.  

Parkovacia politika je postavená na základoch 

nezákonne obstaraného dokumentu Audit parkovacej politiky, 

ktorý Najvyšší kontrolný úrad označil, že v jeho obstaraní 

boli vo na viacrý vo viacerých ustanoveniach zákona 

o verejnom obstarávaní porušené, tento zákon bol porušený. 

Takisto zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Ako 
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aj skutočnosť, že kontrolovaný subjekt, mesto, nevedel 

v čase výkonu kontroly NKÚ vyšpecifikovať finančné plnenia 

a vyššie uvedenia rámcovej dohody.  

Problém tohto obstarania rieši v súčasnosti Nadácia 

zastavme korupciu, ktorá podala jedenásťstranový dokument 

o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie má posúdiť ako 

nezákonne bol audit na parkovaciu politiku a audit na 

verejné osvetlenie obstaraný. Závery budú neskôr, ako je 

dnešné rokovanie.  

Toto mesto na týchto základoch, ktoré sú do dnes 

tajné, žiada vás, bez toho, aby rok dokázalo poskytnúť  

podklady nejakej nezávislej organizácie, ktorá by ich 

dokázala posúdiť. Toto je možné.  

Dneska som komunikovala s nadáciou, alebo teda zo 

združením Zastavme korupciu. Samotný Pellegrínyho úrad mu 

dáva pred tým, ako verejne obstaráva, na posúdenie 

dokumenty, či sú v poriadku, pretože chce mať istotu, že 

nebude spúšťať akcie, ktoré sú napadnuteľné, problémové.  

Toto pán primátor teraz bude tvrdiť, že nie je možné, 

keď to úrad vlády dokáže robiť? Nech sa páči.  

Ďakujem. 

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

Ďakujeme. 

A posledný sa prihlásil pán Kováč. 
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Hlasujte prosím, o. 

(Hlasovanie.) 

Pán Kováč, nech sa páči. 

Občan   K o v á č :  

Dobrý deň prajem. 

Mám 55 rokov a pani Čahojová tiež sa nedám opiť 

párkom.  

Pán primátor tu zavádza nejakú ťažkú demagógiu z toho, 

že najväčším problémom je návrh na rozšírenie sta štatútu.  

Ja, keďže mám ten protest prokurátora, pretože za tým 

stojí môj syn, ktorý jediný podal námietky a podnet 

prokurátorovi a ktorého ste vy ste vypípali tu po troch 

minútach  a nechceli ste ani počuť čo vlastne vám hovorí 

a prokurátor ako dôveryhodná osoba a on môj syn advokát 

a právnik uznali za vhodné, že sú prekračované medze zákona 

a ústavnosti, tak si myslím, že sú to dostatočne fundované 

osoby na to, aby takúto vec posudzovali. 

Máte deväťdesiat dní, ktoré už vypršali, od 

prokurátora, kedy ste mali urobiť nápravu.  

Pochybujem o tom, že po nejakom telefonickom 

rozhovore, po vyriešení štatútu, tých zvyšných a čítam, 

budem sa držať faktov: 
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§ 1 odsek 3 písmeno cé, § 2 odsek 1 písmeno 4, bé, cé, 

odsek 9, odsek 10, odsek 13, § 3 odsek 1, odsek 2, odsek 3, 

odsek 4, odsek 6, § 4 odsek 2, odsek 3, odsek 4, § 7,  

tak vám sa to zdá jakože to je málo dôvodov na to,  

kedy bolo konštatované, že ide o nezákonný postup? Ja si 

myslím, že to je pre poslancov absolútne zavádzajúce.  

A dávať im nôž na krk. Malo to byť schválené. Môže to 

byť schválené naraz aj s vézetenkom, ale to, treba najprv 

uviesť zákonného, do zákonnej normy a tak ďalej.  

A mimochodom. Pre Bratislavčanov nerobíte nič. Žijeme 

tu piatu generáciu a vy ste tu ohriakol nejakú paniu 

poslankyňu, že v inej v inom obvode bude parkovať. Vy to 

nazývate rezidenčné parkovanie.  

Rezidenčné ste hovorili tu zo začiatku o zónach. Aby 

ste zalepili ľuďom oči, ste dali, že urobíme skúšobne rok, 

dva roky, že budú môcť parkovať všade, len aby toto celé, 

tento humbuk prešiel a potom bude zónové.  

Ja sa pýtam, že načo je zónové, alebo teda rezidenčné, 

keď máme BA bratislavskú značku a naopak, ja ktorý mám 

niekoľko nehnuteľností, zo mňa budete robiť nejakého, ani 

nie že druhotriednu, ale neviem koľkotriednu osobu, pretože 

ja pri svojom dome nemôžem potom zaparkovať plnohodnotne 

v budúcnosti, ak príde k tomuto zónovému parkovaniu 

a všetci tí, ktorí nám v ´89 alebo v ´90 zobrali pozemok 

a stojí tam ten panelák, tak oni môžu okolo mňa. Mne sa to 

nezdá ako fér voči, voči Bratislavčanovi.  
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Takže, dneska ani nevyužijem celé tri minúty. Dúfam, 

že poslanci v tej krabičke, (gong) čo nosia na krku 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

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

Ďakujem pekne, pán Kováč.  

Ale presne tak to nie je. Presne tak to nie je. Vy 

budete môcť parkovať ako Bratislavčan a to je podstata 

parkovacej politiky, podpora Bratislavčanov.  

To iba hovoríte asi, asi nepoznáte tie detaily.  

Dobre.  

Blížime sa k hlasovaniu. 

Ja záverečné slovo nebudem hovoriť, iba poviem, že kto 

chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Tie sa budú 

hľadať donekonečna. Výhovorky, prečo sa robiť veci nedajú. 

My tu nie sme na to, aby sme veci nerobili, odkladali, ale 

na to, aby sme robili, tak ako sme robili doteraz. A tie 

výsledky sú v Bratislave vidieť.  

Parkovanie je vec, ktorú Bratislavčania potrebujú. 

Potrebujeme sa pohnúť ďalej, toto nie je vše všeliek, ktorý 

všetko vylieči, ale bez neho sa ďalej nepohneme. Je to 

otázka otvorenosti a politickej zodpovednosti voči 

Bratislave. 
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Alebo im chceme, ľuďom, pomôcť, alebo chceme pomôcť 

ceme a nehať ľudí tak a starať sa iba o seba.  

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali viacero návrhov od pána 

poslanca Bajana.  

Budem to čítať tak, ako on to predkladal. 

Navrhuje doplniť článok 91 o nový odsek o štvrtý 

v znení: 

Výnosy zo sankcií za porušenie všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 

číslo 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekom miestnych komunikácií na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej 

platenia a preukázania jej zaplatenia sa delia medzi 

hlavným mestom a mestskými časťami v pomere sedemdesiatpäť 

ku dvadsiatim piatim. 

To je návrh na rozšírenie, vlastne, doplnenie 

deväťdesiateho prvého článku o štvrtý o o štvrtý odsek. 

A to keď schválime, tak bude z toho uznesenie. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätina všetkých, lebo to je časť, dodatok 

k štatútu.  

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

Prítomných.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, všetkých?  

Návrhová komisia vie.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Štatút a jeho časti je všetkých.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Prerušujem hlasovanie.  
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Ešte raz, ako to vyriešime?  

Komu nešlo hlasovacie zariadenie?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Asi zrejme, prosím, vytiahni. Skúsime to. Môžme to 

skúsiť znovu?  

Dobre. Znovu hlasujeme o návrhu pána poslanca Bajana. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh to čo podáva, je zmena návrhu uznesenia.  

Žiada, aby sa o tých častiach A, Bé, Cé, hlasovalo 

osobitne. 

Takže, prvá časť zmena návrhu uznesenia: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 245

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje dodatok k štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V časti Bé tejto zmeny mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

po prvé, že výnosy zo sankcií za porušenie všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

sa vyme na myve vymedzených úsekom miestnych komunikácií na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 

úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 

jej platenia a preukázania jej zaplatenia sa v hlavnom 
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meste Slovenskej republiky použijú výlučne na financovanie 

kontroly plnenia ustanovení tohto nariadenie.  

V bode dva tejto časti, že pomer delenia výnosov 

stanovených v článku 91 odsek 3 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy a pomer delenia výnosov zo 

sankcií za porušenie všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy číslo 

12/2016 ustanovených v článku 91 odsek 4 Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa vyhodnotia tri 

roky po zavedení parkovacej politiky v hlavnom meste 

Slovenskej republiky  Bratislave.  

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

Pán poslanec Bajan má fa má procesnú. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže  

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

Á, pardon, ešte no? 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Rada by som hovorila, ale stále do toho tu krížom 

rozprávajú, tak nech sa svet nehnevá, takto sa nedá počúvať 

potom, alebo čítať.  

Tým, že sa neschválila časť A už o týchto častiach 

nemáme o čom hlasovať.  

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

Pán poslanec Bajan sa hlásil s procesným komentárom. 

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

Ja. No. Nie úplne. V princípe o tom prvom bode by sa 

dalo, lebo sa aj odvoláva na vézetenko, ale rozumiem tomu, 

tomu časť dva, určite nie. lebo keďže sme neschválili 

prerozdelenie pomerov peňazí 75, 25, tak vôbec narábanie 

s ďalšími penia, teda s ďalším výnosom z týchto delenia, je 

nezmysel.  

Čiže, určite nie o bode dva. O bode jedna.  

Úplne jednoducho, sťahujem obidva, lebo to naozaj, 

nemá význam.  

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

Návrhová komisia.  

To znamená, že hlasovanie je ukončené?  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nie je ukončené, lebo tieto pozmeňovacie alebo 

doplňujúce neprešli, tak máme ešte pôvodné znenie 

uznesenia.  

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

Dobre. Tak hlasujeme 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O tom by sme mali hlasovať, lebo ďalšie návrhy 

nedošli. Iba tieto. 

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

Tak hlasujeme o pôvodnom znení uznesenia.  

Áno. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako v materiáli bolo 

predložené. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje dodatok k štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy – parkovacia politika.  

Trojpätinová väčšina prítomných. 
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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.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Šestnásť za. 

Čiže, uznesenie nebolo prijaté. 

 

Dámy a páni, 

je to signál Bratislavčanom kto má záujem riešiť  

problémy, kto politikárči. Je to vaše rozhodnutie 

a vaša zodpovednosť.  
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BOD 5 ZÁSADY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA 
REKONŠTRUKCIU VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
PRVKOV POCHÔDZNYCH TERÁS V HLAVNOM 
MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVE A NIEKTORÉ OPATRENIA NA 
RIEŠENIE MAJETKOVO NEVYSPORIADANÝCH 
POCHÔDZNYCH TERÁS 

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

Pokračujeme ďalej v bode päť, to je návrh pána 

poslanca Vetráka.  

Ja poprosím pána námestníka, aby na chvíľu viedol 

rokovanie zastupiteľstva. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže otvárame bod rokovania číslo päť. 

Poprosím krátke úvodné slovo predkladateľa materiálu. 

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

Ďakujem za slovo. 

Na na stôl, alebo teda dnes do programu bol zaradený 

bod, ktorý bol aj jednomyseľne schválený na finančnej 

komisii. 
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Ide o problematiku, ktorá, ktorú, ktorou, s ktorou sa 

mesto trápi dlhodobo, dá sa povedať a nie som jediný 

poslanec, ktorý sa snaží túto problematiku riešiť a určite 

nie prvý. Nakoniec aj na samot, zo zoznamu samotných 

predkladateľov je vidieť, že sú viacerí poslanci, ktorí sa 

touto problematikou zaoberali. Ja ich aj prečítam. Je to 

tuná, je to pani Plšeková, pán Budaj, pán Hrčka, pani 

Kimerlingová, pani Pätoprstá, pán Greksa a verím tomu, že 

aj ďalší, najmä z iných mestských častí. 

Prečo sa tento materiál ocitá na na rokovaní mestského 

zastupiteľstva? Pretože niektorí, možno, mohli mať 

pochybnosť, či je to vôbec mestská záležitosť, či to nie je 

len mestskočastná. Často sa hovorí, že to je možno problém 

iba Petržalky, ale nie je tomu tak.  

My už v roku 2015 keď sme schvaľovali riaditeľov 

rozpočtových organizácií mesta, tak pokiaľ ide o rozpočtovú 

organizáciu, ktorou je Generálny investor Bratislavy, tak 

sme jednu z úloh, ktorou sa má zaoberať táto organizácia, 

sme schválili, že sa, že vytvorí koncepciu, koncepciu 

riešenia problematiku pochôdzných terás v Bratislave.  

Čiže, už v roku 2015, teda posledný, naposledy to bolo 

v tomto roku keď sme uznali, že riešenie problematiky 

pochôdzných terás je celomestská záležitosť. Že to nie je 

len mestskočastná záležitosť.  

Ale aj keď sa pozrieme na to, že kde sa takéto 

pochôdzné terasy v meste nachádzajú, tak zistíme, že nie je 

to len Petržalka, ale sú tu aj ďalšie mestské časti, či už 
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je to Rača, či už je to Vrakuňa a tak ďalej, kde problém 

s pochôdznými terasami majú.  

Ja sa nechcem teraz púšťať nejak podrobne do 

vysvetľovania tohto materiálu, nakoniec, aj to uznesenie je 

pomerne rozsiahle. Chcem len v krátkosti zhrnúť, že na čom 

je postavený tento materiál a akým spôsobom sa veci 

navrhujú riešiť.  

Pochôdzné terasy sú tu delené na dve veľké skupiny. 

Prvou sú majetkovo vysporiadané terasy a druhou skupinou sú 

majetkovo nevysporiadané terasy.  

V prípade majetkovo nevysporiadaných terás sa navrhuje 

sada opatrení, ktorá má viesť k tomu, aby sa z nich raz 

stali majetkovo vysporiadané terasy.  

Tie opatrenia, ktoré sú tam navrhnuté som nevymyslel 

ja, respektíve väčšinu z nich som nevymyslel ja, väčšina 

z nich už bolo konštatovaná pred niekoľkými rokmi, keď sa 

tým zaoberalo petržalské zastupiteľstvo a prijalo  vo 

vzťahu k majetkovo nevysporiadaným terasám uznesenie, ktoré 

obsahovalo opatrenia, z ktorých väčšina je zahrnutá aj 

v časti tohto materiálu, ktoré, ktorá sa týka majetkovo 

nevysporiadaných terás.  

Pokiaľ ide o majetkovo vysporiadané terasy, tak a to 

je v podstate tá novinka, ktorá sa tu prináša, tak 

v prípade majetkovo vysporiadaných terás sa zavádza dotačný 

mechanizmus, ktorý budú môcť využiť tí, ktorí majú určitý 

právny vzťah k tejto predmetnej pochôdznej terase, a to až 

do výšky dvestotisíc euro ročne, s tým, že spôsob akým sa 
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poskytuje dotácia, či už ide o podmienky a ďalšie 

náležitosti je upravené podobným spôsobom akým už mesto 

pozná. Nakoniec, mesto má schválené všeobecne záväzné 

nariadenie  na poskytovanie dotácií, na ktoré sa tieto 

pravidlá poskytovania dotácií na terasy odvolávajú 

v mnohých bodoch.  

Teda, nezavádza sa tu niečo, čo by mesto nepoznalo, čo 

by nevedelo vykonať a implementovať a je to veľmi výrazné 

motivačné opatrenie, kde, ktoré je založené na tom, že tých 

dvestotisíc eur, ak je to poskytnuté na jeden projekt, 

alebo menšia suma, môže byť najviac päťdesiat percent 

z celkových nákladov projektu na rekonštrukciu celej 

terasy.  

Nepo, nemusí ísť len o rekonštrukciu terasy, môže ísť 

aj o nejaké čiastkové úkony, ktoré tomu predchádzajú. Môže 

to byť projektová dokumentácia, môže to byť znalecký 

posudok, ale musí to nejakým spôsobom súvisieť 

s rekonštrukciou terasy alebo jej časti.  

Ak by sme takéto  opatrenie prijali, ako výrazné 

motivačné opatrenie, tak dosiahneme, že, aj zo skúseností, 

ktoré máme z Petržalky, že viacerí, viaceré osoby, ktoré 

majú vzťah k tejto terase, budú motivované si túto terasu 

čiastočne aj za vlastné prostriedky opraviť a dôjde tak 

jednak k skrášleniu tých dotknutých mestských častí, ale 

najmä, dôjde k zamedzeniu toho, aby tam dochádzalo 

k ohrozeniu zdravia, alebo bezpečnosti, tak ako sa tomu 

deje teraz, alebo ako sa to môže veľmi ľahko stať keď 

poznáte, v akom stave sú v súčasnosti tieto terasy 

v jednotlivých mestských častiach.  
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Ďakujem za možnosť povedať toto úvodné slovo 

a poprosil by som o podporu tohto materiálu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani námestníčka Plšeková.  

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Považujem túto tému za naozaj dôležitú. Pre niektoré 

mestské časti možno menej, pre niektoré, kde je veľa 

takýchto terasových domov, závažnejšiu. 

Chcem povedať, že majetkovoprávne sa tie veci 

vysporiadavajú, ale pomerne pomaly. A od roku ´89 ubehol už 

naozaj značný čas a v dôsledku toho, že mnohé terasy nie sä 

vysporiadané chátrajú a nie je do nich investované. 

Takže ambícia tohto materiálu je na jednej strane 

riešiť to, aby sa vysporiadavali majetkovoprávne tieto 

terasy a na druhej strane, aby sme tým, ktorí už tie terasy 

majú vysporiadané, prispievali, lebo združovaním investícií 

typu prispeje mesto, prispeje mestská časť, prispejú 

vlastníci bytov, alebo prispejú napríklad, vlastníci 

garáží, lebo často pod tými terasami môžu byť vlastníci 
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vlastne garážo garážových státí, dokážeme motivovať ľudí, 

aby sa združovali prostriedky a rekonštrukovali, ak nie 

celé terasy, tak aspoň ich časti, alebo tie najhoršie 

úseky, prípadne schodiská, ktoré dnes sú na mnohých 

miestach v dezolátnom stave. 

Takže, takisto poprosím o podporu tohto materiálu.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Doplním pani Plšekovú. 

Ak by sa toto uznesenie prijalo, vytvoril by sa možný 

priestor robiť aj takzvaných zelených terás, ktoré by mohli 

ísť z konta zelene mestskej časti Petržalka. 

Jedná sa o relatívne finančne nenákladné opatrenia, 

ktoré by naozaj výrazne vedeli skrášliť tento priestor.  

Možno aj nejaké kamerové systémy na ochranu niektorých 

častí, ktoré sú pod nejakým tlakom istých živlov.  
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Ale určite, určite vás poprosím o podporu tohto 

materiálu, pretože je to materiál, ktorý nám pomôže 

vyriešiť tento problém.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem pánovi poslancovi Vetrákovi za prípravu tohoto 

materiálu. Je to veľmi dôležité aj pre mestskú časť Karlova 

Ves.  

V našej mestskej časti sa nachádza množstvo takýchto 

problematických objektov, z ktorými si nevieme poradiť. 

Hlavné mesto sa dištancuje, obyvatelia sa sťažujú, my 

nemôžme investovať, ale ani nemáme také, taký obrovský 

objem finančných prostriedkov, ktoré si vyžadujú tieto 

stavby. A navyše si treba uvedomiť, že často pod terasami 

pochôdznými sa nachádzajú aj objekty garáží a tieto garáže 

sú nepoužiteľné, pretože do nich zateká, sú znehodnotené 

a zhoršuje to náš problém s parkovaním. Najmä na 

sídliskách.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážení kolegovia,  

ja by som chcela poprosiť kolegu Vetráka, či by si 

autoremedúrou neosvojil úpravu termínov, ktoré sú v návrhu 

uznesenia, pretože tam sme dali termíny 30. 9. a to sa 

logicky nedá stihnúť. Takže, aby sme to predĺžili aspoň 

o mesiac.  

Takže, dúfam, že kolega ma vypočuje a autoremedúrou si 

tie zmeny osvojí.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje aj pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Nechcel som to zbytočne naťahovať. Faktom je, že tie 

termíny sú nereálne. Tam treba, naozaj, niečo s tým urobiť. 

To, to, naozaj, nemajú šancu stihnúť.  
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Druhá vec je, hovoríme o desiatkach terás, ktoré sú 

nevysporiadané, nejakým spôsobom nezaknihované, dokonca ani 

neexistujú podľa našich, našich výkazov. S tým je obrovský 

problém. Čiže, toto bude dlhodobý proces.  

Faktom je, že mestská časť naša, Petržalka, dáva 

niekoľko stotisíc za posledné obdobie na tie terasy.  

Problém je ten, že my sme si tých ľudí vychovali 

nejakým spôsobom, že sa ich to netýka. Faktom je, že do 

vlastníctva tých bytov a domov je aj určitá časť, kde musia 

spoločenstvo vlastníkov participovať aj finančne na 

rekonštrukcii tých terás, ale zatiaľ našľapujeme akosi na 

špičkách. Tam, kde sa nám to dá dohodnúť, tak správca 

a vlastníci a mestská časť tam sa niečo dá rekonštruovať. 

Ale takýmto spôsobom, keď my budeme, naozaj, treba aj 

osvetu k tomu, že tak jak je to výťah, alebo je to iné 

súčasti domu, aj, aj terasa je čiastočne ich. Zatiaľ sme 

takúto osvetu nerobili a všetko sa končí na dopisovaní si 

medzi nami a nimi kto opraví terasu. 

Len pre vašu informáciu, asi pred desiatimi, 

dvanástimi rokmi som robil takú štúdiu čo by znamenala 

rekonštrukcia petržalských terás. Vyšlo nám to okolo tri 

a pol miliardy v starých korunách, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) neviem potom prepočítať, ale je to, 

je to značné desiatky miliónov euro, ktoré jednoducho, 

ktoré je treba. 

Čiže, aby sme si uvedomili, čo znamená, rekonštrukcia 

terás po Bratislave, nie len, teda, po Petržalke.  
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Čiže, ten problém, problém je obrovský a ten čas hrá 

proti nám. 

Takže, tento materiál určite vítam, ale, ale treba 

s ním ďalej pracovať.  

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou na predrečníkov reaguje pán poslanec Vetrák. 

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

Áno, ďakujem za pripomienku aj pani Kimerlingovej, 

pánovi Bajanovi.  

V tom bode Bé 2 kde je termín 30. septembra 2017, tak, 

no, dajme o mesiac dlhšie, môže byť? 31. októbra? Tak dáme 

31. októbra. A to isté, to isté bude aj v bode Cé, kde je 

tiež 30. september 2017. Aby sme to nehnali do krajnosti, 

tak tam tiež dáme 31. október, to si beriem autoremedúrou. 

A ešte tuná mi pani vedúca organizačného oddelenia 

poradila, že aby ten bod Cé znel, že žiada primátora, aby 

poveril riaditeľa magistrátu a tak ďalej.  Takže, to by som 

ešte opravil, aby to formálne sedelo. Inak ostatné je tak, 

ako bolo navrhnuté.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja keď som sa prisťahoval do Petržalky v osemdesiatom 

druhom roku, tak tie terasy už začali pomaličky chátrať 

a sem-tam sa niektorá ako-tak zalepila, nie opravila 

poriadne. Čiže, to je naozaj už veľmi dlhoročný problém 

a je to asi jeden z hlavných takých aj estetických a nie 

len estetických problémov Petržalky. 

Čiže, by som takisto poprosil, nebudem hovoriť všetky 

tie argumenty, ktoré hovorili moji kolegovia predo mnou. 

Takisto ostatných kolegov by som chcel poprosiť, keby sme 

podporili tento materiál.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, končíme diskusiu a poprosím návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené s tými úpravami časovými, teda do 31. 

10. v dvoch prípadoch a v časti Cé žiada primátora a tak 

ďalej.  

Takže, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy po prerokovaní materiálu v časti A schvaľuje 

Zásady poskytovania dotácií, v časti Bé žiada primátora vo 

všetkých štyroch bodoch a v časti Cé takisto žiada 

primátora a v časti Dé ukladá riaditeľovi Generálneho 

investora v ča v obidvoch bodoch.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťdeväť hlasov. 
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BOD 5A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V tomto okamžiku sa blíži šestnásta hodina 

nezadržateľne a to je nasledujúca pol hodina vyčlenená pre 

príspevky obyvateľov. Máme prihlásených šesť, áno, šesť. 

Poprosím teda pána Horáka ako prvého. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, 

pozorne som si prečítal materiál ohľadne bodu 36 

v súvislosti s výstavbou náhradných bytov.  

Žiaľ, znovu, podľa tohto materiálu, sme sa v podstate 

nedostali vpred, aj keď nie je to chyba mesta, pretože 

vieme veľmi dobre, že mesto v tejto záležitosti koná 

v rámci svojich síl všetko možné, ale je to chyba zlého 

zákona.  

V tejto súvislosti my sme požiadali pána primátora, 

vidím, žiaľ, tu nie je prítomný, na minulom zasadnutí 

v júni, aby bol taký dobrý a aby inicioval stretnutie 

s pánom premiérom, pretože tieto veci treba riešiť na 

vyšších inštitúciách, ktoré majú vyššie kompetencie, než má 

mesto.  
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Dokonca to bolo, odovzdali sme to v forme uznesenia, 

ktoré naše združenie schválilo na svojom valnom 

zhromaždení.  

Dúfam, zatiaľ sme sa k tomuto uzneseniu ešte nedostali 

sme k tomu odpoveď, dúfame, že pán primátor to bude mať 

možnosť iniciovať, pretože momentálne by bola najvhodnejšia 

chvíľa, pretože my takisto nezaháľame a robíme v tejto 

záležitosti čo sa dá a na októbrovej schôdzi parlamentu by 

mal byť predložený návrh na finančnú náhradu, ktorá by 

v podstate do značnej miery túto záležitosť značne posunula 

dopredu a večnú, dúfame teda, že väčšinu prípadov by bo, by 

bolo možné riešiť formou finančnej náhrady. 

Po piatich rokoch sa znovu našla dobrá víla, tentokrát 

je to pani poslankyňa Pčolinská, ktorá je ochotná spolu so 

svojimi kolegami predložiť tento návrh na finančnú náhradu, 

ale žiaľ, máme obavu, pretože ako minule pred piatimi 

rokmi, tak aj tentokrát je to poslankyňa opozície a vážne 

sa obávame, že koalícia k tomuto návrhu nezaujme pozitívne 

stanovisko.  

Chcem v tejto súvislosti poprosiť prítomných 

poslancov, ktorí sú aj v národnej rade, ako napríklad pán 

Budaj, pán Grendel a pán Dostál, keby bolo možné, že by 

takisto náš návrh podporili. Bolo by, samozrejme, ideálne, 

keby sme my predtým mali možnosť ešte o tejto veci rokovať 

na iných miestach. Ideálne by bolo, keby sa podarilo 

rokovanie s pánom premiérom, než bude tento návrh 

predložený do národnej rady, kde by sme mohli v širších 

súvislostiach vysvetliť všetky podrobnosti.  
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Pokiaľ sa týka finančnej (gong) náhrady, 

ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Budaj chcel povedať. V krátkosti nejaké 

informácie.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený občan,  

prepáčte, že som nezachytil, keď vás predstavovali, 

prišiel som s touto ideou finančnej náhrady a ak to 

prevzala pani poslankyňa, som tomu len rád a uisťujem vás, 

že to budem v národnej rade podporovať a budem presviedčať 

kolegov z klubu, aby to podporili taktiež.  

Je to najracionéj najracionálnejšia a hlavne 

najrýchlejšia dostupná cesta tak, aby sa ľudia poškodení 

nerovnakou reštitúciou, konečne, vôbec dožili odškodnenia.  

Občan   Ján   H o r á k :  

Veľmi pekne ďakujem pánovi poslancovi.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší v poradí (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pán 

Patlevič. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem. 

Ja nadviažem na môjho predrečníka, pána Horáka a tiež 

som z rovnakého združenia Právo na bývanie, tiež sa 

zaoberám touto problematikou.  

A naozaj, teraz je ten čas, kedy sa to, naozaj, dá 

riešiť.  

To, že ten zákon, tá novela zákona je v parlamente, 

trvalo to päť rokov kým sa nám to podarilo znova tam dostať 

a dúfam, že to nedopadne takým fiaskom, ako to dopadlo pred 

tými piatimi rokmi, kde v podstate, ten návrh uspel štrnásť 

ku siedmim, žiaľ stoštrnásť poslancov sa zdržalo, lebo sa 

k tomu nevyjadrili, takže, neviem či to bolo pre nevôľu, 

alebo nevedomosť. My by sme boli radi, aby ani jeden sa 

nezdržal pre nevedomosť, preto sa budeme snažiť túto 

problematiku objasňovať každému jednému, kto o to má 

záujem. 

Ak máte vy možnosť hovoriť s niektorými poslancami, 

s médiami, s kýmkoľvek, oceníme akýkoľvek krok, ktorým 

zviditeľníte túto tému. Treba ju naozaj zviditeľniť, aby 

ľudia mali naštudovanú, aby sa vedelo o čo ide, aby sa 
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vedelo, že sú tu ľudia, ktorí dvadsaťsedem rokov trpia. 

Nájomníci, vlastníci, aby ľudia videli ako trpí Bratislava, 

ako ju to bude stáť ťažké milióny každý rok.  

A je to riešenie, ktoré, neodstráni to úplne, neni to 

riešenie úplne spravodlivé, neni to riešenie pre úplne 

všetkých, ale dokáže to znížiť na veľmi  malé percento, 

ktoré ostane nevyriešení a ktorých bude treba potom 

doriešiť. 

Naozaj, je tu jedinečná šanca. Ja vás všetkých, ktorí 

ste tu a viete nám pomôcť, veľmi prosím, pomôžte nám ako 

môžte.  

Na poslancov národnej rady, ktorých tu vidím, sa 

nemusím obracať, hovorili sme so všetkými a veríme, že nám 

pomôžu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalší v poradí vystúpi pán Mihok.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň prajem. 
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Takže, takže, nav nav naviažem trošku na bytovú 

problematiku, ktorá sa tu týkala reštitučných bytov a môžem 

len dokončiť k tomu to, že to je smutné, že za magistrát 

jednal jediný človek a to pán Maruška a ten pokazil 

výstavbu reštitučných bytov. 

Ten dopis, ktorý sa skovával u primátora v šuflíku, 

ktorý som ja poslancom dal osobne do rúk, to bolo zlyhanie 

toho, prečo dneska byty nestoja. Investor ponúkal byty na 

jeseň roku 2016. A keďže odišiel, tak jak prišiel od pána 

Marušku, tak to aj dopadlo. 

Dobre. 

Budem nadväzovať na ďalšiu (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), je tu problematika, o ktorom viete všetci, čo ste 

prítomní za tým stolom. 

Jedná sa fakt o tú Petržalku na Úderníckej ulici.  

Nechápem jednému, ako môže magistrát ignorovať šesť 

mesiacov dopisy bez toho, aby odpovedal. Je tu aj pani 

Marta Černá, s ktorou som pred dvadsiatimi roku skoro 

zakladal združenie bratislavských spotrebiteľov a určite má 

na to ona ako poslankyňa svoj názor ako môžu neodpovedať na 

listy šesť mesiacov. 

Teraz tým ľuďom hrozí jedno, jediné. Z banky došiel 

prípis, že sa po pozastaví čerpanie a došlo k najhoršiemu. 

Na to som ja upozorňoval listom pána Marušku. Aspoň vidíte, 

jako to vníma. Pán Maruška sa postavil do takej pozície, že 

on si vyberá ľudí, ktorí majú chodiť jednať za investora. 

On je taký frajer na magistráte. On si vyberá ľudí, ktorí 
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majú, on diktuje tempo investorovi, kto má jednať na 

magistráte.  

Ako, ja som mu napísal a poviem vám to doslovne, že 

pán Maruška, na váš plat sa skladajú Bratislavčania, nie 

Východniari. A bol by som rád, keby nám tu, radšej to 

vybodkujem, tú Bratislavu nerobil ďalej, tak jak to robil.  

Ako to, ako, ako keď je taký šikovný, nechce zamestnať 

na magistráte v Košiciach, ale asi tak neni.  

Ale ide o to, že včera som upozornil na to, že budem 

vystupovať pr proti tom tomu, aby tu sedel. Aby si to 

vypočul, aby mohol reagovať. Aspoň vidíte, aký je slabý ten 

človek v kramfleku, že sem nedôjde, nevypočuje si, aby 

mohol reagovať. 

Ale najhoršie na tom je, že on celej tejto 

problematike kde tí ľudia a investori teraz padnú na kolená 

o týždeň, urobil celú špinavú robotu. Celú špinavú robotu. 

Z magistrátu nevieme dostať pol roka jednu vetu, ktorú 

podpísal, ešte je tu pán námestník Černý, však som s ním 

dvakrát kvôli tomu sedel, podmienku (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) dali, sme dávno v marci splnili. 

Napriek tomu, že sa podmienka splnila, z magistrátu tá veta 

neodišla.  

To znamená, týmto spôsobom pomáha magistrát (gong) 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Ďalší vystúpi pán Herceg. 

Občan   Peter   H e r c e g :  

Dobrý deň, 

Moje meno je Peter Herceg, som členom komisie územného 

plánovania a životného prostredia a dopravy v Ružinove 

a zároveň zakladajúcim členom občianskeho združenia Naša 

Pošeň.  

Vážené poslankyne, poslanci, 

chcel som povedať milý pán primátor, bohužiaľ, tu nie 

je, obraciam sa na vás s dvoma veľkými problémami, ktoré 

v tejto časti Ružinova máme. Ale ako ku nim došlo sa týka 

vlastne procesov ako funguje toto mesto a tento magistrát. 

Som tu s problémom takzvaných podzemných garáží na 

Námestí Ivana Horvátha v rámci projektu revitalizácie 

námestia, kde ide o prebudovanie súčasnej verejnej plochy 

námestia na podzemné, takzvané zapustené garáže, ktoré sú 

však meter a pol až dva metre nad zemou, plus ešte aj 

substrát a stromy. Hej? 

Takže, prichádzame o verejnú plochu námestia, ktorá 

patrí, ako stavba by mala patriť mestu, takisto je tam 

fontána, ktorú má v správe GIB. 
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Ešte horší problém je, že podzemné garáže, ktoré majú 

byť pre stopäťdesiatdva automobilov, sú napojené nie priamo 

z Ružinovskej ulice ako z hlavnej komunikácie, ale idú 

vnútroblokmi dookola pomedzi domy cez úzku tri a pol 

metrovú cestu, v podstate jednosmernú a stopäťdesiatdva áut 

tam chceme pustiť cez takúto cestu. 

A magistrát čo na to v záväznom stanovisku? Nemá 

pripomienky. Hoci to vlastne ani nie je dopravne napojené.  

Prestavte si mamičku, tam nie sú ani chodníky, tá tri 

a pol metrová cesta slúži všetkým, slúži obom smerom, slúži 

cyklistom, slúži chodcom, slúži mamičkám, slúži smetiarom, 

ktorí často krát nevynesú smeti, lebo sa tade nedostanú 

a my tade chceme spustiť vyše šesťstotridsať vjazdov denne.  

Zá záväzné stanovisko magistrátu, nemá pripomienky 

k dopravnému riešeniu. 

Takže, pre nás je to vážny problém a s takýmto 

riešením nesúhlasím a nie len my. nesúhlasí komisia 

v Ružinove, nesúhlasí miestne zastupiteľstvo, ktoré má 

uznesenie, nesúhlasí starosta. Žiadosť o zmenu záväzného 

stanoviska z Ružinova sem išla, nič sa nedeje od 15. mája. 

Ticho.  

Napriek tomu procesy postupujú. Momentálne investor 

okrem záväzného stanoviska, ktoré mal paradoxne veľmi 

rýchlo, dávno pred posudzovaním vplyv na životné 

prostredie, čo je v podstate porušenie procesov, tak už má 

aj posudzovanie EI a záver, že sa nebude posudzovať vplyv 

na životné prostredie, kde je zas vyjadrenie magistrátu, že 
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ku doprave nemá žiadne výhrady a že dokonca toto riešenie 

zlepší životné prostredie v Ružinove a v danej lokalite. 

Preto mám niekoľko otázok na pána primátora, ktorý tu 

však nie je, čiže určite mu ich zašleme aj písomne, ale 

medzi, radi by sme si toto prediskutovali s ním a pánom 

Černíkom, ako je vôbec možné, že tie procesy idú takto. Že 

sa najprv nespýtajú občanov? Že záväzné stanovisko je oveľa 

skôr, jako vôbec ten projekt nejakým spôsobom ide do 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

A ako je možné, že záväzné stanovisko bolo tak 

promptne, viete koľko to developerom, ktorí majú vplyv 

trvá, a tuto zrazu záväzné stanovisko, žiadosť bola (gong) 

doplnená v decembri, záväzné stanovisko bolo v januári. 

Posle 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Váš čas vypršal. 

Ďalší v poradí, pani Valachovičová. 

Občianka   Katarína   V a l a c h o v i č o v á :  

Dobrý deň prajem všetkým.  

Vážení páni a dámy poslanci, spoluobčania, 
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v roku 2011 magistrát zo zákona mal zabezpečiť bývanie 

pre občanov, ktorým bol priznaný nárok na náhradný nájomný 

byt.  

Zákon určil podmienky, limity, určil výstavbu tisíc 

metrov na meter štvorcový a určil čas na definitívne 

vyriešenie výstavby a ubytovanie občanov s nárokom na 

náhradný nájomný byt.  

Do 31. 12. 2016 všetci držitelia nároku už mali 

Vianoce stráviť v spokojnosti v nových náhradných bytoch.  

Chcem pripomenúť poslancom a starostom mestských 

častí, že za zoznamom, ktorý tvorí päťstodvadsať žiadostí, 

je približne viac ako tisíc ľudí. Z mäsa, krvi a kostí. 

Starých, produktívnych, mladých, detí, zdravých, chorých, 

invalidných ako som ja, ale predovšetkým, vystresovaných 

z neistoty o svoje bývanie.  

Zákon je záväzný a povinnosťou vás všetkých je zákon 

rešpektovať a pracovať v zmysle zákona. Naplniť ho 

k spokojnosti na obidvoch stranách v probléme reštitúcií 

a podmienky zákona dodržať. Namiesto toho sme svedkami 

obštrukcií, nezmyselných petícií, ktoré podnecujú i sami 

poslanci.  

Preto spoločnosť nadobúda dojem, že neriešenia 

a predlžovanie tohto pálčivého problému je účelové. 

A poslanci nezastupujú záujmy občanov, ale svoje vlastné, 

mrhajú financiami, prostriedkami, časom a v konečnom 

dôsledku aj svojou dôveryhodnosťou.  
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Starostovia mestských častí a poslanci spoločnými 

silami už dávno mali rozhodnutie vlády vyriešiť. Podporiť 

primátora všetkými dostupnými prostriedkami, riešeniami 

výstavby na mestských pozemkoch v mestských častiach.  

Chcem iba povedať, že ľudia sú viacej ako stromy alebo 

parkovacie miesta. A dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. 

túto úlohu nedostal iba primátor, túto úlohu ste dostali 

všetci vy.  

Občania postihnutí reštitúciami na oboch stranách 

tvoria hodnoty pre naše mesto a sme potomkami viacerých 

generácií Bratislavčanov. A máme právo bývať v rodnom 

meste. A keď nie v Starom Meste, tak aspoň dôstojne 

v nejakej z ich mestských častí.  

Bratislava je útočiskom celého Slovenska. všetci, 

ktorí prídu do Bratislavy a získajú pobytom štatút 

Bratislavčana, sú prizvaní, Bratislava ich nevyháňa. 

Dostanú tu bývanie, prácu a myslím si, že (gong), prosím 

ešte, ešte tri minútky. V poriadku,  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bohužiaľ, nedá sa. 

Občianka   Katarína   V a l a c h o v i č o v á :  

Nie, bohužiaľ. Ja mám na to právo. Ja chcem to 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme na každého tri minúty. Bohužiaľ. 

Takže v tomto prípade vystúpi pani ale 

Občianka   Katarína   V a l a c h o v i č o v á :  

No, to je drzosť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Anežka Poradová. 

Občianka   Katarína   V a l a c h o v i č o v á :  

Vy nerešpektujete  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rokovací poriadok platí pre každého. To isté aj pre 

tých, ktorí boli pred vami. 

Pani Poradová nastupuje. 

Ďakujeme za vaše vystúpenie.  
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Pani Poradová. 

Občianka   Anežka    P o r a d o v á :  

Môžem poprosiť o vynulovanie?  

Ďakujem pekne. 

Prajem vám krásne popoludnie.  

Ctený poslanecký zbor, vážený pán primátor neprítomný, 

vážený pán predsedajúci,  

neviem ani, kde mám skorej začať, ale začnem 

parkovacia politika. 

Pred chvíľou som bola prítomná toho, že ste 

neschválili parkovaciu politiku, čo kvitujem, klobúk dole, 

ale z jednej stránky ma aj mrzí, že boli tam aj dobré 

námety, nápady, hopla, ktoré, ktoré pán poslanec Bajan 

predkladal. 

Čo ale povedať? Parkovacia politika je mojou nočnou 

morou. Kde by som asi začala? Je potrebná, o tom niet 

pochýb. To všetci veľmi dobre vieme. Ale ako na to? Ja vám 

poviem jeden veľký problém.  

Pán poslanec Olekšák tu doobedu povedal, že sa rieši 

od roku 2012. Mal pravdu. Rieši sa od roku 2012, je to päť 

rokov. Čo sa urobilo za tých päť rokov? Nič. Ale čo sa 

urobilo, ale čo sa vlastne malo urobiť a neurobilo sa, a to 

je vyriešenie trvalého pobytu obyvateľa hlavného mesta 

Bratislavy.  
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Vážení, vy tu každý hovoríte dvesto, tristotisíc ľudí 

tu migruje za prácou. Ja sa vás pýtam, ste tu štyridsiati 

piati poslanci, no, neviem koľkí ste prítomní, pán primátor 

tu nie je, ste tu na päťdesiat, šesťdesiat ľudí, prosím 

vás, zdvihnite jeden ruku, kto mi dá trvalý pobyt v meste 

Bratislava? Teraz hneď. Len jednu ruku. Momentálne ideme ho 

vybaviť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ani jeden ste sa 

neprihlásili.  

A prečo? Pretože sa pozrite aké sú všeobecné záväzné 

nariadenia mestských častí. Ste tu starostovia, ste tu 

poslanci miestnych zastupiteľstiev, ako máte, ako je možné 

získať trvalý pobyt na území hlavného mesta Bratislavy? 

Veľmi dobre vieme. Máme zákon 23 o hlásení pobytov občanov. 

Treba preukázať majetkové právo. To znamená, list 

vlastníctva.  

Kto, kto k vám príde z Košíc, z Prešova, z Lučenca, 

z Rimavskej Soboty, zo Slovenska, príde sem pracovať pre 

hlavné mesto Bratislava. Ľudia zlatí, veď si to uvedomte. 

Veď on skrášľuje vaše mesto. Veď my pracujeme všetci 

tristotisíc ľudí, ktorí tu chodia, skrášľujú hlavné mesto. 

Svoje hlavné mesto.  Nie cudzie.  

Potom treba vybaviť, aby Bratislava bola samostatné 

mesto ako sú to ostatné dvetisícdeväťstoosemdesiat 

dvadsaťsedem obcí a miest.  

Pán poslanec Hanulík minule povedal, že my ich tu 

nechceme. Čmudia nám tu. No, pán poslanec Hanulík, keby som 

vás nepoznala, tak tomu aj uverím. A tak ako ich nazývate, 
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že čmudiaci, prosím vás, ako byť Bratislavčanom? Povedzte, 

ako? Keď nevyriešite trvalý pobyt.  

Pani poslankyňa Tvrdá, Kimerlingová, pán poslanec 

Bajan, ja neviem, pán poslanec Kolek, Budaj, Dostál, 

proste, všetci títo, ktorí ste hovorili, pani poslankyňa 

Kimerlingová, je potrebná parkovacia politika, áno. Ale 

riešme ju komplexne.  

Kde sú záchytné parkoviská? Mestská hromadná doprava. 

Prosím vás, ja cestujem, mne to nehovorte. Ja ešte aj 

o polnoci idem a cestujem zasmradená, špinavá. Prosím vás, 

ako to budeme chodiť?  

A teraz ešte tie nakúpené červené autobusy. O tom sa 

radšej ani nezmieňujem.  

Chcela som sa ešte ku pánu poslancovi Borguľovi, ale 

ho tu nevidím. Nazval slušní ľudia. Prosím vás pekne, to 

medzi neslušných ľudí zaraďuje tristotisíc oby obyvateľov 

Bratislavy, ktorí tu migrujú za prácou, ktorí tu chodia 

a zaraďujete, pán poslanec, (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za váš príspevok.  

Ďalší v poradí nás pokračuje,  
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Občianka   Anežka    P o r a d o v á :  

(poznámka: počuť krik, nie je rozumieť) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ďalší v zmysle rokovacieho poriadku, o tom ma nemusíte 

poučovať. Končíte. Pán Ďurči. 

Občianka   Anežka    P o r a d o v á :  

(poznámka: počuť krik, nie je rozumieť) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Ďurči Marian vystúpi ďalej. 

Občianka   Anežka    P o r a d o v á :  

(poznámka: počuť krik, nie je rozumieť) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie.  

Pán Ďurči Marián vystúpi ďalej.  
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(poznámka: počuť krik) 

Tri minúty. 

Nech sa páči, môžete, vaše tri minúty. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Zle. Potrebujem o dvadsať sekúnd viac. 

Dobre. 

Sledoval som debatu pána poslanca Koleka a Chrena. 

Pričom pán kosla pán poslanec Kolek uviedol, že pri 

vyhodnotení súťaže za nové autobusy sa mu zdala cena 

privysoká, tak víťaz znížil cenu o tri milióny eur. Eura. 

To nie je neskutočné. 

Pán poslanec Buocik, 

vypočul som si vašu debatu pri obhajobe zníženia platu 

pána primátora. Nestačil som sa čudovať vašim slovám 

o činnosti samosprávy v Ružinove.  

To, čo sa deje v štátnej a verejnej správe, ako sa 

rozkrádajú financie, tak môžem povedať vzhľadom k môjmu 

veku, že komunisti boli začínajúce iskričky oproti súčasným 

pseudodemokratom.  

Vy politici si šafárite ako chcete. Dnes ste si, dnes 

ste si z politic z politiky urobili najvýnosnejší 

a najbeztrestnejší biznis, vytvorili ste si tri v jednom. 

Schvaľujete si platy, máte katering a cestovnú kanceláriu.  
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Tu musí byť jednoznačne a bez výnimky trestná a hmotná 

zodpovednosť nie len občanov a pracujúcich, ale hlavne 

politikov.  

Čo je to vypovedanie, čo je to politická zodpovednosť? 

Kedy, keby zamestnanci pracovali tak ako politici, ktorí 

nerokujú, nepodpisujú, odídu na protest, spôsobia svojou 

činnosťou škody občanom, keby toto urobil zamestnanec, tak 

je s ním okamžite rozviazaný pracovný pomer za hrubé 

porušenie pracovnej disciplíny.  

V štátnej a verejnej správe sa rozkrádajú milióny. 

Vyplácajú sa vratky dépéhá za domy. A nakoniec si vymyslíte 

účinnú ľútosť a karavána ide ďalej. Trestný zákon 

a exekúcie platia len pre radových občanov a drobných 

živnostníkov.  

Prečo tu máme tri milióny sedemstotisíc 

sedemstoštyridsaťtisíc exekúcií?  

Náhradné byty. Zlepence vládne, aj fialoví mestskí, za 

celých šesť rokov nič nevyriešili. Majú sa platiť tieto 

peniaze z rozpočtu mesta. Nech to zaplatia tieto vládne 

zlepence a politiky týchto koalícií.  

Ekonomika rastie. Je v kondícii. Má prebytok. 

Predstavte si, som vlastníkom s manželkou pozemku o výmere 

štyristodesať metrov štvorcových, za ktoré som platil daň 

293,32 euro. Pre rok deväťde 2017 mi prišla daň 

z nehnuteľnosti 734,00 euro. Zvýšenie o 150%. 
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Pána primátora vyzývam na verejnú diskusiu do 

televízie o parkovacej politike, o zdaňovaní a tak ďalej.  

A keď mohol pán premiér roztrhať faktúru, to isté 

urobím ja a túto daň odmietam zaplatiť pri rastúcej 

ekonomike.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Našťastie je to iba kópia, dobre.  

Ukončujeme bod Vystúpenia občanov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžete zrovna tak, ako pán poslanec Budaj, každému 

rovným dielom, takže, zapnite pani poslankyňu. Pani Černú.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslankyňa MsZ: 

To neni žiadna protekcia, ale bola som menovaná, 

v súvislosti s nedodržiavaním termínov vyplývajúcich zo 

správneho poriadku.  

Naozaj, tam je tridsať dní, v prípade veľkej 

zložitosti šesťdesiat dní.  

Pán kontrolór, 

kde je?  
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(poznámka: počuť „tu, počúvam“) 

Buďte tak láskavý, preverte to, lebo toto je dosť 

častá vý jako podnet zo strany občanov, že nedodr, nie vy, 

ale že nedodržiava úrad, nedodržiava termín.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To je diskusia na bod Rôzne a určite pán kontrolór sa 

k tomu rád vyjadrí keď bude príležitosť.  

 

 

BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA PLAVÁRNI PASIENKY, 
JUNÁCKA 4, BRATISLAVA, PRE NÁJOMCU 
STARFIT PLUS S.R.O., DEVÍNSKA CESTA 
761/10, BRATISLAVA, AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

My pokračujeme ďalej v rokovaní mestského 

zastupiteľstva v zmysle schváleného programu a to je bod 

číslo šesť.  
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Uhm. Aha. Návrh na Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov v Plavárni Pasienky, Junácka 4, pre 

nájomcu STARFIT Devínska cesta. 

Bez úvodného slova vzhľadom k tomu, že všetky, všetky 

stanoviská sú súhlasné.  

Otváram  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dokončíme šestku, potom tu mám avízo, že ideme na tú 

Petržalku.  

Takže, otváram diskusiu k bodu číslo šesť. Nájom 

nebytových priestorov v Plavárni Pasienky.  

Do diskusie sa nikto nehlási. 

Návrhovú komisiu poprosím. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom nebytových priestorov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa a tak ďalej ako je písomne 

uvedené. 

(poznámka: počas čítania návrhu uznesenia bol v sále 

veľký ruch a vrava) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová väčšina všetkých.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Za sa vyjadrilo tridsaťštyri poslancov. 
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BOD 6A NÁVRH NA ZRIADENIE BUDÚCEHO VECNÉHO 
BREMENA NA POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. PETRŽALKA PARC. Č. 4479 – 
VAVILOVOVA ULICA, V PROSPECH V-ARMS, 
S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz ideme k tomu štyridsaťštyri, takto to mám 

poznačené. Pôvodnom, v pôvodnom programe štyridsaťštyri, 

v upravenom je to bod 6A. 

Je to Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na 

pozemku Petržalka Vavilova ulica, v prospech V-arms. 

Poprosím úvodné slovo. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Žiadateľ má záujem na pozemku v Petržalke vybudovať 

verejnoprospešný projekt garážový dom Vavilovova Petržalka.  

Stavba garážového domu bude situovaná na súčasne 

existujúcom betónovom parkovisku s kapacitou šesťstosedem 

parkovacích miest a nebude zasahovať do okolitých plôch 

zelene.  

Pričom súčasťou projektu je aj revitalizácia 

priľahlého okolia v podobe vybudovania malého zeleného 

parčíka, parčíku.  
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Súčasťou projektu ako vyvolaná investícia je aj  

úprava časti miestnych komunikácií, Jungmanova a Vavilova, 

spojená s vytvorením trvalých náhradných verejných 

parkovacích stojísk.  

Stanovenie predbežnej odplatli, odplaty za zriadenie 

vecného bremena je v celkovej sume 15 192 celá 76 eur.  

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu sú súhlasné.  

Finančná komisia odporúča schváliť. Mestská rada  

odporúča prerokovať.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť uznesenia podľa 

priloženého návrhu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán starosta Bajan.ň 

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

Môžem?  

Ďakujem pekne. 

Ja by som vás chcel poprosiť o podporu tohto 

materiálu. 
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To je, to je to, čo sa tu hovorilo pred doobeda 

niekoľko hodín, to je jeden z prvých pilotov parkovacej 

politiky, kde chceme dať garážový dom.  

Osemsto ľudí, petícia za, čo teda málokedy býva.  

Tá diskusia s občanmi bola veľmi ťažká. A nevyhýbal 

som sa jej, samozrejme, v takejto diskusii nie je to 

jednoduché vysvetliť ľuďom rozdiel medzi verejným záujmom 

a skupinovým záujmom. Skupinový je ten, že garáž pred 

barákom nechcem a verejný je ten, že ich potrebujeme. Veľmi 

som to zjednodušil. 

Preto vás chcem poprosiť. Dohodli sme s investorom 

ďalších päťdesiat parkovacích miest na ihrisku 

nepoužívanom, s tým, že vedľa sme urobili nové.  

Beží tam konanie, potrebuje naozaj len vzťah k vecnému 

bremenu. Skúsme, naozaj, podporiť tú prioritu, ktorú 

jednoducho v Petržalke máme, a to je budovanie nových 

kapacít.  

Všetko zatiaľ.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje pán poslanec Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Za prvé, pán predkladateľ, vy ste si istý, že finančná 

komisia toto odporučila? Veď nerozprávajte. Sedíme tu, tak 

si to buď pozrite, alebo dajte pozor.  

Ja som tú finančnú komisiu viedol a uisťujem vás, že 

finančná komisia fandí každému projektu, kde mesto dotuje 

v nejakom, v nejakom zmysle iniciatívy občanov. Aj mne sa 

páči čo povedal pán Bajan. Ale to by sme museli prijať, 

podľa mojej mienky, nejaké systémové rozhodnutia, že 

podnikatelia, ktorí prinesú takéto a takéto podmienky, 

dostanú dotáciu. Tu sa vyhýbate zákonu o súťaži.  

A opakujem, ja tomu naplno fandím, ale zbytočne tých 

ľudí vediete do rizika, že prokuratúra spochybní. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hovoríme o tom bode?  

Pán Bialko, vy ste tam boli, nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, nie som si istý, tak si to vyjasnime. 

Štyridsaťštyri. No to je vecné bremeno, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujte. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

No tak ako? Prešlo to cez finančnú komisiu?  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V krátkosti zareaguje pán Kasander. 

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

V podkladoch, ktoré som mal tuto uvedené ak zhrnutie, 

tak bolo odporúča schváliť, ale po upozornení predkladateľa 

materiálu, nebolo to správne v týchto podkladoch, takže 

opravujeme, komisia finančnej stratégie s majet, pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta žiada pána primátora 

o vysvetlenie prečo navrhuje vedenie mesta pozemok 

nepredávať, ale sa pristupuje k zriadeniu budúceho vecného 

bremena na pozemku.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujete, pán Budaj. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za vysvetlenie. 

Ja sa snažím finančnú komisiu viesť tak, aby na 

každého platilo rovnaký meter. 

Pokiaľ mesto má projekt podpory výstavby garáží, to tu 

pekne zaznelo, že to je taký pilotný projekt. Len pán 

primátor nemá žiadnu politiku podpory garáží, žiadnu. Ešte 

aj to, čo žiadala hlavná architektka, aby sa nepredávali 

tie radové garáže hala-bala, úrad predloží do finančnej 

komisie každý predaj, tak jak si zažiada a nesledujete 

pritom žiaden systém. My to musíme odchytávať, my sa 

pokúšame zistiť, pritom to nedostane komisia pre územný 

plán.  

Čiže, celé, pravá ruka nevie čo robí ľavá.  

My na finančnej zisťujeme, že čo je v súlade so 

zákonom, čo je v súlade so zásadami, napríklad, postoja 

k radovým garážam, tak ako sa pred rokmi prida, prijali 

a ako si žiadala a veľmi správne, hlavná architektka.  

Ak majú vznikať nové radové garáže, alebo aj 

viacposchodové garáže, my sa tomu vôbec nebránime, ale 

chceme, aby primátor predložil, na základe čoho tak jedná, 

prečo chce obísť zákon o verejnej súťaži, v čom tkvie ten 

osobitný zreteľ. Zákon predsa definuje v čom má tkvieť 

osobitný zreteľ. 

V momente keď sa dohodneme, že podporujeme výstavbu 

garáží v medziblokovom priestore a že si môže ktorýkoľvek, 
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občianska skupina, ktorá tam žije, nájsť spôsob ako tam 

postaviť primerané intenzívnejšie, intenzívnejšiu statickú 

dopravu, že nebudú stáť iba prosto na nejakej zabetónovanej 

ploche, ale vystavia si tam nejaký druh garáže a chcú s tým 

žiť, nebude mať výhrady ani koncept územného plánu, ani 

hlavná architektka, nech sa to rozdáva pre mňa, za mňa aj 

zadarmo. Ale nech to nie sú výnimky, nech tuná naozaj, 

jedna ruka vie, čo robí druhá. 

A najmä, poprosím predkladateľa, keď referuje 

o finančnej komisii, nech dá pozor na to, neviem kde sa to 

zavinilo, nič sa nestalo, našli sme to. 

Finančná komisia o tom dosť dlho debatovala a ten 

názor (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje aj pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Je samozrejme, jasné, že mesto nemá vytvorenú nejakú 

systémovú, systémový dokument, ktorým by prijímalo výstavbu 

garážových domov, preto my sme ťažko improvizovali 

a žiadali sme investora, aby si obehal všetkých obyvateľov, 

aby sa pýtal na ich názor, aby to napísal, aby nám to 

predložil písomne, aby tam bola zelená strecha, aby tam 

steny boli zelené, aby tam spodná časť parkoviska bola 
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vyhradená pre verejnosť. Čiže, boli tam dosť tvrdé 

podmienky.  

A toto by, samozrejme, malo byť nejak systémovo 

zahrnuté v tom strategickom dokumente.  

Ale to, že my to suplujeme mesto, asi by nebolo celkom 

správne, vyliať s vaničkou aj dieťa. Alebo postihnúť 

niekoho, kto za to, naozaj, nemôže. Treba to, naozaj, 

zvážiť, či to teraz schválime alebo neschválime 

a nepožiadame primátora, ako, aby sa taký (gong) dokumet 

urob 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Greksa ďalej pokračuje. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som veľmi poprosil o podporu tohto materiálu. 

Všetky argumenty už povedal pán Bajan. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Bajan reaguje. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ja sa asi trasiem 

v tejto diskusii.  

Mestská časť vydala k predloženému investičnému zámeru 

súhlas 30. 11. 2015. teraz sa dostaneme konečne k mestu, 

nechcem scudziť majetok, alebo neodporúčam mestu scudziť, 

chceme vecné bremeno, je tam dvestoštyridsaťtri parkovacích 

nových miest, tvrdo som rokoval, aby tam nebol žiaden 

nebyťák, aby z toho nemal nejaké kšefty, aby naozaj to išlo 

len na statickú dopravu.  

Nerozumiem teraz týmto otázkam, pretože, vy vylomili 

sme z nich ďalších päťdesiat miest nových pre občanov, 

ktorí tam vedľa bývajú.  

Jednoducho, nejak musíme začať. Ak už teraz budeme 

spochybňovať prvé projekty, ja teda, ku všetkej úcte, dávam 

ruky od toho preč, lebo jednoducho, nikam sa nedostaneme.  

Naozaj, to človeka nebaví. A tie rokovania odporúčam 

vám ich absolvovať s tými občanmi, ktorí, naozaj, riešia 

výsostne svoj osobný problém, nie skupinovia, niektorí 

skupinový, vôbec nie verejný. 
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Jednoducho, treba sa dívať o tri, štyri roky dopredu, 

čo sa bude ďalej diať. Toto sú prvé kroky, (gong) ktoré 

musím nezvratne urobiť. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Hanulík faktickou. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel len taký príklad, že my v Dúbravke 

niečo podobné na Bar na Bagarovej sa akože plánovalo 

a všetci boli proti. A teraz, keď to tam stojí, tí ľudia si 

nevedia predstaviť, kde by vlastne s tými autami parkovali, 

keby to nebolo.  

Čiže, toto je ten prvý krok.  

Hovoríme, že sme za posledné roky nič nespravili 

v statickej doprave. Áno, toto je prvý krok ukázať, že 

chceme proste to nejako riešiť.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, viete. Ja mám niekedy pocit, že keď samospráva 

zlyháva, občania musia brať veci do vlastných rúk a ešte 

keď sa aj pokúsia to urobiť a zabojujú za niečo, pretože 

tento garážový parkovací dom pôvodne vznikol aj 

z iniciatívy obyvateľov, ktorí majú obrovský problém 

v parkovaní v tejto lokalite, tak my ešte nájdeme ďalší 

spôsob ako im hádzať polená pod nohy a ako im rušiť niečo, 

za čo by sme im mali byť, naozaj, že vďační a ďakovať, že 

to, kde mesto zlyháva, lebo tu pol dňa zbytočne diskutujeme 

o parkovacej politike, ktorá mala byť prijatá a hádžeme ju 

do koša, tak keď sa občania sami snažia, tak zase ideme 

vymýšľať, že dobre, ale koncepcie.  

To sme urobili s kontajnerovými stojiskami. Dva roky 

stálo budovanie kontajnerových stojísk pre ľudí, ktorí už 

boli zúfalí v celom meste, lebo sme si povedali, že chceme 

koncepciu. Teraz sme ich, vďaka bohu, začali znova púšťať. 

Tí ľudia sú neskonale šťastní. 

Neurobme túto chybu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ja vám, páni, nerozumiem.  

Má niekto výhrady voči tomu, ak sa finančná komisia 

doha dožaduje, aby mesto jednalo s ľuďmi férovo, aby keď sa 

dá právo jednému, platilo pre každého? Čo to je, prosím 

vás, za argument, že doteraz bol bodrel, neurobili žiadnu 

koncepciu, tak poďme rozdávať pozemky bez toho. čo to je za 

argument?  

My tu nie sme na to, aby sme nahrádzali exekutívu. 

Exekutíva si neplní svoju robotu a my sme na to, aby sme na 

to upozornili a donútili ich prijať pravidlá.  

Kľudne ich navrhnite tuná. Kľudne ich na budúcom 

zastupiteľstve prijmime aj s plnou podporou tohto projektu. 

Na fi, finančná komisia neprijíma protekčné návrhy, aj keď 

sú akokoľvek odobrované. Ja s tým veľmi sympatizujem, to čo 

hovorí pán Bajan. Ale predsa on hádam postupuje rovnako. 

Nedáva podľa (gong) kamarátov.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja som reagoval práve na to, čo bolo povedané 

v úvodnom slove, že finančná komisia odsúhlasila tento spô 

spôsob nakladania s pozemkami. 

Pán predseda finančnej komisii to zrozumiteľne 

povedal. Naozaj, ani finančná komisia a musím povedať, že 

z deviatich prítomných, deväť sa zdržalo, respektívne, 

nezahlasovalo za ten materiál. Čiže, to nebola nejaká ad 

hoc väčšina v rámci finančnej komisie, deväť.  

A tá pripomienka, ktorá tu je, je jednoznačná. A to 

treba, treba to zvýrazniť, že systém nastaviť pre všetkých 

rovnako. Hej?  

Hovoriť tu o nejakom stave, ktorý možno budeme raz 

akceptovať, inokedy nie, to je to nebezpečné. 

Ja len poviem, že, že cena pozemku bola stanovená na 

hodnotu 94,60 euro za meter štvorcový. Pri 1606 metrov 

štvorcových to robí sumu 151 927, pokiaľ by sme predávali 

pozemok na tento účel, ale, my pristupujeme k tomu, a teraz 

nechcem akože polemizovať o tom, či 94 je veľa, málo, my 

pristupujeme k tomu, že teda investor, hej, nech sú to 

občania, nemusí si nadobudnúť tento majetok a vzťah 

k tomuto pozemku, ale on si zabezpečí, hej, bremeno. 

A bremeno je vyčíslené na 10% z tohto, z takto stanovenej 

ceny.  

Čiže, to naše, respektívne, primátorove uznesenie 

bude, áno, každý kto bude zlepšovať statickú dopravu a bude 

stavať parkovací dom, pôjde takýmto spôsobom. Ce cena 
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pozemku a 10% ako bremeno za tento zaujatý, po, zaujatý 

pozemok.  

Čiže, dnes nám ide jedine o to, aby sme boli jedno 

jednoznační vždy v takýchto prípadoch. A preto to 

uznesenie, ktoré sme prijali, bolo, bolo v rámci finančnej 

komisii, bolo takisto jednoznačné. Tam ani pán Chren sa 

nepostavil proti tomu, hej? Hlasoval, pokiaľ teda, pardon, 

pokiaľ tam nebol, tak, tak sa ospravedlňujem, ale zdá sa 

mi, že bol, aj on sa stotožnil s týmto postojom. 

Čiže, je to záležitosť, možno, jedného mesiaca, že pán 

primátor urobí svoje nariadenie, áno vážení obyvatelia, 

združenia, robte parkovaciu politiku, znova sa vraciame 

k parkovacej politike, vylepšujte si tieto parkovacie, 

možno, miestami zlé podmienky a za takýchto podmienok k vám 

mesto bude pristupovať.  

Ja, teda už len preto, že aj na finančnej komisii, tak 

ako bolo povedané, sa to hojným spôsobom prediskutovávalo, 

nemôžem zahlasovať, napriek tomu, že by som bol rád, aby, 

aby tento investor dostal tento pozemok takýmto spôsobom. 

Ale dnes za to zahlasovať nemôžem. 

A poprosím vás, naozaj, nepodporte tento, tento 

materiál, lebo urobíme precedens, ktorý možno nebudeme môcť 

ani v rámci nášho volebného obdobia dodržiavať u všetkých 

záujemcov.  

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán starosta Bajan. 

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

Ja musím zareagovať, lebo naozaj, sa tvárime, ako keby 

sme boli na zelenej lúke.  

Mestská časť pred dvanástimi rokmi som dal do 

zastupiteľstva materiál, kde bolo vytypovaných osemnásť 

pozemkov na garážové domy. Teraz to začíname realizovať, 

postupne škrtám jeden za druhým, tu jak sa na meste škrtajú 

pozemky a predávajú, dostanem sa k nejakej, k nejakému 

procesu a tu mi povedia, že zas mám na nejaké mesto čakať. 

Ak chcete zabiť veci, urobíme komisiu, alebo chceme 

koncepciu.  

My sme tak ďaleko, že už veci realizujeme. 

Dobre. Súhlasím s tým, cena neni v poriadku, dajme 

dvojnásobok. Ale nenastavujme procesy, ktoré, ak ich 

dostaneme na začiatok, už ich nikdy nerozbehnem. 

Čiže, naozaj, my nerobíme zo zelenej lúky. Preto som 

tam nie prvý, ale iks volebné obdobia, aby sme veci 

kontinuálne robili. Ak ma teraz niekto bude zdržiavať, že 

bude čakať na mesto kým sa zobudí, tak nebudeme robiť zhola 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem v podstate nadviazať na pána starostu Bajana, 

lebo naozaj, títo občania urobili niečo, čo nie je úplne 

typické. Dokázali sa združiť dokopy a riešiť ten problém, 

ktorý majú. A myslím si, že je to niečo, čo by sme mohli 

podporiť ako pilotný projekt.  

A zároveň súhlasím s tým, že môžme si potom určiť 

pravidlá, dokonca na tomto projekte môžme zistiť aké chyby 

sa môžme sa dopustiť, prípadne vychytať nejaké muchy, ale 

prosím, oni sú už tak ďaleko, že zabrániť im v tomto, 

pričom je tam súhlas všetkých dookola, čo sa tiež nedeje 

hocikde v hociktorej mestskej časti, by bolo naozaj veľká 

škoda a zabili by sme, možno, v zárodku tú iniciatívu ľudí, 

ktorá tam je.  

Takže, ja budem hlasovať za tento projekt, pričom sa 

nebránim tomu, aby sme koncepčne do budúca sa venovali tej 

téme ako vôbec takto budovať domy parkovacie, či už 

investor, alebo združenia občanov. A vybudovať sa 

a pripraviť k tomu nejakú pôdu. 

Ale toto by som (gong) v tejto chvíli nezasta 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Projekt sa mi páči. Ale pán kolega a pán starosta, 

povedal si, že tak zdvojnásobme cenu. A to je presne to, čo 

tu robíme pri predaji pozemkov. Licitujeme tu, handrkujeme 

sa o cenách, ako keby išlo o fazuľky a naozaj, to nie je 

princíp, podľa ktorého by sme my mali pracovať.  

Ja viem, keďže sa intenzívne zaoberáme parkovaním 

v našej mestskej časti, viem, že sú aj iní záujemcovia, 

ktorí majú možno aj lepšie možnosti ako mestské časti 

a ktorí majú aj dokážu udržať prevádzku možno aj menších 

parkovacích domov, pre nás je to obrovské sústo postaviť čo 

len jeden parkovací dom ako pre samosprávu, lebo ju 

nedokážeme, možno, ani ekonomicky udržať. Ale oni tieto 

modely majú prepočítané. 

A nastavme teda jednotné pravidlá. Však, pán starosta, 

nie je problém. tak to stiahnime dnes, dajme to do budúceho 

zastupiteľstva. Nech dá mesto záväzok, že sa bude 

postupovať voči všetkým záujemcom rovnako (gong) za 

splnenia určitých pod 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje ďalej pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ja dúfam, že pán starosta sa zúčastnil, alebo teda 

zvolal, zorganizoval nejaké verejné prerokovanie tejto 

investície, keďže je tam už taký deklarovaný taký všeobecný 

súhlas tých, tých bývajúcich v lokalite.  

Mne sa, naozaj, páči ak jednopodlažné parkovisko sa 

zmení na na parkovací dom s niekoľkými podlažiami, len 

hovorím, potrebujem vedieť či tam verejné prerokovanie 

prebehlo, pretože u nás na Röntgenovej, tam tiež bol záujem 

vybudovať na voľnej ploche, kde ani teraz sa parkovať nedá, 

pretože je to taká, taká náletová, taká plocha s náletovou 

zeleňou, a a tam sa ľudia veľmi búrili a odmietli tú 

viacpodlažnú garáž.  

Takže, ak tuná je zabezpečené, že naozaj, na súčasnom 

parkovisku sa urobí niekoľko úrovní (gong) tak  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Ja, ja zíram. Ja, ja sa čudujem proste kolegom 

z vedľajšieho klubu bratislavského, pred chvíľkou sme tuná 

rozprávali o parkovacej politike a z ich úst bolo len samé 

slová ako nič neni pripravené, ako nie sú parkovacie domy, 

ako sa nič v tom nerobí. Tunák občania sami prišli 

s takouto iniciatívou, je to proste pripravené, súhlasí 

s tým starosta, mali tam tri verejné prerokovania, a a zase 

je tu problém ako, ako to proste zarezať.  

A síce, vy deklarujete, že my, my to chceme, nám sa to 

páči rovnako ako sa vám páčil aj park u nás v Rači na 

Rustaveliho, kde dneska rastie osempodlažná budova.  

Prosím vás, už sa trošku akože pozrite sami do seba.  

Lebo fakt mi je tuná z toho zle. Dneska je to úplne, 

úplne zabité.  

A ešte k tomu, že tuná licitujeme ceny. Veď pani ko 

kolegyňa, predseda finančnej komisie, ja viem, že on tlmočí 

ako názor finančnej komisie, ale ten kto tu licituje, je 

predseda vášho klubu.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

Naozaj, aby táto iniciatíva finančnej komisie a opäť 

hovorím o finančnej komisii, nebola chápaná zlá ako 

prekážka, a ja som rád, že aj pani námestníčka ako 

zaevidovala toto ako problém a z titulu svojho postavenia 

takisto donúti, pardon za výraz, pána primátora, aby 

jednoznačne povedal, áno toto je moje stanovisko a toto je 

stanovisko magistrátu.  

A pán starosta Bajan. My sme pred chvíľočkou hovorili, 

že v čom to je, že zastupiteľstvo je slabé voči vedeniu 

mesta. Bo v tomto to je. Že sa tu nerieši systémovo vec, 

ktorá vznikne a nastaví sa vzorec, nastaví sa schéma, aby 

bola platná pre všetkých. Aby naozaj nedošlo, že vy ste 

teraz povedali, no tak nebude to devätnásťtisíc, bude to 

tridsaťosemtisíc. Ale, ale urobme to. Nie, dajme im to 

zadarmo. Ale dajme to všetkým kto budú chcieť postaviť 

parkovací dom na mestskom pozemku, aby ho mohli mať 

v užívaní ako breme 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by náhodou bolo treba predĺžiť čas, tak prosím 

o predĺženie.  
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Kolegyne, kolegovia,  

chcem sa s vami podeliť o pár takých zážitkov, ktoré 

mám len za posledné mesiace.  

V Ružinove existuje jeden človek, býva na konci 

Ostredkov, volá sa Peter, prezývajú ho všetci Pedro a tento 

človek celé roky je v takom úplne dobrom slova zmysle, 

v zmysle slova blázon. Chodí pravidelne, skoro každý druhý 

deň upratovať okolie, čistiť, zbierať odpadky.  

Pred niekoľkými rokmi notoricky známe parkovisko pri 

Kosmose, ktoré je totálne rozbité, ako mnoho iných 

parkovísk v Ružinove, zobral miešačku, zobral stroj a sám 

poopravoval všetky výtlky, pretože samospráva zlyháva 

a nedokázala to nejakým spôsobom urobiť.  

Určite všetci poznáte príklad ďalšieho poslanca 

z Vrakune, ktorý opravil totálne rozbitú autobusovú 

zastávku vo Vrakuni. Natrel ju, namaľoval, opravil ju za 

vlastné peniaze, pretože táto samospráva zlyhávala. 

A výsledkom mu bolo vyhrážanie trestným oznámením a výzva 

od Dopravného podniku, aby uviedol zastávku do pôvodného 

stavu, pretože siahol na cudzí majetok.  

V Ružinove existuje skupina neznámych páchateľov, 

nemôžem sa k tomu priznať, pretože je to predsa len cudzí 

majetok, ktorí chodia tie špinavé pografitované zničené 

rozvodné skrine maľujú rozprávkovými motívmi, aby skrášlili 

parky, ktoré tam máme a takisto preto, lebo zlyháva 

samospráva, zlyháva štát, nedokáže s týmto problémom nič 

robiť. 
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Sponzorsky sme s niekoľkými kolegami ružinovskými 

poslancami minulý týždeň dostali veľkú kopu veľkých kameňov 

a nákladné autíčko, aby sme išli vyriešiť ten problém 

s parkovaním, ktorý som tu pred zhruba hodinou spomínal pri 

Rozum na verejnej zeleni, kde nelegálne parkuje približne 

stovka áut každý deň na verejnej zeleni, ničí tú trávu. 

Miestna polícia tam nechodí, nerobí s tým nič, samospráva 

zlyháva, musíme to riešiť ako občania. Tajne, niekedy 

v noci ísť a jednoducho, zabarikádovať tam ten príchod, aby 

tam tie autá nemohli chodiť.  

Je toľko príkladov, kde samospráva zlyháva a kde 

občania musia brať prácu a aktivitu do vlastných rúk.  

Parkovanie a parkovacia politika, o ktorej tu trávime 

mesiace debatami, je ďalším z takýchto príkladov.  

A teraz, v niekoľkoročnom procese, úplne 

transparentnom, riadenom miestnou časťou, mestskou časťou 

Petržalka v tomto prípade, kde boli verejné prerokovania, 

kde sú súhlasy obyvateľov, kde všetko ide podľa pravidiel 

a podľa zákona, kde sa občania s občianskej iniciatívy 

spojili, spojili sa s investorom a chcú vybudovať parkovací 

dom aj verejne prístupný pre ostatných občanov. Príde to 

sem na mestské zastupiteľstvo. A my namiesto toho, aby sme 

boli vďační, aby sme im poďakovali, aby sme boli vďační za 

to, že riešia problém, kde táto samospráva zlyháva, tak 

teraz ideme špekulovať. A keď im teda priamo nepovieme nie, 

tak využívame všetky tie o, chceme využiť všetky tie 

ostatné nástroje ako zhodiť a zabiť dobrú myšlienku. 

vytvoriť koncepciu, vytvoriť komisiu, poďme o tom ešte 
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diskutovať, máme málo informácií. Veď to je niekoľkoročný 

proces.  

Možno sme nemali všetky informácie na rokovaní 

finančnej komisie, ale dnes už všetky tie informácie máme.  

Kto z nás chcel, vedel zdvihnúť telefón, rozprávať sa 

s tými občanmi z Petržalky a opýtať sa ich na všetky 

otázky, na ktoré odpovede nemal.  

Ja som, napríklad, telefonoval na túto tému. Naposledy 

včera. Zisťoval som a pýtal sa, aby som dostal všetky 

informácie. 

Chcem na vás absolútne apelovať. Ak sa prejaví takáto 

občianska iniciatíva, mali by sme byť radi a mali by sme ju 

podporiť a nie vymýšľať zámienky a spôsoby ako všetko 

zhodiť zo stola. Toto nie je aktivita primátora (gong) toto 

nie je aktivita nejakého poslanca, ktorej by sme mohli 

závidieť a hľadať zámienky, toto je aktivita v prvom rade 

občanov a aktivita v prvom v prospech obyvateľov Ružinova.  

Osobitný zreteľ je zákonom jednoznačne definovaný. Je 

to čokoľvek, na čom sa zhodne trojpätinová väčšina 

prítomných posla, teda poslancov tohto zastupiteľstva.  

Práve preto, že má ísť o výnimočné okolnosti, ktoré 

nezvyknú mať, ktoré nie je možné nejakým spôsobom 

štandardizovať, pretože ide o prípady ad hoc. Každý je 

v niečom iný.  

Neexistuje spôsob  akým sú dva rovnaké pozemky na dva 

rovnaké parkovacie domy, aby sme mohli vymyslieť nejakú 
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všeobecnú a univerzálnu koncepciu, ktorú budeme môcť 

aplikovať neustále.  

Chcem vás vyzvať, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

ak máte akékoľvek otázky, ak máte akúkoľvek nedôveru, ak 

máte akékoľvek podozrenia, pýtajte sa, klaďte otázky, je tu 

starosta mestskej časti, ktorému, kto pán Bajan, ktorý sa 

tomu dlhodobo venuje, určite vám na ne bude vedieť 

zodpovedať, ale nehľadajte zámienky ako dobrú občiansku 

aktivitu a občiansku iniciatívu zhodiť zo stola len preto, 

že ste si povedali, že budete zhadzovať zo stola takmer 

všetko.  

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja možno veľmi budem glosovať. 

Bojím sa, ak by sme túto vec zastavili v nejakom 

procese, skončí to ako garáž oproti Ekonomickej univerzity, 

kde sa občania potom niektorí odsťahovali a začali 

petíciou, zastalo to. Choďte sa pozrieť na tú haraburdu pri 

zdravotnej poisťovni.  
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Druhá vec.  

Tvrdohlavo som bojoval za zlepšenie kvality života 

tým, že som sa rozhodol, že urobíme plaváreň. Mal som tam 

petíciu. Mal som čakať kedy urobí mesto koncepciu budovania 

športovísk? Však doteraz by nič nebolo. A napriek tomu sme 

sa s ľuďmi dohodli a chodí mi tam deväťsto ľudí denne.  

Jednoducho, skúste dôverovať aj orgánom mestskej časti 

vrátane poslancov mestských častí, ktorí o tom rokujú 

v svojich komisiách, že jednoducho, sú súčasťou verejného 

života a vedia, čo robia v tej komunite.  

Tento problém sa dostal na mieste nie preto, že by sme 

chceli niečo robiť, jednoducho, je to vzťah k mestu. Žiaľ, 

veľmi nešťastný. My sa tvárime, že bojujeme s mestskou 

časťou ako s cudzím subjektom, lebo nie som súčasť mesta, 

niekedy, niekedy som, tak sa pýtam, čo máme robiť? Táto 

diskusia, verte mi, je mimoriadne demotivujúca.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Kolegovia,  

naozaj, nerozumiem tomu. Hlavne vy tam, Jank, Jano 

a podobne. Proste, stále rozprávaš o občanoch a hájiš 
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záujmy občanov a keď tu občania niečo idú spraviť, tak zase 

sa hľadajú nejaké chyby. Ja tomu nerozumiem. 

Konečne tu je nejaký, aký, taký aspoň slušnejší 

projekt, a vždy treba hľadať nejaké blchy.  

Bavíme sa o tom už pomaly hodinu, miesto toho, aby sme 

to s nadšením stlačili, že áno a dovidenia. A možno by sme 

ukázali aj ďalším občanom ten smer, ktorý my sami 

nedokážeme naplniť. Proste, že nedokážeme postaviť my sami 

nejaké parkovacie domy a podobne.  

Veď to je niečo príšerné! 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem reagovať na pána Chrena. 

Viete, ja si nemyslím, že samospráva vždy zlyháva, my 

len sa správame tak prebyrokratizovane a tak 

prešpekulovane, komplikovane, že aj veci, ktoré sa dajú 

veľmi priamočiaro a jednoducho riešiť, sme už zabudli, že 

sa dajú riešiť jednoducho a priamočiaro.  
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Ak to robí podnikateľský subjekt, tak proste, snaží sa 

tou najkratšou cestou. My furt hľadáme okľuky a škrabeme sa 

dookola.  

Ja nehovorím, že netreba mať nejaké strategické 

materiály, ale v tomto prípade ja si nemyslím, že, 

nehovoriac o tom, že každá mestská časť je špecifická. Čo 

tie strategické materiály budú trošku iné.  

A ak mestská časť Petržalka to má v rámci svojej 

stratégie, kde má mať tie parkovacie domy, tak je to super 

projekt.  

Možno by mohla k tomu povedať aj niečo pani hlavná 

architektka, lebo sme to mali na urbanistickej komisii.  

A ja si myslím, že vyššie ceny, pán starosta, nie sú 

ani dobré, my by sme mali byť radi, že vôbec také niekto 

chce niečo stavať. A tá cena je, podľa mňa, úplne 

primeraná.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Upozorňujem kolegov, ktorí sa, ktorí tu vychŕlili tú 

znôšku demagógie, že toto nie je stavba občianskych 

aktivistov, to je komerčný projekt, za čo bojujete.  
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Komerčný projekt, zárobkový. A chcete, aby mesto mu 

dalo lacno pozemok.  

Dobre. Ja dám, pokiaľ mi dá predsedajúci slovo, dám 

návrh na to, aby sme preklenuli toto, podľa mňa, 

nedorozumenie, lebo ja teda si nemyslím, že vy ste lobisti 

nejakého biznisu, toto nie je žiaden veľký biznis.  

Ja len hovorím, že demagogicky tvrdiť, že keď sa 

niekto dožaduje, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sa 

s majetkom hospodárilo férovo a aby to, čo dávame jednému, 

platilo aj pre druhého, že ten neplní verejnú funkciu, tak 

to je bezočivosť a nepravda.  

Pracujem pre verejnosť práve tým, že nedávam jednou 

(gong) rukou jedno 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja tak nadviažem na tých mojich predrečníkov, že 

myslím si, že pán Greksa a pán Bajan a pán Chren hodnotia 

veľmi prísne to, že sa tu niektorí poslanci snažia 

presvedčiť tých ostatných, že dobre, toto je jeden 

konkrétny projekt, kto, voči ktorému asi nikto nič vážneho 
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nemá, ale že tuná nám chýba, ani by som nepovedal, že 

koncepcie, lebo je asi prísne slovo, ani pri tých terasách 

nemáme koncepciu, aj keď sme si schválili, že bude, ale 

minimálne, povedzme, nejakých päť, desať podmienok od 

finančnej komisie, ktorý spĺňa aj tento projekt, ktoré budú 

spĺňať aj tie ostatné.  

Otázka je, samozrejme, čo sa hovorilo, že kedy sa to 

má spraviť, či až po tomtok po schválení tohto materiálu, 

pred tým, ja ešte mám samostatný príspevok, budem troška 

viacej o tom hovoriť, ale neni, podľa mňa zlá, zlo, zlé to, 

že chceme nastaviť nejaký systém. Či to budeme robiť už pri 

tomto projekte, to je otázka. (gong) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

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

Ďakujem. 

Ja by som faktickou chcela reagovať na pána Chrena. 

Ja v ho plne podporujem s tým, čo povedal a myslím si, 

že mali by sme tento projekt podporiť.  

Uvidíme, potom vyhodnotíme to, čo bolo zlé, dobré 

a potom v iných mestských častiach poďme pokračovať 

a poučme sa z tohoto a môžeme, môžeme potom pokračovať.  
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Bodaj by bolo takýchto parkovacích domov v celej 

Bratislave čo najviac.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za  slovo. 

Ja by som taktiež po podporil pána poslanca Chrena 

a takisto túto občiansku iniciatívu. 

Ja si myslím, že pred chvíľočkou sme tu mali 

parkovaciu politiku a každý hovoril o tom, ako je potrebné 

stavať nové parkoviská, nové kapacity a toto je presne ten 

projekt, ktorý, myslím si, mal by mať plnú podporu zo 

strany mestského zastupiteľstva, aby sme od slov prešli 

k činom. 

A je mi troška smutnom, že sú tu nejaké podozrenia zo 

strany niektorých pánov poslancov, že sa presadzuje nejaký 

komerčný záujem. Ja si myslím, že každé parkovacie miesto, 

ktoré sa postaví v Bratislave, je predovšetkým verejný 

záujem. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Musím sa ohradiť voči tomu, keď niekto povie, že tí, 

čo tu vystupovali, že žiadajú pravidlá, chcú podkopať 

iniciatívu obyvateľov, respektíve dobrý zámer a zlepšiť 

parkovacie podmienky v danej lokalite. Nie. Naozaj, toto 

z môj z môjho vystúpenia, kto čítal, tak ma zle počúval.  

Prieči sa mi, aby som videl nejaké podozrenia len 

preto, že si myslím, že niečo také by mohlo byť.  

Jedna jednoznačná požiadavka, znova to matematicky 

hovorím, je, majme tu jedným spôsobom chápanú iniciatívu 

každého, kto chce urobiť parkovací dom. To je  za prvé. 

A za druhé.  

Práve takýmto signálom do verejnosti povieme, 

hľadajte, vy obyvatelia, alebo vy aj podnikateľské 

subjekty, hľadajte možnosti, mesto vám vychádza v ústrety. 

Pozemok dostanete zadarmo. Bodka.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán Chren, 

keď prišiel tento investor za nami na komisiu, ja som 

mu povedala, že pokiaľ neukáže vizualizáciu ako bude 

vyzerať tento projekt, pokiaľ si nevyzbiera podpisy tých 

obyvateľov, ale nie Petržalčanov niekde z druhého konca, 

ale konkrétne tých, ktorí tam majú okná, ktorým to bude 

zacláňať, ktorí tam nebudú mať výhľad na okná a ktorí prídu 

o konkrétne parkovisko, kde teraz parkujú. A dôvod, ktorý, 

pre ktorý som to povedala bol ten, že na Ševčenkovej máme 

tri parkovacie domy a sú prázdne. Vonku, máme absolútny 

problém zaparkovať. Dôvod je ten, že tie miesta sú drahé. 

Tí ľudia si to, proste, nekúpia. 

A to isté sa stalo, že tam boli parkovac, parkovacie 

plochy, na ktorých sa postavili garážové domy.  

Čiže, toto je veľké riziko.  

Len som nechala, nech si to tí ľudia podpíšu, a aby aj 

potom chápali to, že keď to bude drahé, tak prídu o jedno 

veľké parkovisko a budú mať ešte väčší problém 

s parkovaním.  

Ale (gong) ja teraz za to zahlasuj 
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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 veľmi pekne. 

Veľmi stručne.  

Pani Pätoprstá,  

ja chápem, že presne toto sa stalo čo ste požadovali, 

a pretože ste aj vy boli pri tom procese, tak by sme nemali 

mať problém za to dnes zahlasovať, aj keď sa rozhodneme do 

budúcna robiť nejakú koncepciu, ale nemali by sme toto 

zhodiť zo stola.  

A ďakujem veľmi pekne za všetky tie reakcie, bola to 

taká kultivovaná diskusia.  

Možno ešte na pani námestníčku by som chcel 

zareagovať.  

Ja súhlasím s tým. nie vždy samospráva zlyháva. Nie 

vždy môže konať. Nevysporiadané pozemky a tak ďalej, len 

ľudia sú z toho, jednoducho, otrávení. Sú z toho otrávení. 

A o to viac, keď niekto z nich sa rozhodne niečo urobiť, 

keď sa nejak spoja, keď s tým vyjadria súhlas, keď niečo 

obehajú, nie len príklad tohto parkovacieho domu. My by sme 

mali byť im za to vďační a mali by sme to plne podporovať.  

A o tom bol môj príspevok. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Keby som náhodou potrebovala predĺžiť, tak pre istotu 

oznamujem. 

Je to územie, ktoré dôverne poznám, pretože tu jak je 

ten obrázok napravo, je rodný dom mojich detí, tam sme teda 

dávno bývali. Takže, poznáme ten priestor, vtedy tam ešte 

stromy neboli. Teraz sú tam. Už, už to vyzerá krajšie.  

Len chcem poznamenať, že už vtedy v tej dobe a potom 

aj neskôr, lebo dodnes tam chodievame, sme uvažovali nad 

tým s kolegami, s kamarátmi okolo bývajúcimi, že tam niekde 

by mal byť parkovací dom.  

Čiže, aby ste ma neobvinili, že som proti budovaniu 

parkovacieho domu. 

Akurát, toto miesto je také, ktoré  ten uzavretý 

priestor medzi Jungmanovou a Vavilovovou a tam ďalej potom 

z druhej strany, dosť ešte stiesňuje. Čiže, on uberá z toho 

voľného priestoru, lebo sú to vysoké domy a ten pohľad 
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taký, že aspoň trošku sme sa mohli nadýchať vzduchu, tak 

ten dom to práve uberá.  

Vždy sme ale rozprávali o tom, že na druhej strane 

Jungmanovej smerom k Jantárovej, ak si pozriete obrázok na 

strane šestnásť materiálu, tak tam, ja neviem či je to 

možné, či komu patria tie pozemky, ale možno by sa tam 

viacej hodil. Možno by hlavná architektka sa tiež k tomu 

mohla vyjadriť, lebo si myslím, že aj Petržalka má vyzerať 

pekne, nie len nejaké centrum historické mesta.  

A ďalšia poznámka, ale to už len taká žartovná. Lebo 

hovorím, že som za to, aby sa budovali parkovacie domy kde 

sa dá, ale aby boli pekné. 

Ak si pozriete ten obrázok na strane šestnásť, tak 

neviem kedy bol robený, či to bolo cez prázdniny, cez deň, 

keď ľudia boli všetci v práci, cez deň je tam kopec voľných 

miest na parkovanie. Ale to je len taká poznámka. Neberte 

to vážne. Len to ma tak napadlo, že, že tento obrázok by ma 

nepresvedčil, keby som nepoznala situáciu nu, o nutnosti 

stavať parkovacie domy, lebo všade je kopec voľných miest.  

Tak ja len, ja len takúto poznámku, že či sa nedá, keď 

sa už toľko o tom bavíme, to dať na tú druhú stranu, tam je 

tiež veľké parkovisko, neviem ako je to s vlastníckymi 

vzťahmi. Premiestniť to tam. A fandím tým ľuďom, nech si to 

konečne postavia, len niekde inde.  

Možno, možno, možno hlavná architektka by sa mohla 

tiež k tomu vyjadriť, že čo si o tom myslí, o tom.  
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Tuto je to ako zahusťovanie tohoto voľného priestoru, 

ktorý tu ešte máme. Na tej druhej strane je tam Jantárova, 

potom električka ďalej, na druhej strane ďaleko domy.  

Takže tam, tam by sa to možno skôr hodilo a nevadilo 

by to, ako tu, ako zahusťovanie. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pani hlavná architektka.  

Či?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Zapnite pani architektku. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďa ďakujem.  

Som sa aj zrušila hneď jak som sa prihlásila. 

Lebo my sme toto riešili. Vo februári sme vydali ako 

hlavné mesto kladné záväzné stanovisko k tomuto projektu.  

Takže, takže to nepatrí do, do nejakých, nepatrí to 

k manuálu garážových miest, alebo radových garáží. 

Jednoducho, sme to privítal presne z toho dôvodu, že, že 
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hoci je to stabilizované územie, tak sa garážový dom, ktorý 

bol, ako bolo už spomenuté, boli vytypované odborníkmi, 

pani inžinierkou Rídilovou, miesta na garážové domy, ktoré 

sú, nie len, to nie je jednoduché vybrať ten garážový dom 

aj z hľadiska dostupnosti. Lebo na parkovisku je menej, 

menej miest na parkovanie, ale garážový dom po, teda 

vytvorí väčšie množstvo.  

To je to vyše dvestoštyridsať parkovacích miest. 

Čo je potrebné povedať, že nás prekvapil tento 

garážový dom svojou kvalitou, iniciatívou, proste, 

zazeleniť strechu, zazeleniť fasády. A za ďalšie, bola, je 

tam aj podmienka, myslím, šesťdesiatsedem parkovacích miest 

ostane verejne prístupných.  

Takže, ja si myslím, že keď začať v Petržalke, tak 

začnime týmto parkovacím domom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem. 
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Ja chcem len, aby som to trošku zľahčil. Pani 

Šimončičová, v Petržalke, Petržalka vyzerá pekne. Nie môže 

vyzerať pekne.  

Hovorí o tom prieskum kde päťdesiat štyridsaťtri 

percent ľudí sa býva veľmi dobre a päťdesiatpäť percent 

dobre. Čiže, takmer deväťdesiatdeväť percent. 

To len na margo troška, aby sme to zľahčili. 

Na druhej strane, verte tomu, že nájsť priestor pre 

garážový dom vôbec nie je jednoduché. Ak sa spoja záujmy 

všetkých, tak potom, ja skôr naozaj som zástanca toho, 

hľadajme ako, ako tomu pomôcť, nie ako vymýšľať, hľadajme 

systém práve pri takomto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Nespochybním nikoho a nikoho som, dúfam, neurazil tým, 

ktorí volali po systémovom riešení, len obávam sa, že 

hľadať systémové riešenie teraz, keď jednoducho, nevieme sa 

dohodnúť ani na tom pomaly, ktorý je dneska dátum, tak 

obávam sa, že v tých systémových veciach môže byť veľký, 

veľký problém. 

Preto som aj tak zapálený pre túto vec, nie kvôli 

tomu, lebo tých ľudí som myslím, raz videl, ani neviem 

v podstate kto to je, ale, ale jednoducho, teraz mi ide 

o systém. Ak zablokujeme, naozaj, naštartovanie tohto 

procesu, obávam sa, že je to nezvratná cesta do pekla. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje aj pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, pani hlavná architektka celkom neodpovedala na 

moju otázku, čo sa týka zahusťovania. 

Ale ja som zabudla povedať v mojom príspevku, že keby 

sme mali tento projekt v komisii územného a životného 

prostredia a výstavby, tak nemuseli sme tu o tom toľko 

rozprávať a bolo by to tam už pred preddebatované. 

Takže, je škoda, že takéto veci nedostávame do komisií 

a že tuto potom zbytočne dlho rozprávame a zdržiavame 

kolegov, ktorí majú malé deti. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Vetrák diskutuje. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Neviem teraz odhadnúť, či prekročím ten čas. Keby 

náhodou sa to stalo, tak poprosím o predĺženie. 

Ja by som aj chcel vysvetliť, že prečo sa tu objavil, 

také, nenazval by som to, že obavy, ale určité také 

vyjadrenia zo strany viacerých z nás z tohto Bratislavského 

klubu. 

Ani nie voči tomuto konkrétnemu projektu možno, ale 

voči tomu, že sa tu zrazu objavil a nie je nám zrejmé ako, 

ako budeme postupovať v takýchto veciach teraz a do 

budúcna. 

Ja, hovorilo sa tu dneska o parkovacej politike. Ja 

myslím, že ani sa nič lepšie nemohlo stať, že ten materiál 

je dnes, keď sme diskutovali aj o štatúte, pretože práve aj 

na tomto projekte a na tomto prípade je vidieť ako, ako je 

mesto málo pripravené na zavedenie parkovacej politiky.  

Práve na tomto prípade to je vidieť. Pretože, ak si tu 

niekto urobil svoju prácu, tak to boli ľudia v teréne, 

alebo tam, kde žijú, bolo, bola to mestská časť, ktorá má 

aspoň nejaký systém, že povedala, že na tomto a na tomto 

mieste v Petržalke bude stáť nejaký garážový parkovací dom 

a voči tomu samotnému projektu, aj ako vyzerá, aj ako sa 

postupovalo sa naozaj nedá nič namietať. Navyše, ešte 

takýto typ parkovacích domov máme aj, keď budem hovoriť za 

skupinu poslancov, ktorá je v Petržalke, máme ako aj my 

v našej, nazvem to, že koncepcii, ako by sa malo 

pristupovať k zavedeniu parkovacej politiky. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 325

Čiže, tuná, tuná je ale troška iný problém. Že my 

teraz schválime niečo za určitých podmienok a následne sa 

dohodneme a to nemusí byť koncepcia, ja som si to, 

napríklad, ani nepredstavoval ako koncepciu, keď sme sa 

o tom na klube rozprávali, ale skôr ako určitú, určitý 

zoznam, alebo súbor podmienok, ktorý bude spĺňať každý 

takýto projekt a za tých podmienok tuná to vecné bremeno 

odsúhlasíme. Nie len tomuto záujemcovi, ale každému z nich. 

A to, to stačí, že si raz zasadne finančná komisia, 

napríklad, budúci mesiac, ale už to mohla spraviť aj 

predtým a vydefinovať tých päť a desať podmienok, spárovať 

to s týmto tuná, to sedí, dobre, odsúhlasíme, ideme ďalej.  

Lebo, pýtam sa, že čo sa stane, keď napríklad, teraz 

to odsúhlasíme a budúci mesiac zasadne finančná komisia, 

alebo nejako inak sa dopracujeme k tej sade tých podmienok, 

k tý k tých tých kritérií a napríklad, tento projekt to 

nebude spĺňať. Tak potom všetci tí ostatní, ktorí prídu po 

tomto projekte, sa budú sťažovať, však to je, že to je 

pomaly diskriminácia voči tomuto, tejto osobe.  

A v tom sú, možno, tie obavy, ktoré tuná vyslovujeme, 

keď ho, keď máme trošičku iný názor, hoci nehovoríme, že 

nechceme tento projekt podporiť.  

No. Čiže, to je na vysvetlenie. 

Teraz k samotnej veci. Lebo pán Chren nás vyzval, aby 

sme sa pýtali.  
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Ja sa teda chcem spýtať, aby som sa vedel rozhodnúť, 

ako, ako zahlasujem a potom tu mám ešte jeden taký 

kompromisný návrh a chcem sa spýtať, či by aj pán starosta 

mal niečo voči tomu, prípadne pán riaditeľ Bialko, alebo 

teda vedenie. Že či z toho pozmeňováku, ktorý prečítam, by 

vyplývalo niečo, že sa to nedá vykonať a podobne. 

Tak najprv tie otázky. 

Pán starosta,  

chcem sa vás spýtať, pán starosta Bajan, že ak by, ak 

by bol prípad, že sa teraz, by sa, povedzme, prerušilo 

rokovanie o tomto bode a budúci mesiac zasadne finančná 

komisia a príde to až budúci mesiac na zastupiteľstvo, 

uplynula by lehota na nejaký súhlas, alebo na niečo 

podobné, že by, že by to potopilo celý projekt? To je teda 

tá základná otázka, na základe ktorej sa chcem rozhodnúť.  

No, podľa toho. to je dôležité, že či má zmysel, ak sa 

to mesiac, či, či má nejaký dopad na tento projekt to, že 

sa to (gong) mesiac zdrží. Lebo ak tam neuplynul žiadny 

súhlas, ak tam neuplynie žiadny súhlas, alebo nejaké 

povolenie do mesiaca, tak potom nie je problém to 

schvaľovať aj budúci mesiac už s tým, že máme  nejaké 

podmienky a j pre  takéto typy projektov.  Preto sa na to 

pýtam. 

A k samotnému, a druhá vec teda, to sa týka už toho 

môjho pozmeňováku.  

V tom návrhu uznesenia máte podmienky, ktoré má ten 

kupujúci dodržať. Sú tam zatiaľ dve. Vidíte problém v tom, 

pán riaditeľ Bialko, alebo pán starosta Bajan, ak by sme 
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dali podmienku, že kupujúci je ochotný uzavrieť dodatok 

k tejto kúpnej zmluve, ktorý bude zohľadňovať podmienky, 

ktoré hlavné mesto Slovenskej republiky príjme uznesením 

mestského zastupiteľstva pre takýto typ parkovacích domov?  

Pretože v čom, je neochotný ten človek? Tak keď o, keď 

to teraz mu odsúhlasíme, o mesiac prijmeme nejaké podmienky 

a zistíme, že tento projekt jednu z nich nespĺňa, tak sa 

spraví dodatok k zmluve, on ho podpíše a všetko je tak, ako 

má byť. Bráni, bráni to niečomu? Nemôžeme takýto, takúto 

podmienku do tej zmluvy dať? Na to by som potreboval 

odpoveď. 

Ja ten pozmeňovák prečítam a potom sa rozhodnem keď mi 

to vysvetlíte, že či ho podám a bude sa o ňom hlasovať. 

Čiže, je to návrh na zmenu navrhnutého uznesenia.  

V podmienkach sa definuje nový bod tri, ktorý znie: 

Bod 3. Kupujúci je ochotný uzavrieť dodatok k tejto 

kúpnej zmluve, ktorý bude zohľadňovať podmienky, ktoré 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prijme 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pre takýto typ parkovacích 

domov. 

To je pozmeňovák a poprosím vás, aby ste mi povedali, 

či je to nemožné prijať, je to nevykonateľné, alebo v čom 

by bol problém, ak by tam bol takýto, takáto podmienka 

v tom uznesení. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Čo sa týka zahusťovania, odpovedám pani Šimončičovej, 

prepáčte, ja som to nedokončila potom. 

Našim cieľom je, samozrejme, nezahusťovať v tom 

negatívnom slova zmysle. Ale toto, táto plocha parkoviska 

vlastne nebola, nebol nejaký kvalitný verejný priestor, ani 

zeleň, za prvé. 

A za druhé. Snažíme sa vlastne skvalitniť verejný 

priestor na sídliskách tým, že upraceme niekde tie autá. 

A toto je vlastne zmyslom aj takýchto parkovacích domov. 

Parkovacie domy v takýchto štruktúrach musia byť 

nízkopodlažné. Nemôžu to byť nejaké desať, pätnásť, proste, 

poschodové domy.  

Tieto, všetky tieto podmienky dotyčný, dotyčný splnil, 

a preto sme tento investičný zámer schválili. 

Ešte raz hovorím. Bolo to. Sú vybrané lokality. Veľmi 

zdôrazňujem, že to vyberala veľmi, odborníčka, ktorú si 

osobne veľmi vážim, inžinierka Ridilová, ktorá práve ako 

(gong) má mal 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No toto je pre nás absolútne typické. Preto tu nikdy 

nič nejde. Preto, lebo sa tu mele hubou stále, v kuse sa 

hľadajú nejaké prečo. 

A prepáčte, pán Vetrák, ja som skončený právnik, 

skončil som v roku ´83 právnickú fakultu. Nevenoval som sa 

v živote právu, lebo som hudobník. Vy ste skončili niekedy 

nedávno právnickú faktultu, venujete sa tomu, ale ako 

môžete povedať takýto nezmysel, aby tu nejaký, niekto 

podpísal nejaký bianko šek, proste, že sa, že, že, že keď 

dôjdu nejaké ďalšie podmienky, tak ich splní. Veď to je 

nezmysel. Absolútny. To by nepi nepodpísal ani vy, ani 

nikto.  

To je celé o tom, prečo to tu takto funguje. Prečo sme 

pri bode šesť. Lebo len meleme hubami stále. To je 

príšerné. Je to príšerné.  

Miesto toho, aby sme ob, zopakujem to ešte raz. Miesto 

toho, aby sme tu s radosťou stlačili gombík áno, tak o tom 

debatujeme už dve hodiny. Veď to je hrôza. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Bajan. 

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

Ďakujem. 

Samozrejme, ja nemôžem hovoriť za druhú stranu, či by 

také, takúto mačku vo vreci podpísal, to si dosť dobre 

neviem predstaviť pri kreativite našich poslancov, kde 

nevieš zaručiť aké by to bolo podmienky.  

Druhá vec. 

Tento pán vstupoval, alebo títo páni vstupovali do, 

s nami do rokovania v čase, keď fungovali nejaké pravidlá. 

Pravidlá typu príkaz primátora na nejakú cenu pri, pri 

nájmoch, pri, pri vecných bremenách a podobne. Teraz im 

povieme, dobre, zastavíme vás, lebo ideme vymyslieť iné 

podmienky. Ľahko sa nám môže stať, že tie podmienky, ktoré 

vymyslíme a jednoducho, nebudú akceptovateľné a celý 

projekt skrachuje. Aj to sa môže stať. Nebolo by to prvý 

raz.  

Tento, toto vecné bremeno potrebuje pri stavebnom 

konaní ako neprekročiteľnú podmienku. Čiže, ak sa to 

odloží, povedzme o mesiac, viete mi vy zaragara pán, zaga, 

zagarantovať pán Vetrák, že o mesiac tu budú nejaké 

pravidlá? Basa šampanského bude na stole, ak to naozaj tak 

bude. Neverím tomu, ja osobne. 
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Takže, akurát (gong) nebude môcť vydať stavebné povo 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Šimončičová. 

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

Ja, ja by som sa chcela opýtať tiež predkladateľa, či 

by to nemohlo byť posunuté o ten mesiac, aby to bolo 

v našej komisii, lebo, lebo stále hovorím, že po pôvodne 

tie parkovacie domy mali byť po okraji, tak ako sa voľakedy 

na dedine, prepáčte, nejdem urážať, ale stavali sa 

hospodárske budovy okolo domov, kde sa bývalo a nie 

doprostred dvora.  

Čiže tam po, tam je teraz už síce TPD, tam sme 

voľakedy plá plánovali parkovacie domy a ďalej, aspoň 

podebatiť o tej možnosti, lebo ak to už teraz schválime, 

tak to už nikdy neposunieme.  

Či by sa to nedalo predložiť do komisie a o mesiac 

potom do zastupiteľstva.  

A k pánu Bajanovi.  

Áno, Petržalka je už dlhšiu dobu dobrou adresou. To ja 

viem. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, podľa mňa, toto malo byť prediskutované na 

finančnej komisii.  

A treba si uvedomiť jednu vec. Ten pozemok mohol byť 

predaný, prenajatý, ale vtedy by musela byť verejná 

obchodná súťaž, pretože osobitný zreteľ pre túto firmu 

nemôžeme vydať, nakoľko muselo byť združenie nejakých tých 

občanov. Ale občania sa nezdružili. Nevytvorili si firmu, 

aby si vybudovali, oni si najali firmu.  

Čiže, preto naše oddelenie majetkové tam dalo, že ide 

o vecné bremeno. A pre vecné bremená máme schválený 

rozhodnutie primátora, ako povedal pán Bajan, a tam je tá 

cena jasne daná rozhodnutím primátora. 

Čiže, tá cena nie je určená len tak, ale to sú 

schválené pravidlá. Oni to vedeli a tak si podali tú 

žiadosť, lebo vedeli, že existujú takéto pravidlá. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

No, mrzí ma troška, že, ďakujem pánovi Bajanovi, len 

troška ma mrzí, že pán Greksa sa tak emocionálne nechá uvie 

uniesť, lebo nič z toho sa nedá, proste, to nebola odpoveď 

na tie otázky, ktoré som dával.  

Dúfam že, ja som sa aj pomýlil, lebo som mal otvorený 

troška iný materiál a to uznesenie nebolo presné.  

Iný materiál kvôli tomu, že to nie je kúpna zmluva, 

ale je to zmluva o, je to zmluva o budúc, zriadení budúceho 

vecného bremena a budú. Áno. 

Čiže, namiesto kupujúceho to bude znieť budúci opr, 

budúci oprávnený z vecného bremena a namiesto kúpnej zmluvy 

to bude len zmluva a potom tam bude dodané, že musí 

zohľadňovať podmienky, ktoré až do vydania územného 

rozhodnutia, ak také bude.  

A tak, zahlasujte.  

Čiže, odpoveď pre pána Bajana je taká, že ak do 

vydania územného rozhodnutia nebude, nebudú také podmienky 

prijaté, tak potom nemusí ten budúci oprávnený z vecného 

bremena podpisovať žiaden dodatok.  

Čiže, asi sa nebude ani zdržovať (gong) ďalšie 

konanie. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No. Ešte tu máme dvoch diskutujúcich z radov občanov.  

Prvý sa prihlásil pán Vanko.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Budete mať na záverč.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja vám dám to slovo. Určite áno. ale ešte máme dvoch 

občanov. Nechcete?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak pán Budaj prednesie svoj návrh z finančnej 

komisie.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Pán Černý. Neprednášam návrh finančnej komisie, lebo 

finančná komisia s tým nesúhlasila.  

A mimochodom, cením si, že pani Plšeková to teraz 

zrekapitulovala.  

Áno, mesto sa rozhodlo dať výnimku podnikateľovi a vy 

sa čudujete, že vo finančnej komisii sú z toho prekvapení?  
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Náš záver bolo, že sme od vás chceli vysvetlenie. Keby 

ste to boli prehnali normálne cez komisie, pán Bajan tu 

hovorí  o dvanástich rokoch, však my nemáme na to ani 

dvanásť dní. Viete kedy bola finančná? Pred pár dňami. 

Neskoro nám takéto veci avizujete, že idete dať výnimku na 

disponovanie s majetkom, ktorá obchádza zákon, tak ako ste 

to presne opísala.  

Napriek tomu ja dávam kompromisný návrh, preto ja si 

myslím, že v poriadku, ja cítim, že na mnohých sídliskách 

by sa našli podnikatelia, ktorí by si získali občanov, ale 

musíte v meste hrať s ľuďmi fair play.  

Dávam návrh na takéto uznesenie. V prípade, že prejde, 

tak podporím aj, podporím aj toto vecné bremeno, hoci teda 

mám o tom rôzne právne pochybnosti, čo by na to povedal 

prokurátor, alebo hlavný kontrolór. Ale prosím, je to váš 

návrh vedenia, prinajmenej vás žiadam: 

Mestské zastupiteľstvo žiada 

a prosím kolegov, aby zvážili podporu takéhoto, 

takejto žiadosti. 

Mestské zastupiteľstvo žiada  primátora, aby predložil 

koncepciu podpory mesta Bratislavy komerčnej výstavbe 

garážových domov, ktorá zabezpečí transparentné pravidlá 

pre každého podnikateľa, ktorý mesto požiada o podporu vo 

forme dotácie či zľavy pri predaji, prenájme, alebo vecnom 

bremene na pozemok vo vlastníctve mesta. 

To je korektný. 
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Termín: do 60 dní.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa faktickou.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nedá mi ešte proste nejak nereagovať, pretože keď pani 

Šimončičová začne rozprávať, že a mohlo byť tam niekde 

okolo, hoci už hlavná architektka trikrát povedala, že to 

je dobrý projekt, ale pani Šimončičová to vie asi zrejme 

lepšie, pretože ona vie všetko lepšie. 

A zároveň, pán Vetrák, viete, také tieto zmeny od 

stola, že teraz tuná niekto pripravuje nejaký materiál, je 

to nachystané zo všetkých strán, ale niečo sa mi nepozdáva 

a teraz ja v momentálnom nejakom, nejakom pomätení zmyslov 

podám nejaký ďalší k tomu ešte nejaký opravný, alebo ja 

neviem jaký, jaký návrh, to je proste, to je celé 

nezmyselné.  

To preto to tu vždycky vysedávame do do blba, proste. 

A nevyriešime nič.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 337

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nemyslím si, že to je nezmysel. Ja budem zvedavý na to 

ako pán Greksa sa bude podieľať na vypracovaní tých 

podmienok, ktoré budú spĺňať ostatné projekty.  

A teda bude to asi jeho prvý návrh, ktorý v tomto 

zastupiteľstve dá, taký zmysluplný, podľa môjho názor, 

pretože som zatiaľ žiadny nevidel. 

Takže, ja by som, naozaj, vážil slová a potom sa 

vyjadroval, keď sem prídem s niečím koncepčným.  

Pokiaľ ide o ten, o ten môj pozmeňovák.  

Ja som sa teraz s pánom Budajom o tom rozprával 

a považujem, nepovažujem za celkom šťastné, keď ideme 

z jedného klubu dvaja ľudia s rôznymi pozmeňovákmi 

a rozprávali sme sa tu aj viacerí, že dobre. Tak nebudeme 

teraz prísni na tento projekt a pôjdeme až na tie projekty 

do budúcna. 

Čiže, ja ten môj pozmeňovák na základe tohto dohovoru 

s pánom Budajom a s ostatnými sťahujem, ale nemyslím si, že 

bol nejaký nezmysluplný.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 338

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán starosta Bajan. 

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

To, čo hovoril kolega Budaj, myslím, že by sa dalo 

prijať. Ja odporúčam nie šesťdesiat dní, ale 30. 11. Ten 

dátum je oveľa efektívnejší ako, ako konkrétne dni, lebo 

nikto nevie kedy bude podpísané uznesenie. Zas budú 

diskusie zbytočné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja len hovorím, že 30. 11. sa mi zdá lepšie, ako do 

šesťdesiat dní. Ale princíp je rovnaký.  

Druhá, druhá vec je.  

Naozaj, zvážte tú technika a tú diskusiu okolo ohľadom 

verejných súťaží. Jednoducho, toto je jasná komunálna 

politická priorita umiestniť garážové domy tam a tam, kde 

si povieme. Akonáhle pôjdeme do verejných súťaží, máme pred 

sebou polyfunkciu, občiansku vybavenosť, ja vám garantujem, 

že vyhrajú projekty, kde určite toľko garážových miest 

a garáží tam nebude. 

Čiže, toto je jeden z dôvodov, prečo priorizujem 

politicky práve garážové domy na úkor verejných súťaží pri 

občianskej vybavenosti. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán kontrolór Šinály. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo vážený pán prvý viceprimátor, panie 

poslankyne, poslanci,  

aj keď reagujem na pána Budaja, tak začnem tým, že to 

čo povedal pán Bajan, zrozumiteľne vystihuje komunálny 

záujem.  

A to, čo povedal pán Budaj, aj ma vyzval, aby som sa 

prípadne k tomu vyjadril, k tomu chcem povedať, že jeho 

názory nejaká iniciácia, jeho návrh je nejaká iniciácia, 

ktorú v prípade, že podporíte, tak pravdepodobne otvoríte 

cestu tomu, aby sme mohli začať, vlastne, nie len jeden 

projekt, ale dúfam, aj rad ďalších projektov, ktoré sú 

v záujme občanov, ktoré sú v záujme naštartovania dobrých 

základov parkovacej politiky, kde verím, že aj v iných 

mestských častiach podobným spôsobom by sa dali získať 

investori, či už formou družstva, združenia, alebo dohody 

s občanmi na vybudovanie takýchto, pre Bratislavu 

nevyhnutných, zariadení.  

Čiže, ja, mne nezostáva nič iné, len podporiť takýto 

zámer.  

Ale asi by bolo dobré, aby teda obidva tieto návrhy 

prešli, aj ten doplňujúci, aj ten základný.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Posledný dvaja vystupujúci a diskutujúci k tomuto 

z radov občanov. To bude pán Vanko Ladislav. 

Zdvihnite ruku, kto súhlasí s jeho vystúpením.  

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, máte slovo. 

Občan   Ladislav   V a n k o :  

Dobrý deň, 

ďakujem vám za slovo v prvom rade.  

dneska by som sa vám chcel prihovoriť nie len ako 

zástupca investora, ale hlavne ako Petržalčan, ktorý žije 

v blízosti miesta realizácie viac ako dvadsaťdeväť rokov. 

Tento projekt vznikol hlavne z každodenného problému 

zápasenia občanov s nedostatkom parkovacích miest v danej 

oblasti. 

Ako obyvateľom nám to nebolo ľahostajne, a preto sme 

vytvorili iniciatívu a snažili sa nejako túto situáciu 

zlepšiť, čo vyústilo do investičného zámeru tohto 

garážového domu.  
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Začali sme v decembri roku 2014 s aktívnou prípravou 

podkladov. V roku 2015 sme celý návrh prerokovali so 

širokou verejnosťou. Prostredníctvom petície, ktorú za tri 

týždne jej realizácie v uliciach okolia realizácie tohto 

garážového domu, podporilo viac ako osemsto rezidentov. 

Hovorím rezidentov, ktorí tam skutočne bývajú. A nie sú 

z iného konca mestskej časti. 

Na základe tohto mandátu, ktorý sme dostali od 

občanov, sme viedli sériu bilaterálnych rokovaní s mestskou 

časťou a s magistrátom hlavného mesta, z ktorých 

pripomienky, ktoré vzišli, boli plne zapracované do tohto 

projektu.  

Hlavnými výhodami tohto projektu, čo sme zapracovali, 

bola plnozelená strecha s popínavou zeleňou na bokoch, 

nakoľko enviromentálny aspekt tohto projektu nám nie je 

ľahostajný, pretože Petržalka patrí medzi najkrajšie 

mestské časti s najväčším počtom a obsahom zelene, čo by 

sme veľmi radi zachovali. 

Druhá vec je, že tento garážový dom nevyrastie na 

žiadnej trávnatej ploche, ale iba na betónovej ploche 

súčasného parkoviska.  

Treba si uvedomiť, že dneska sa ľudia pozerajú na to 

parkovisko iba ako na betónovú plochu, čo po realizácii 

nastane značná zmena, nakoľko sa budú pozerať na zelenú 

plochu.  

Ďalej by som chcel teda povedať, že táto téma je pre 

nás, ako investora, apolitická a hlavne žiadam všetkých 
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poslancov, aby nenechali tento zámer a občiansku iniciatívu 

viac ako osemsto rezidentov podpísaných pod touto petíciou 

zhasnúť takým spôsobom, že posledný krok, ktorý nám chýba, 

ktorým je vysporiadanie pozemku, nebude dotiahnutý úspešne 

do konca a zhatia sa tak tri roky našej každodennej práce 

a občianskej iniciatívy.  

Preto by som vás chcel všetkých, čo tu dneska ste, ako 

obyvateľ danej oblasti veľmi pekne poprosiť v mene všetkých 

obyvateľov, ktorí v nej žijú a ktorí sa pod tú petíciu 

podpísali, aby ste tento projekt podporili, čím nenecháte, 

aby naša snaha vyšla navnivoč a úspešne sa budete 

spolupodieľať na dokončení tohto projektu. 

Dúfam, že tento projekt bude slúžiť ako motivácia pre 

tých, ktorí dôjdu po nás. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Druhý sa prihlásil do z radov občanov do diskusie pán 

Mihok. 

Zdvihnite ruku, kto je za jeho vystúpenie.  

Vidím väčšinu.  

Nech sa páči. 
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Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň.  

Ja chcem nadviazať na svojho predrečníka, ktorý tu 

hovoril.  

A ja si myslím, že bolo by trošku nelogické, keby sme 

išli proti tomu, čo tu chýba.  

Združenie bratislavských spotrebiteľov nás oslovilo na 

túto tému možno dvesto ľudí, ktorí v tej lokalite býva. 

Takže rozprávam nie za seba, rozprávam za tých dvesto ľudí, 

ktoré oslovilo Združenie bratislavských spotrebiteľov. 

Skutočne, tie siadl siahodlhé témy niektoré sú tuná 

také zbytočné, pán Budaj, ešte že napriek tomu, že ja si 

vás vážim, že spolu komunikujeme, ale tunák toľko pozemkov 

čo odišlo za korunu Bratislave a odišlo úplne zbytočne 

a teraz odíde si zobrete, za pár týždňov odíde Športová 

hala PKO za korunu. Nikomu to nechýba. Nikomu to nevadí, že 

tí ľudia tam už prestali športovať. A tunák sa ideme nad 

tou betónovou plochou zapodievať, ktorá skutočne bude 

slúžiť tým občanom, ktorí ma oslovili.  

Preto vás v ich mene prosím, aby ste podporil tento 

návrh, lebo skutočne, to finálové riešenie je smerované 

k ľuďom.  

A ja si myslím, že komunálna politika je o tom, 

o práci, o práci s ľuďmi.  
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A musím vysloviť sa aj na adresu mestskej časti z toho 

dôvodu, že tunák nám magistrát dáva čo sa týka podložiek, 

už šesť mesiacov nám dáva podložky. Podložky. A starosta 

mestskej časti Petržalky našiel jediný riešenie na to, aby 

ľudia, ktorý sú dneska v zlej situácii, sa nasťahovali do 

svojich bytov.  

Je to smutné, že tunák na jednej strane úplne zbytočne 

a bez rozmýšľania rozdávali nejaké poznámky a keď sa jedná 

fakt o takýto projekt, ktorý má hlavu aj pätu, nakoniec tu 

máme hlavnú architektku, ktorá je platená za to, aby sa 

vyjadrovala fundovane. Ja si myslím, že nepotrebujeme iného 

človeka, keď je za to platená a sa vyjadrila tak, ako sa 

vyjadrila.  

Tak neznižne neznížte sa k tou k tomu, aby ste aj 

podryli aj jej autoritu, keďže sa k tomu fundovane 

vyjadrila a urobte dobrý krok v prospech všetkých 

Petržalčanov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko záver diskusie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ale nebudeme ďalej reťaziť tú diskusiu. Môžete 

reagovať, samozrejme, lebo dal som aj v predchádzajúcom 

príspevku reagovať, takže, nech sa páči. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja vôbec nezdržím. 

Pán Mihok, 

vy ste jeden z občanov, čo sem chodia a čomu ja som 

veľmi rád.  

Nemilosrdne kritizujete každú chybu, každú výnimku. 

Teraz si šlapete po tejto tradícii.  

Veľmi nekritizujte poslanca, ktorý žiada, aby sa 

nekradlo. Ktorý všetko, čo hovoríte s PKO a tak ďalej, 

upozorňuje úplne rovnako. Vy ste si našli podnikateľa, 

ktorý ide stavať a chce tú výnimku. Ak mu to máme dať, ja 

chcem vidieť tie pravidlá a tie fair play pre ostatných. To 

je všetko. 

Držte sa len toho, čo ste tu doteraz robili. 

Nehľadajte si klientov, ktorí vás pošlú, aby ste bojovali 

za výnimky.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ukončujem diskusiu. 

Návrhovú komisiu poprosím. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy na 

doplnenie.  

Prvý návrh dal pán poslanec Vetrák.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Stiahol. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No, ale to nikto nepočul. Tak keď. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Počul. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

My sme to nepočuli, tak.  

Tak potom tento návrh stiahnutý. 

Druhý návrh dával pán Budaj na doplnenie pôvodného 

uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo Žiada primátora, aby predložil 

koncepciu podpory mesta Bratislavy komerčnej výstavbe 

garážových domov, ktorá zabezpečí transparentné pravidlá 

pre každého podnikateľa, ktorý mesto požiada o podporu vo 

forme dotácie či zľavy pri predaji, prenájme, alebo vecný  

vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta.  

Termín do tridsiatich dní.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

Za sa vyjadrilo dvadsaťdeväť. 
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Poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A teraz budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesení, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu schvaľuje 

zriadenie vecného bremena, 

pán Hrčka, môžem pokračovať?  

Ďakujem. 

Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 

hlavného mesta SR Bratislavy a tak ďalej, s podmienkami 

v bode jedna, dva.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pôvodné uznesenie.  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o pôvodnom 

uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať jedna. 

Za sa vyjadrilo tridsať jedna poslancov. 
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Vzhľadom k tomu, že sme mali o sedemnátej mať 

prestávku, je 17.36, do 18.00 si dáme prestávku. 

 

(prestávka od 17.36 do 18.12 h) 

 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

...pán poslanec Mikulec, pán poslanec Kaliský, pani 

starostka Čahojová, ak dobre vidím, pán poslanec Olekšák, 

pán poslanec Bulla, pani námestníčka Farkašovská 

a ostatných čakám a pozývam do rokovacej sály na to, aby 

sme mohli ďalej pokračovať v rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

A práve prichádza pán poslanec Dostál, pán poslanec 

Kolek. 

(gong) (gong) (gong) 

Jedenásť poslancov, dvanásty je pán poslanec Budaj.  
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A ja poprosím všetkých ostatných, ktorí ešte trávia 

čas v mezaníne, aby dorokovali a prišli nás potešiť svojou 

prítomnosťou do zrkadlovej siene.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, už tu máme aj návrhovú komisiu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(gong) (gong) (gong) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(gong) (gong) (gong) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Ešte potrebujeme aspoň troch poslancov, napočítal som 

dvadsať.  

Poprosím ctené poslankyne a poslancov, aby sa 

dostavili do rokovacej sály.  
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A už prichádza pani poslankyňa Zaťovičová a pán 

starosta Jambor, to je dvadsaťdvojka. 

A už iba jedného, čakáme na dvadsaťtrojku. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(gong) 

Faktickou sa hlási pani poslankyňa Tvrdá. 

Prosím, zapnite ju.  

A už vidím dvadsiateho tretieho poslanca, pán Vetrák. 

Vynikajúco, môžme pokračovať v rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Dajte slovo pani poslankyne Tvrdej. 

 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán predsedajúci,  

mám procedurálny návrh, teraz máme schválený bod Rôzne 

a dávam návrh, vzhľadom na to, že rokujeme druhý deň, aby 

sme aj dnes skončili, aby ste prerušili zastupiteľstvo po 

tomto bode Rôzne. 

Ďakujem. 
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Poprosím o hlasovanie. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

O tomto procedurálnom návrhu budeme hlasovať.  

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

Ďakujem pánovi námestníkovi za vedenie schôdze.  

Prosím, hlasovacie zariadenie. 

Pani poslankyňa Jégh ešte procesný návrh, alebo?  

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Len som sa chcela opýtať, vážené kolegyne, kolegovia, 

ráno sme sa dohodli na tom, že o pol siedmej bude Rôzne 

a o ôsmej končíme.  

Prečo treba stále, stále meniť to ranné, tú rannú 

dohodu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Hlasujte, prosím, o návrhu pani poslankyni Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja som sa pýtala všetkých. 

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

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Hlasuje sa o návrhu pani poslankyni Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ešte chýba, ešte hlasy, ešte, ešte, ešte, ešte. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Devätnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

To znamená, že prerušujeme, nie?  

Po bode Rôzne, aha, pardon.  

Čiže, po bode Rôzne, prerušujeme zastupiteľstvo 

a budeme pokračovať ďalej. 
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BOD 51 RÔZNE 

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

Tak nech sa páči, bod Rôzne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia, 

keďže pravdepodobne dneska nestihneme bod kontrola 

pána kontrolóra, ktorý robil stanovisko a správu 

k námatkovej činnosti vykonanej spoločnosťou A.R.K. 

technické služby, ale dáva tam niektoré opatrenia, aby sme 

sa pohli ďalej, ja to dám ako uznesenie. Predkladajú to 

viacerí poslanci. Okrem mňa ešte pán Budaj aj pán Milan 

Vetrák, Richard Mikulec, Juraj Káčer, Lucia Štasselová 

a Vladimír Bajan.  

Má to dve časti. jedna sú čisto odporúčania, ktoré pán 

kontrolór dal, čiže to je vyňaté z toho jeho textu ako 

odporúčania, má to tri body a potom je to časť dva, ktorou 

žiadame primátora vykonávanie prác zverejňovať na 

internete.  

Ja to prečítam. 

Ak vás môžem poprosiť, keby ste sa trošku sústredili, 

neni toho veľa, ale je to dôležitá vec. 
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Takže, názov uznesenia. 

Ak by som potrebovala, prosím vás, predĺžiť.  

Opatrenia na zvýšenia transparentnosti pri preberaní 

prác za letnú a zimnú údržbu a vyplácanie faktúr podľa 

skutočne odvedených prác. 

Návrh uznesenia. 

Kolegovia, trošku tichšie keby ste, Janko.  

(poznámka: počas celého prejavu poslankyne Pätoprstej 

bola vrava v rokovacej sále) 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy po 

prerokovaní materiálu žiada primátora o urýchlenú 

realizáciu opatrení navrhovaných hlavným kontrolórom a to: 

1a, Dôsledné zabezpečenie dodržiavania opatrení z 

kontroly číslo 17 z roku 2016 z 3. 11. 2016, ohľadne 

elektronických výpisov z navigácie GPS. 

Termín 31.10.2017, 

1bé, Zabezpečiť od dodávateľa služieb vystavenie opráv 

faktúr za letnú údržbu komunikácií podľa skutočne 

odvedených prác, v súvislosti s uzávierkami komunikácií na 

území hlavného mesta. 

Termín 31.10.2011, (poznámka: oprava „ööö“) dvanás, 

sedemnásť, pardon, 

1cé, Informáciu o plnení akceptovaných opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov na odstránenie 
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príčin ich vzniku predloží riaditeľ Magistrátu hlavného 

mesta Bratislavy mestskému kontrolórovi a poslancom 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy v 

termíne 31. 12. 2017, 

Druhá časť. 

Žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  

2a, aby zabezpečil minimálne 1 deň dopredu zverejnenie 

miesta napláno a a naplánovaných služieb vykonávaných pre 

hlavné mesto Slovenskej republiky dodávateľom A.R.K. 

technické služby s. r. o., na webe hlavného mesta,  

Termín 31.10. dvetisícje sedemnásť,  

2bé, Aby nepreplácal faktúry za služby, ktoré takto 

neboli zverejnené z dôvodu neposkytnutia informácií zo 

strane dodávateľa, ani služby, ktoré neboli rozpísané vo 

faktúre dodávateľa A.R.K. ani služby, ktoré neboli 

rozpísané vo faktúre dodávateľa A.R.K. technické služby 

s. r. o. 

Termín 31.10.2017, 

Tuto kolega Hrčka kričal na mňa, že okamžite. Žiaľ, 

technika to nechce pustiť, čiže, dávam tam konkrétny 

termín, inak by sa to nedalo realizovať.  

A ešte taký bonmot. Katka Šimončičová ma upozornila na 

návrh pána primátora z 31., z 30. januára 2014, ktorý je 

takmer totožný. 

No, ja vám ho prečítam.  
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Zabránil vyplácaniu finančných prostriedkov mesta za 

neoprávnené fakturované služby za zimnú službu v decembri 

2013,  

za druhé, aby rokoval s dodávateľom o ukončení, 

respektíve zmene slu, zmluvy z 2. 11. 2010 medzi hlavným 

mestom a spoločnosťou A.R.K.  

a za tretie, aby pripravil analýzu finančných nákladov 

zimnej a letnej údržby vo vlastný, vlastným komunálnym 

podnikom alebo obchodnou spoločnosťou,  

a za  za štvrté, aby vyvodil zodpovednosť voči osobám 

zodpovedným za nedostatky zistené finančnou kontrolou.  

To štvrté som ja nedávala.  

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

Ja s tým naďalej sú súhlasím. My nepreplácame žiadne 

nevykonané služby, ja neviem, kde vznikla tá chiméra, že sa 

to prepláca, to si niekto vymyslel a šíri to.  

A čo sa týka tej správy, to vám pán riaditeľ už dneska 

asi trikrát povedal, že to dostanete, ale stále, dobre. 

Pán kontrolór, vy máte nejakú procesnú asi poznámku, 

lebo ideme hlasovať. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Áno, presne tak.  
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Chcem panie poslankyne a pánov poslancov, ktorí 

predkladajú tento návrh informovať, že tá časť, ktorú 

prevzali z materiálu, ktorý bol na dnešok pripravený, je 

prerokovaná s pánom riaditeľom magistrátu a s pánom 

riaditeľom sekcie a tieto opatrenia oni akceptujú, 

realizujú a zaviazali sa, že v danom termíne ich splnia.  

Takže, som si istý, že teda aj tú informáciu dostanete 

o tom, že ako boli splnené. 

Ďakujem. 

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

A ešte pán riaditeľ, procesne. 

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

Pokiaľ viem, tak to malo byť bodom dnešného rokovania. 

My sme s pánom kontrolórom sedeli.  

Ku každému tomu zisteniu, alebo a tak ďalej, 

samozrejme, dali sme stanovisko, vážne sme sa s tým 

zaoberali a každá vec, proste, je reálne riešená, hej? Aj 

tie, ten most čo ste riešili SNP, aj tú Špitálsku, aj tie 

veci nevyplácané, všetko to je reálne vyriešené. ale to je 

to, čo hovorí pán kontrolór.  

Ak budete mať záujem, kľudne ma kontaktujte, rád to 

vysvetlím a presne vám poviem, aké postupy sme zvolili 

v tejto veci.  
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Takže, myslím si, že všetko je riešené. 

Ale, nech sa páči, prijmite uznesenie a to uznesenie 

reálne sa len vláme do tých otvorených dverí, ktoré máme 

v tomto prípade otvorené a samozrejme, to celé nastavíme 

tak, aby to fungovalo ešte lepšie, ako doteraz. 

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja len, ja by som chcela reagovať teda neviem, 

kolegovia chcú ešte reagovať, tak ja môžem až potom. 

Teraz neviem, či reagovali na vás, alebo na mňa.  

Katka, si reagovala na mňa, alebo na pána riaditeľa? 

Si sa prihlásila. 

No dobre. Ide mi čas. 

Ja len chcem povedať, že sa to líši o ohľadom te textu 

pána kontrolóra o to, že to chceme predložiť na 

zastupiteľstvo, aby sme to videli, možno ako informáciu.  

Ale tá druhá časť je pre nás dôležitá. To je to 

zverejňovanie.  
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Dali sme to tak, aby to bolo zmysluplné. To znamená, 

my to budeme zverejňovať. A pokiaľ nám neposkytne dodávateľ 

informácie, tak sa mu, proste, nevyfakturujú.  

Naozaj, chceme vedieť kde sa čo robí. Myslím si, že to 

je, je to zvládnuteľné. Neni to nič, nič, čo by nebolo 

realizovateľné. 

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 by som jednu otázku aj na pána kontrolóra keď už ho 

mám tuto, aj na pána riaditeľa.  

Vy si nemyslíte, že tieto opatrenia mali byť už 

zavedené pre rokmi? Veď my sme s pánom Hrčkom boli teda na 

tej kontrole tej firmy a riaditeľ tej sekcie vôbec nevedel 

odpovedať na to, že, že jak skontroluje, že kde sa 

nachádzajú stroje, ktoré čistia, v ktorom danom okamihu sú 

na akých miestach a podpisujú sa tu na konci dňa papiere, 

že všetko je v poriadku.  

Čiže, ja si myslím, že toto sa už malo pred rokmi 

zaviesť. Vy si to nemyslíte?  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Podobne, ako pán Mikulec, ja mám otvorenú správu 

z kontrolóra, ktorý kontrolo letn o vykonávaní letnej 

údržby v roku 2016 na našu požiadavku a tam sa 

konštatovalo, že 

po prvé, objednávky sa vystavovali, napríklad, v čase, 

keď už sa práce, možno, vykonávali, prepáčte mi to možno, 

ale myslím si, že možno. 

Po druhé, že keď sa vyfakturovala služba, tak bola na 

druhý deň uhradená a práce nikto nepreberal. Pán kontrolór 

náhodne vyh vytiahol nejaké faktúry z letných mesiacov, 

najvyššie položky boli polievanie, splachovanie 

komunikácií. Spomeniem faktúru zo šiesteho mesiaca roku 

2016 vo výške 144 000,00 eur za spláchnutie komunikácie 

v dĺžke, šírke 3 metre, v dĺžke 17 000 kilometrov. To by 

asi dodávateľ vytiahol Štrkovecké jazero, keby polieval 

štyri mesiace v takomto rozsahu, alebo by musel mať 

preukázateľne nejaké náklady na vodu, ktorú nie, z niekade 

musel, proste, naberať. 

Takže, toto sa malo stať minimálne (gong) pred rokom. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 
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My sme mali túto správu kontrolóra na komisii územného 

plánovania, životného prostredia a výstavby. Tam som 

položila otázky, ktoré teraz zopakujem. 

Po tom čo sme sa dozvedeli, že boli fakturované aj 

práce, ktoré nemohli byť vykonané, lebo na Moste SNP, alebo 

na Špitálskej a podobne, že kto sa podpisuje pod faktúry, 

ktoré pošle neexistujúca osoba, lebo vraj nemajú žiadnych 

zamestnancov.  

Kto kontroluje tie faktúry a podpíše sa, že a môže to 

ísť do učtárne, nech to preplatia? Tomu nerozumiem, lebo 

takto potom môžeme mať dôvodné podozrenie, že i ďalšie 

faktúry, ktoré nie sú také evidentné, boli preplácané za 

práce, ktoré neboli vykonané, lebo Most SNP a Špitálska je 

zjavná každému, kto nemá nevzdelanie, alebo je malé decko. 

Takže, toto by som chcela vedieť, že jak je toto 

možné, že to sa preplatilo a urobila takáto chyba? (gong) 

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

Hlasujeme o návrhu pani poslankyni Pätoprstej.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsať jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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Ďalším prihláseným v diskusii bol pán poslanec Drozd. 

Nech sa páči. 

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

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na informácie, ktoré máme o zlom stave 

priestorov, v ktorých sú uskladnené umelecké diela Galérie 

mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy, sme sa rozhodli 

s kolegyňou Katarínou Šinou Šimončičovou predniesť ta 

takýto návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava žiada primátora zabezpečiť poslanecký 

prieskum v skladoch Galérie a Múzea mesta Bratislava 

vzhľadom na informácie o zlom stave uskladnenia umeleckých 

diel v priebehu mesiaca október 2017. Termín do 31.10.2017. 

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

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Návrhová komisia by ho mala asi prečítať, áno.  
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Ale teraz ho čítal pán poslanec. Takže, hlasujte 

o návrhu pána poslanca.  

Hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Môžme takto postupovať, alebo?  

Odsúhlasili si poslanci. Dobre. 

Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja v bode Rôznom by som chcela požiadať riaditeľa 

sekcie s dlhým názvom správy komunikácií, životného 

prostredia a výstavby a tt a tak ďalej, aby sme sa na 

budúci deň v Biskupiciach stretli, aby poveril buď seba 

alebo niekoho z oddelenia, ktorý má na starosti namaľovanie 

prechodov, výstavby alebo dokončenia, alebo re, ja už 

neviem čo, chodníkov a cestná svetelná signalizácia.  

Chcem toho dotyčného previesť po týchto veciach, čo 

žiadame už roky rokúce, aby videl na tvári miesta o čo 

kráča, lebo keď hovorím o tieto ulice, nie je povinní každý 
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to poz poznať a potom sa ako aj cestná svetelná 

signalizácia zaradí niekde úplne inde, než to je, 

v skutočnosti by malo byť a dostane iný názov.  

Takže, poprosím, ja dám kontakty na seba, alebo 

vyžiadam a zavolám pána Helda, aby niekoho poveril budúci 

týždeň a toto chcem konečne už absolvovať s tým dotyčným 

človekom.  

Ďakujem. 

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

Dobre. Ďakujem pekne.  

Pokúsime sa to zariadiť.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja mám také dva, také dve dopravné otázky v podobe 

uznesení, keďže dneska nebudú interpelácie.  

Prečítam uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora o preverenie 

možnosti rozšírenia komunikácie o odbočovací pruh 

Vajanského - Mostová ulica s odstránením dopravného 

ostrovčeka smerom na Vajanského nábrežie.  
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Na pri Propeléri je taký ostrovček, ktorý proste 

kompletne tú komunikáciu zužuje do jedného pruhu. možno by 

stálo za úvahu, pouvažovať nad tým, jak by sa dalo na 

Vajanského nábreží sprejazdniť tento pruh pre dve, pre pre 

obidve, obidva pruhy.  

A potom druhé uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora o preverenie 

možnosti vypnutia svetelnej signalizácie na odbočovacom 

pruhu Dostojevský rad - Klemensova mimo poobednej dopravnej 

špičky v čase 15.00 h - 18.00 h. 

Myslím si, že na tomto úseku je zapnutá svetelná 

signalizácia zbytočne. 

Čiže, poprosím len o preverenie možností, či sa s tým 

dá dopravne niečo, niečo robiť. Veľmi by to pomohlo na 

nábreží ohľadom aktuálnej, aktuálnych zápch. 

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

Môžme sa na to pozrieť, pán poslanec, len plynulosť 

a bezpečnosť premávky v Bratislave riadi Krajský dopravný 

inšpektorát aj križovatky, nie hlavné mesto. 

Pán poslanec Grendel.  
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Maximálne podporujem a chcem len doplniť, že na toho 

Vajanského tú odbočku na Mostovú som interpeloval a ešte mi 

dávali odpoveď, že na tom magistrát pracuje.  

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

To je pravda, lebo je tam záväzok vybudovať, 

sprejazdniť ju.  

Čiže, na tom sa pracuje.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Mostová, áno. 

Hlasujeme o návrhu pána posla, návrhoch pána poslanca 

Bullu.  

Prvý je tá križovatky Mostová a odstánenie ostrovčeka 

pri Propeleri.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dva tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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A hlasujeme o druhom návrhu, zrušenie svetelnej 

signalizácie Vajanského-Klemensova v poobedňajších 

hodinách, preverenie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalším diskutujúcim bola pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ako som už spomenula v bode jedna pri plnení uznesenia 

503 z roku 2006 týkajúce sa veľmi dobrej spolupráce mesta 

a mestskej časti Ružinov pri územnoplánovacích dokumentoch 

týkajúcich sa Územného plánu zóny Ostredky, tak pri Územnom 

pláne zóny Pošeň sever a Pošeň juh, tam to pokrivkáva. 

Mesiace čakáme na na stanoviská. Preto dávam takéto 

uznesenie. Možnože to pomôže, keď tam bude uznesenie 

a termín.  

Je veľmi podobné ako to, ako Ostredky.  

Znie: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy žiada 

primátora pri riešení územnoplánovacích dokumentov v 

mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby podnikol všetky 

spoločné kroky v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-

Ružinov, potrebné pre vytvorenie územného plá územného 

plánu zón v území Pošeň - sever a Pošeň - juh a s tým 

súvisiaceho vyhlásenia stavebnej uzávery v území Pošeň – 

sever, Pošeň - juh. 

Termín ihneď. 

Prosím o podporu, lebo naozaj, keď pri jednom území 

ide o veľmi dobrú spoluprácu, tak nerozumieme, prečo štyri 

alebo päť mesiacov musí mestská časť Ružinov čakať pri 

podobných stanoviskách pri iných územných plánov zón. 

Prosím, keby to išlo takisto rovnako dobre, ako pri 

Ostredkoch.  

Ďakujem pekne za podporu. 

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

Pani poslankyňa,  

mi teraz hovorí šéf sekcie, že to stanovisko už 

odišlo. Že to stanovisko mesta už je na ceste, že už je to 

urobené a odišlo.  

No, tak vy ste ho ako nedostali, lebo my ho posielame 

mestskému úradu, nie poslancom.  

Dobre, dobre. Schváľte. 
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Áno, bude sa hlasovať.  

Prosím, hlasujeme o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej, tak ako ho prečítala. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší diskutujúci, pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád predložil uznesenie k bodu bé časti, 

teda predloženému bodu bé v Rôznom. Je to Informácia 

o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislava. 

Najskôr teda prečítam to uznesenie, potom vysvetlím 

prečo.  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora 

za prvé, zabezpečiť spracovanie informačného materiálu 

o aktuálnom čerpaní rozpočtovaných kapitálových a bežných 

finančných prostriedkov v členení: 
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za a) čerpanie prostriedkov z EÚ fondov na jednotlivé 

EÚ projekty s členením na bežné a kapitálové výdavky, 

za bé) čerpanie prostriedkov zo zdrojov mesta na 

financovanie spoluúčasti na tieto projekty 

za cé) čerpanie prostriedkov zo zdrojov mesta na 

financovanie rozvojových projektov. 

Informácia bude obsahovať údaje: 

● pôvodne rozpočtovaná suma, 

● suma po prijatých rozpočtových zmenách a 

opatreniach, 

● čerpaná suma, 

● percentuálne  vyjadrenie čerpania k pôvodne 

rozpočtovanej sumy. 

Termín: prvé predloženie 26.10.2017, čiže to je na 

októbrovom zastupiteľstve a priebežne mesačne. 

Ak si dobre pamätáme, tak my dostávame na schválenie 

záverečný účet za rok v šiestom mesiaci nasledujúceho roka 

a vtedy sa dozvieme akým spôsobom sa napĺňali naše zámery, 

ktoré sme v prijatom rozpočte chceli, aby mesto 

zabezpečilo.  

Táto informácia, ktorú sme teraz pre, ktorú máme 

predloženú, hovorí o vývoji hospodárenia. Výs, výsledok 

hospodárenia hlavného mesta k 28. 8. hovorí o prebytku 7 

celé 886 tisíc eur.  pričom bežné príjmy majú prebytok 

oproti bežným výdajom 17 miliónov 867 a kapitálové príjmy, 
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teda výdaje oproti oproti príjmom kapitálovým robia stratu, 

alebo deficit 9 miliónov 0 38 tisíc.  

Zaujímavé je, ono z toho materiálu dá sa teda vyčítať 

mnohé veci, ale nie tie, ktoré som žiadal, aby boli členené 

v rámci toho navrhované uznesenia.  

Obstarávanie kapitálových aktivít, a to hovorím, to 

sme na konci ôsmeho mesiaca, z rozpočtovanej sumy 

68 130 012 eur, bolo čerpaných 1 celá 625 milióna, to je 2 

celé 4 percenta. 

Kapitálové transfery boli rozpočtované rozpočtované na 

úrovni 37 610 000,00, čerpané boli 10 157 000,00. To je 

27%.  

Čiže, spolu rozpočtovaných 105 miliónov aj 740 000,00 

čerpaných 11 miliónov 783, čo tvorí 11 celá 1 percenta.  

Ono by to možno nebolo nič zlé, teda tieto čísla by 

nehovorili o zlom stave, pokiaľ by sme nemali tú skúsenosť, 

že takýmto spôsobom v takomto plnení boli robené aj 

čerpania v minulom roku a do konca roka sa nezmenili, čo 

teda záverečný účet jasne nám potom prezentoval.  

Vypichnem len pár, pár,  

poprosím o predĺženie. 

Vypi vypichnem len pár projektov, ktoré sa mali robiť.  
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V rámci Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk. 

Rozpočtovaných 12 326 000,00, čerpaných, dobre počujete, 

31 767,00, čo je 0 celá 3 percenta. 

Nosný dopravný systém. Rozpočtovaných 52 998 000,00, 

čerpaných 620 409,00 čo je 1 celá 2 percenta. 

Verejné osvetlenie. Rozpočtované 1 473 000,00, 

čerpaných 1 666,00 eur, čo je 0 celá 1 percenta.  

Ešte zaujímavejšie je Správa a nakladanie s majetkom 

mesta, rozpočtovaných 11 328 666,00, čerpaných 5 862,00. tu 

musíme ísť percentuálne až na tri desatinné miesta, to je 0 

celá 005 percenta.  

Táto situácia je tri mesiace pred koncom roka a my by 

sme radi v priebehu aspoň týchto troch mesiacov mali 

prehľad o tom, akým spôsobom sa nakladá a postupuje ďalej 

v napĺňaní nami prijatého rozpočtu. Hej?  

Čiže, preto som volil tento spôsob, aby ten materiál, 

ktorý dostávame, bol rozšírený, ale v samostatnej časti 

informačný materiál len o tie body, ktoré som prečítal 

v rámci predkladaného návrhu uznesenia. 

Poprosím o podporu. Bude to naozaj materiál, ktorý nám 

sprehľadní tok financií, a najmä čerpanie eurofondov, lebo 

z tej, z tohto všeobecného prehľadu nevidíme ako čerpáme 

eurofondy. Pokiaľ to v tom materiáli bude, bude jasné, že 

čerpanie fondov sa pohybuje rádovo pod desať percent.  

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

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší prihlásený, pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, 

ja by som vás poprosila o podporu nasledovného 

uznesenia aj v poťažmo na uznesenie, ktoré sme prijali 

vzhľadom k mestskej časti Petržalke k vybudovaniu 

parkovacieho domu: 

Mestské zastupiteľstvo žiada pána primátora aby na 

najbližšie riadne zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy 

predložil spracovanú žiadosť mestskej časti Bratislava 

Karlova Ves o nájom pozemku na Hlaváčikovej ulici za účelom 

zriadenia parkoviska.  

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

Nerozumiem, pani poslankyňa, my máme predložiť vašu 

žiadosť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

A vy ste nám sľúbili, že nám, myslím si, že aj 

verbálne a možno aj písomne, že nám ten pozemok prenajmete, 

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

No, 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

lenže to prechádza nejakými procesmi na magistráte, 

len to veľmi dlho trvá.  

Keď dokážeme urýchliť, alebo dokážeme presvedčiť toto 

zastupiteľstvo, že nejakému konkrétnemu investorovi 

umožníme zriadiť vecné bremeno na vybudovanie parkovaciemu, 

parkovacieho domu, ja verím, že sa nájde dostatok vôle na 

oddeleniach magistrátu, aby sa urýchlene dokončil tento 

materiál a predložil sa mestskému zastupiteľstvu, aby 

mestská časť mohla na svoje náklady vybudovať, vybudovať 

parkovisko.  

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

Ale ten Materiál zaradený. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Nežiadame zverenie, žiadame nájom pozemku. 

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

Okej, ale ten materiál, tá príprava má takisto ako na 

vašom úrade, aj na tomto úrade nejaké procesy. Musia sa 

k tomu vyjadrovať nejaké oddelenia, to je na každom úrade. 

Ak si myslíte, že tým, že to necháte predložiť do 

zastupiteľstva tieto nejak preskočíte, tak to je, ako, 

veľký omyl.  

Ale, nech sa páči, hlasujte o návrhu pani poslankyne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Trinásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Poslanec Vetrák. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nemám prichystaný žiadny návrh uznesenia, ale chcem 

sa vrátiť k jednej veci, o ktorej sa tu rozprávalo, myslím 

si, že v máji a je to vec, ktorá sa nám môže stať aj 
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v budúcnosti, alebo sa s ňou môžeme stretnúť do budúcna. 

Týka sa to činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.  

V poslednom čase, tento rok to už bolo dvakrát, sa 

začali vyskytovať žiadosti o informáciu, ktorých predmetom 

je sprístupňovanie majetkových priznaní verejných 

funkcionárov v rôznom rozsahu.  

Prvýkrát v tomto roku to bolo dosť veľké množstvo tých 

majetkových priznaní, niekoľko stoviek, naposledy to boli 

majetkové priznania primátorov a kedže tu v minulosti nebol 

prijatý nejaký postup súčinnosti medzi komisiou 

a magistrátom, tak som 7. júna tohto roka vám aj pán 

primátor, zaslal list, v ktorom som vás požiadal, aby sme 

našli nejaký spôsob a zaviedli určitý postup, ako 

v takýchto prípadoch po sa bude konať, najmä kvôli tomu, že 

tá lehota je relatívne krátka. Ona je buď osem pracovných 

dní, alebo šestnásť pracovných dní.  

V tejto lehote jednak musí zasadnúť komisia, musí to 

odsúhlasiť. Magistrát odpisuje žiadateľovi a sú tam ďalšie 

postupy,  ktoré poznáme. A je to relatívne krátka doba.  

Ja som na ten list zatiaľ od vás odpoveď nedostal, čo  

nepovažujem za nejaké nešťastie, ale bolo by dobré, keby 

sme sa buď my dvaja, alebo s pánom riaditeľom, lebo aj pán 

riaditeľ magistrátu tam bol spomínaný v tom liste, alebo 

ním poverená osoba, aby som sa s niekým z magistrátu 

stretol, kde dohodneme presne postup ako v týchto prípadoch 

konať, aby sme to vedeli zvládnuť efektívne a čo 

najrýchlejšie.  
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A teda by som vás chcel aj takto verejne požiadať, že 

či sa viete k tomu vyjadriť, či prípadne vás napadne osoba, 

s ktorou by som to mal prerokovať v najbližšej budúcnosti, 

aby, aby sa nám nestávalo, že potom zmeš alebo aby sa nám 

náhodou nestalo, že zmeškáme lehotu, ktorá je vlastne 

zákonná a potom sa budeme doťahovať, že kto za to môže 

a podobne.  

Okrem tohto by som rád informoval ostatných, že na 

poslednom zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu, 

ktoré sa konalo vlastne tento mesiac, sa nám podarilo 

schváliť, že bude komisia zverejňovať aj zápisnice zo 

svojich zasadnutí, čo nemá význam iba pre samotnú komisiu, 

ale bude to mať pozitívny dopad aj na mesto, pretože v tom 

hodnotení, ktoré robí, napríklad, Transparency 

international, za a v ktorom hodnotí mestá a ako tak ako 

teda spôsob akým sú transparentné, otvorené, tak za 

zverejňovanie zápisníc tejto našej komisie dáva pol boda, 

napríklad.  

Čiže, určite vďaka tomuto opatreniu poskočíme v tom 

rebríčku tých miest. 

A ďalšia vec je, že sme sa aj dohodli, že začneme 

uplatňovať to uznesenie, na základe ktorého sa budú otvárať 

obálky s tými majetkovými priznaniami.  

Zatiaľ sme sa ešte nedopracovali k tomu, aby sa aj 

zverejňovali tie majetkové priznania, aspoň dobrovoľne, ale 

tieto dve opatrenia sa nám už podarili.  
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Tak aj keď  sa bude robiť to vyhodnotenie 

protikorupčného minima, aj keď  sa bude komunikovať vo 

vzťahu k týmito organizáciami a s verejnosťou, tak pán 

primátor, aj vy máte informáciu, že sme aj vďaka tejto 

komisii nejakým spôsobom to mesto dostali na úroveň vyššiu 

pri hodnotení aj zo v oblasti otvorenosti, transparentnosti 

a antikorupcie. 

Ďakujem za pozornosť. 

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

Ďakujem pekne. 

Určite sa môžete stretnúť s kolegami z právneho 

oddelenia, pani doktorka Ozábalová sedí tam za vami, takže, 

tam sedí pani doktorka Ozábalová, stretnite sa, dohodnite 

a preberte.  

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Už viacej, viacej krát sa nám stalo v tomto 

zastupiteľstve, že sme hlasovali o bodoch alebo o nejakých 

hlúpostiach, hovadinách, ktoré neboli spôsobené našim 

zastupiteľstvom, ani, ani vami, pán primátor, ale si to 

nesieme ako mesto z predošlých volebných období, od 

predošlého primátora, možno ešte toho pred ním.  
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A v prvom volebnom roku sme hlasovali za nejakú 

hlúposť, čo bola v Rači, nejaký dom postavený medzi dvomi 

domami, čo nezmyselne vydali územné rozhodnutie a potom sme 

museli robiť zámenu.  

Čiže, stále volíme menšie zlo.  

Ja by som chcel, aby týmto veciam, v podstate, už, už 

bol koniec a začali sme to riešiť. Ja som vtedy dával ešte 

uznesenie, aby, aby ste zverejnili teda mená tých, čo 

podpisovali to územné rozhodnutie, záväzné stanovisko. 

V tom čase to neprešlo. 

Včera sme tu mali znovu taký bod a ja by som bol veľmi 

rád, keby v tomto volebnom období sme sa mohli pochváliť, 

že ideme teda riešiť aj aj tie predošlé hriechy vašich 

predchodcov a sme prelomili taký ten systém, ako keby že 

omerty, že o tých predošlých sa nerozpráva a ne nedefinuje 

sa, kto to urobil, čo to urobil. 

Chcel by som dať uznesenie k včerajšiemu bodu, čo sme 

hlasovali o predaji pozemkov YIT a spolu s pánom Mikulcom 

a s pani Pätoprstou prečítam: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zverejnil 

všetky zmluvy súvisiace s nájmom pozemku v projekte STEIN I 

a STEIN II a zároveň ich predložil na najbližšie rokovanie 

finančnej a územnoplánovacej komisie na ich prerokovanie. 

A za Bé, mestské zastupiteľstvo zároveň žiada pána 

kontrolóra mesta aby prekontroloval spôsob schválenia a 

podpisu týchto zmlúv a ich súlad s pravidlami schvaľovania 
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zmlúv, ktorý je definovaný v zákone o obecnom zriadení a 

informoval zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly. 

Ďakujem pekne. 

Podávam písomne. 

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

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca, tak ako ho 

prečítal. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Pán poslanec Hrčka má slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže ja ešte raz, vzhľadom k tomu, že kolegyňa 

Čahojová nestihla zahlasovať za svoj vlastný návrh, pretože 

išla podať podnet Uznesenie je prijaté. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Okej. Tak potom ten návrh nie, keďže sme mali pocit, 

že to vlastne neprešlo o jej hlas, keďže išla podať po 

návrh. 

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

Ale my to spravíme. Nemusíte dávať ani návrh. Keď pani 

poslankyňa mi zavolá a povie o čo ide, tak urobíme všetko 

preto, aby to bolo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre.  

A teraz, ja by som chcel, mám tu tri návrhy na 

uznesenie.  

Prvé je: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada primátora, aby v prípade, ak nepodpíše uznesenie k 

novele štatútu o rozpočtovom určení príjmov Bratislavy a 

mestských častí, inicioval štandardný proces predloženia a 

schválenia dodatku k štatútu v znení schválenom 

zastupiteľstvom dňa 28. 09. se 2017. 

Termín bezodkladne. 

To len pre prípad, že by primátor nepodpísal toto 

uznesenie, tak aby v tom texte, ako bol navrhnutý inicioval 

návrh zmeny dodatku k štatútu v tomto bode.  

To je prvý návrh. 
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Druhý. Druhý a tretí sa týkajú ešte plánu činnosti 

kontrolóra. Ja viem, že toho je dosť, ale sú to naozaj 

veľmi drobné veci.  

Najskôr ich prečítam, potom ich vysvetlím. 

Keby som náhodou presiahol, tak poprosím, ale hádam sa 

bez problémov stihnem zmestiť do svojho limitu.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada hlavného kontrolóra, aby do svojho plánu činnosti 

zaradil kontrolu podkladov k výpočtu percentuálnych 

podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislava za 

rok 2014. Termín 31.10.2017. 

Je to len naozaj, proste, tie materiály by mali byť. 

Aj akože, keď už ich magistrát nemá, tak predpokladám, že 

ich kontrolór niekde dostane, keď ich nevie dostať nikto 

iný, lebo už nevidím asi iný, iný spôsob ako  sa k nim 

dopracovať.  

A tretie uznesenie.  

Hovorím je to naozaj, len tých podkladov je veľmi 

málo, ja ich mám, len by som si potreboval overiť, že 

magistrát má tie isté, aby sme sa teda naozaj dopracovali 

k tomu výpočtu, lebo baviť sa s niekým o výpočte, kto 

nepredloží podklady, je naozaj, baviť sa ako absolútne 

bezvýznamne.  

No a posledné.  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava 

žiada hlavného kontrolóra, aby do svojho plánu činnosti 

zaradil kontrolu efektívnosti zabezpečenia vyhotovovania 

zápisníc zo zasadnutí Mestského zas zastupiteľstva vrátane 

vyhodnotenia času a ceny, ktoré hlavné mesto vynakladá na 

zabezpečenie tejto činnosti. Termín 31.12.2017. 

Vysvetlím.  

Pre vašu informáciu, cez infozákon som si pýtal 

zápisnice, možno ste si viacerí všimli, že ešte januárové 

zápisnice neboli v auguste, dokonca ani začiatkom septembra 

zverejnené.  

Keď som si ich cez infozákon vypýtal, tak mi napísali, 

že januárová, februárová existuje, avšak, keď si ich 

pozriete na stránke zverejnené, tak sú, tie súbory vznikli 

až 18. septembra, to je pred desiatimi dňami, pričom 

odpoveď ktorú som ja dostal, bola nejakého 7. septembra.  

Čiže, 7. septembra magistrát tvrdil, že ich má, ale 

tie, ktoré sú zavesené na webovej stránke, sú vygenerované 

18. septembra.  

Čiže, dvanásť dní potom, čo mi bolo napísané, že ich 

majú a je to desať dní pred týmto zastupiteľstvom.  

Tie zápisnice neuveriteľne meškajú. Ale že 

neuveriteľne.  

Čiže, ak sa chcete spätne vrátiť k nejakej zápisnici 

a niečo si nájsť, tak je to momentálne zhruba deväťmesačné 

meškanie zápisníc.  
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Keď som si vypýtal informácie ako to je, tak som 

dostal informáciu, že to vykonáva zamestnanec, ktorý má 

podpísanú dohodu od 16. decembra 2016. 

Ja neviem, čo ten zamestnanec robí od 16. decembra 

2016, ale ak od 16. decembra 2016 stihol spraviť zápisnice 

za január, február v septembri, tak by ma to naozaj 

zaujímalo, ako to funguje.  

Zaujímalo by ma koľko to stojí, na čo som dostal 

zamietnutie, keďže sa jedná o pracovnú zmluvu, ale myslím 

si, že aj toto zastupiteľstvo bude zaujímať koľko to stojí, 

lebo teda, do dostalo sa ku mne, že to nie je vôbec malá 

suma. A keď to neni malá suma,  

požiadal som o predĺženie, v prípade, že by som 

nestihol,  

a v prípade, že to nie je malá suma, také aké mám 

indície, tak deväťmesačný sklz si potom budeme môcť (gong) 

vyhodnotiť, ale vzhľadom k tomu, že sa k tomu inak nevieme 

dopracovať, lebo v zmysle infozákona to naozaj nie je 

prístupná informácia, tak žiadam hlavného kontrolóra, aby 

túto vec preveril, preveril efektívnosť, to znamená, že 

naozaj, koľko to túto mestskú ča, toto hlavné mesto stojí 

vyhotovovanie týchto zápisníc, ako dlho to trvá, to zhruba 

vieme, to si vieme pozrieť, teraz sa to naozaj dostávame sa 

na úroveň deviatich mesiacov.  

Pre vašu informáciu, napríklad, taká Karlova Ves mala 

zhruba dvadsať, dvadsať jedna dní od zastupiteľstva mala 
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doslovné prepisy, a stáli ju pre vašu informáciu od 

stodesať do stotridsať až stopäťdesiat eur stál jeden.  

Takže, keď budete počuť, ak je teda správna 

informácia, ktorá sa ku mne dostala, koľko to stojí tu, tak 

sa vám pretočia bulíky.  

Čiže, len by som to, samozrejme, chcel preveriť, lebo 

jedna vec je čo som počul, druhá vec, čo je pravda. Tak len 

preto som to chcel.  

Je to, podľa mňa, veľmi jednoduchá vec. Je tam podľa 

magistrátu jedna pracovná zmluva pre jedného zamestnanca, 

ktorú stačí narátať, teda koľko peňazí dostane ročne za 

prepis zápisníc, a časový interval budeme vidieť, 

medzičasom neviem, či keď podpisujete, tí ktorí ste 

overovetelia ove overovatelia zápisníc, či podpisujete aj 

dátum, kedy ste to, kedy sa k vám to dostalo.  

Ak by som vás mohol kolegov poprosiť, aby ste to tam 

napísali, lebo tým pádom budeme vidieť, že kedy sa to k vám 

dostáva. 

Neviem, či sa tam píše dátum. Ale hovorím, momentálne 

je to naozaj neuveriteľný čas.  

Takže to sú všetky moje návrhy.  

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

Prosím, hlasujte o návrh 

Pani, ešte pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ešte ja.  

Ale ja sa veľmi ospravedlňujem, že nemá to nič 

spoločné s pánom Hrčkom, nemám inú možnosť ako to povedať.  

Pôvodne mal po tomto bode, mali ísť materiály, ktoré 

pripravoval pán Bialko a keďže tu už nie je, ani nebude, 

tak aspoň na diaľku sa mu chcem poďakovať za spoluprácu. 

Aspoň minimálne mne sa s ním dobre spolupracovalo a ostatné 

mi je ľúto, že odchádza, ale bol tu naposledy a už ho 

viacej možno ani neuvidíme.  

Tak ešte raz, pán Bialko, vďaka za spoluprácu.  

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: 

Tak ja ešte k pánovi Hrčkovi.  

Ale aj s tým pánom Bialkom súhlasím. Aj ja mám s tým 

dobre skúsenosti v komunikácií. 
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Ale teraz k pá k pánovi,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte nie, boli faktické k tomu čo pán Hrčka hovoril. 

K tým zápisniciam.  

Ono, naozaj by bolo dobré to nejakým spôsobom 

doriešiť. Jedna vec je aj tá čo hovorí pán Hrčka, že tá, tá 

efektívnosť a to koľko to stojí, ale hlavne, aby boli čo 

najskôr prístupné, lebo oni sa používajú teda na rôzne 

účely. A ja mám osobnú skúsenosť, že povedzme aj pri už 

dneska toľko zmieňovaných protestoch prokurátorov, aj oni, 

oni sa v tom radi ako prehrabávajú, keď zisťujú čo kto 

povedal a keď to vyhodnocujú. 

Takže, samozrejme, ono sa k nim dá dostať aj iným 

spôsobom, ako tak, že sú zverejnené, ale zrýchľuje to potom 

tie konania.  

Bolo by dobré, keby to deväť mesiacov nemeškalo, to je 

skutočne, dlhá doba na to, aby pri tom prepisovaní. To som 

bol až prekvapený, že tak dlho niečo môže trvať.  

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

Pán poslanec Hrčka.  

Hlasujeme o troch návrhoch pána poslanca Hrčku. 

Hlasujete o prvom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Druhý návrh. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Tretí návrh pána Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán kontrolór má skontrolovať. Ale neviem, či to nemá 

dopad na rozpočet mesta, lebo to sú zdroje mesta.  

Tak ale hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Osemnásť za. 

Čiže, uznesenie je prijaté. 
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Posledný prihlásený pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel len takú malú príhodu, ktorá je troška 

taká pozitívna aj pre to mesto. 

Ja som stratil pred dvoma dňami značku na svojom 

skútri a išiel som z Dúbravky cez Karlovu Ves, cez 

Petržalku na letisko.  

Toto isté sa mi stalo, a nie značka, stratil som takto 

doklady pred pätnástimi rokmi, a keď som sa vybral ich 

hľadať, tak jak som ich hľadal na tých cestách, kde 

obrubník bol strašne neporiadok, nedokázal som nájsť tie 

doklady.  

A teraz keď som hľadal tú značku, tak som zistil, že 

sľuby poslancov, primátorov, starostov, že bude čistejšia 

Bratislava, sú naozaj pravdivé. Ja či som šiel po ceste 

prvej triedy, druhej triedy, ja som, všade bolo čisto. 

Proste, neuveriteľne čisto. Ja som mal z toho šok. Ja som 

dokonca tú značku našiel. A bol som prekvapený. A išiel 

som, a jednou cestou tam a inou späť.  

Čiže, nie stále po tom istom mieste a prešiel som asi 

štyri mestské časti a bol som veľmi. 

A hovorím, cesty rôznych kategórií, a bol som veľmi 

prekvapený, aké je to mesto je čisté.  
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A myslím si, že to bola vždy taká, taká priorita pre 

občanov, aby to mesto, že hoci nie je bohaté, ale aspoň je 

čisté a má príjemných a milých ľudí.  

Takže taký dojem som nadobudol. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne, pán poslanec.  

Je to skutočne dôkaz toho, že Bratislava sa lepší 

k nie, sa mení k lepšiemu a je to výsledok našej spoločnej 

práce.  

Pán poslanec Mikulec. 

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

Peťo, ja by som len chcel zareagovať, že jak muselo 

byť to mesto špinavé, keď si tam vtedy, čo si to stratil? 

Peňaženku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, vtedy si tam nenašiel tú peňaženku. To muselo 

byť strašne špinavé to mesto.  

Ja by som to chcel ukončiť, že vtedy to bolo 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), vtedy to muselo byť 

brutálne špinavé to mesto, ale ja si myslím, že ani teraz 

neni tak čisté, jak by mohlo byť čisté.  
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Už iba také rozuzlenie.  

Vtedy som tie doklady nenašiel, a naozaj, neviem či si 

to pamätáte tie časy, všetko bolo nahrnuté, kanály a značku 

som našiel. To je ten rozdiel. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Prerušujem zastupiteľstvo a dostanete informáciu 

o tom, kedy bude pokračovať. 

Ďakujem vám za účasť.  

Ďakujem návrhovej komisii, zamestnancom hlavného 

mesta, ktorí tu s vami dva dni sedeli a pracovali pre vás. 

A prajem vám pekný večer.  

(19.00 h prerušenie rokovania mestského 

zastupiteľstva konaného dňa 28. septembra 2017)  
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 08. NOVEMBRA 2017 
 
 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

Keď nedosiahneme uznášaniaschopnosť dvadsaťsedem, tak 

budeme musieť ísť domov. Presne tak. Budem musieť prerušiť 

rokovanie a vyhlásiť ďalšie.  

To znamená, do začiatku od zvolania keď do pol 

desiatej nedosiahneme počet dvadsaťsedem a viacej, tak 

budem musieť prerušiť rokovanie.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov, aby bolo 

mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné) 

 

(otvorenie o 09.16 h) 

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

Dámy a páni, 

otváram pokračujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného  mesta SR Bratislavy  

zo dňa 28. 9. 2017, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupiteľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  
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Dovoľte mi ešte pred pracovnou časťou dať vám do 

pozornosti  výstavu Základnej umeleckej školy na Exnárovej 

ulici, ktorá predstavuje výtvarné práce žiakov výtvarného 

odboru, venované 300. výročiu narodenia cisárovny Márie 

Terézie.  

Výtvarné práce zachytávajú kultúrne pamiatky preplnené 

príbehmi, ktoré pripomínajú významné kultúrne osobnosti 

Bratislavy a ich umelecký odkaz inšpirujúci a obohacujúci 

aj súča súčasnosť. A výstava obsahuje aj fotografie. 

Ešte mi dovoľte, dámy a páni, rád by som využil túto 

príležitosť a zagratuloval tým z vás, ktorí ste uspeli 

v župných voľbách a stali ste sa poslancami zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja. Teším sa tomuto vašemu 

úspechu a teším sa aj tomu, že budeme môcť využiť viacej 

synergiu Bratislavy a bratislavskej župy pri riešení 

problémov, ktoré trápia ľudí, či je to, samozrejme, 

doprava, parkovanie, záchytné parkoviská, integrovaná 

doprava, prímestské vlaky, alebo školstvo, sociálne veci. 

skrátka veci, ktoré nás trápia a ktoré sa usilujeme 

zlepšiť.  

Takže, gratulujem vám ešte raz a teším sa na 

spoluprácu. 

teraz pristúpme k pracovnej časti dnešného 

pokračujúceho rokovania mestského zastupiteľstva.  
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Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci pani námestníčka 

Farkašovská, pán poslanec Borguľa a pán poslanec Pavol 

Bulla. Neskôr príde pán poslanec Hrčka, pán poslanec Kolek 

a skôr odíde pani poslankyňa Pätoprstá. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017 poslanci pán 

Greksa a pán Kríž, ktorí budú pokračovať vo svojej práci aj 

na dnešnom zasadnutí. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení boli zvolené 

28. 9. 2017 poslankyne Jégh, Pätoprstá, Kimerlingová, ktorí 

budú pokračovať vo svojej práci. 

Ďalej mi dovoľte povedať, že kým prikročíme 

k samotnému rokovaniu že v prípade materiálov číslo 14, 17 

a 19 vám boli elektronicky doručené doplňujúce stanoviská 

oddelení magistrátu. 

Pracovný program sme si schválili 28. 9., takže toto 

máme. 

A pri materiáloch 35 a 45 vám boli takisto 

elektronickou formou doručené uznesenia s aktualizovanými 

dátumami. 
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A tým poslancom, ktorí žiadajú ešte papierovú formu 

materiálov, im boli tieto materiáli doručené do schránok. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 
1.38 - BANKOMAT, V PODCHODE NA 
HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, 
K. Ú. STARÉ MESTO, SPOLOČNOSTI PB 
SERVIS, A. S., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE  

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

Naše rokovanie začína materiálom  ná Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa nájm 

nebytovej časti v podchode na Hodžovom námestí Staré Mesto 

a poprosím o krátke úvodne slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového 

priestoru číslo 1.38 bankomat, v podchode na Hodžovom 

námestí (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 
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Nepočujem, lebo mne to tu fučí do ucha zase.  

Kataster Staré Mesto spoločnosti PB Servis so sídlom 

v Bratislave. 

Ide o časť nebytového priestoru vo výmere 5 metrov 

štvorcových, v ktorom je umiestnený bankomat žiadateľa. 

Účel, ako bolo uvedené, je prevádzkovanie bankomatu. 

Finančná, (poznámka: oprava „ööö“) návrh uznesenia 

znel odporúča schváliť nájom na dobu určitú, neurčitú za 

nájomné v sume 270,00 eur ročne. 

Návrh finančnej komisie je, odporúča schváliť nájom na 

dobu neurčitú za nájomné v sume 2 000,00 eur ročne. Rovnako 

je taký aj výstup z mestskej rady. 

Ďakujem pekne. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Osvojujem si návrh finančnej komisie, odovzdám ho 

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

Ďakujem pekne. 

Nikto sa nehlási. 

Čiže, končím.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán riaditeľ to prečítal ten návrh.  

Končím diskusiu a teraz počkáme na návrhovú komisiu na 

návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Rada by som niečo povedala, ale nemám návrh, ktorý 

odznel.  

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

Pán poslanec (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Návrhy sa tu. 

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

Áno, pán poslanec ho teraz dokončuje, takže. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Robia, ale na mieste. Mali to byť, máte už hotové. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón - Budaj) 

No nie, to vy ste poslanec, vy dávate návrh, tak máte 

to mať hotové.  

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Vy budete čakať kým sa návrh predloží. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No však áno. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Alebo ako bude, keď, keď ráčite, aby to išlo 

lacnejšie, tak pohnite a ja to nestihnem. Okej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Vy ste to mali, toto je pokračujúce zastupiteľstvo, 

mali ste to mať.  

Je tu nový návrh oproti pôvodnému návrhu. Zvyšuje sa 

cena za nájom na 2 000,00 eur. 
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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 najprv o návrhu finančnej komisie. 

Potrebujeme dvojtretinovú päči, väčšinu. Hádam 

trojpätinovú. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme, páni poslanci, ešte. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Všetci vedeli o čom hlasujeme, lebo?  

Dobre. 

Takže, dvadsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

U uznesenie nebolo prijaté. 

 

Prechádzame  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, nie je uznášaniaschopné. 

Takže ešte jeden nám chýba. Osobitný zreteľ a mám 

uistenie, že dvadsaťsedem ľudí tu se sedí. 
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Čiže, buď ešte zopakujeme hlasovanie, alebo robíme 

prestávku.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec hovorí, že treba zopakovať hlasovanie, že 

sa pomýlil. 

Dobre. Tomuto návrhu vyhovujeme a us.  

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie, aby sme mohli 

hlasovať ešte raz. 

Mar, Martin.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ešte jeden chýba. Kto nehlasoval? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Aha. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Prechádzame do bodu osem, to je. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak,  

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

Jaj, prepáčte. Prepáčte, som, som unáhlil. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

ako je tu uvedené písomne. 

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

Čiže, hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Prepáčte. 

Tak, hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. Predtým 

sme hlasovali o finančnej komisii. 

Takže, o pôvodnom návrhu uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 
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Uznesenie nebolo prija.  

Čiže, nebude tam bankomat. 

Nebude bankomat v podchode, to je.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

Pani poslankyňa Šimončičová sa pomýlila, čiže, ešte 

raz hlasujeme, ešte raz hlasujeme  o návrhu, pôvodnom 

návrhu uznesenia. 

Prosím, spustite hlasovacie zariadenie. Ide o bankomat 

v podchode.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Na tretíkrát bude bankomat v podchode.  

(poznámka: zasmiatie) 

Po po podarilo sa. Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE V 
K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 8590/6 A 
V K. Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 11246, 
SLOVENSKÉMU HYDROMETEOROLOGICKÉMU 
ÚSTAVU SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu číslo osem. Osobitný zreteľ 

v Starom Meste.  

Bez úvodného slova. Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďa ďakujem veľmi pekne.  

Máme tam dve alternatívy. Keď to máme bez úvodného 

slova,  tak nepovedali ste, že za ktorú alternatívu máme 

hlasovať. 

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

Prepáčte, áno, áno. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

By som prosila.  

Lebo ja sa prikláňam k alternatíve číslo jedna. Číslo 

jedna. To navrhujem, aby sa o tom hlasovalo. 

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

Pani námestníčka. 

Pani námestníčka. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem tiež poprosiť, lebo sme o tom diskutovali aj 

na mestskej rade o alternatíve jedna.  

Je to vlastne stabilná vec, ktorú v meste máme. To sú 

tie hydrometeorolické stanice meracie. Myslím si, že na tom 

sa nemá zarábať. Je to, naozaj, verejnoprospešná, tiež vec, 

ktorú ako informáciu využívame. 

Ďakujem. 

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

Pán riaditeľ. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 406

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

Ďakujem pekne. 

Čiže, návrh, ktorý predkladáme my je naozaj v dvoch 

alternatívach.  

Pripomeniem, finančná komisia sa, odporučila schváliť 

alternatívu číslo jedna. Rovnako sa na tom zhodla aj 

mestská rada, ktorá odporučila schváliť alternatívu číslo 

jedna. 

Avšak je na, samozrejme, hlasovaní poslancov, či sa 

rozhodnú na schválení alternatívy jedna alebo alternatívy 

dva. 

Takže, materiál je predkladaný v dvoch alternatívach 

na základe s tými, týchto odporúčaní. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, keby sa dalo, ja by som im to dala aj zadarmo, 

lebo merajú ovzdušie v Bratislave, ktoré potom už keď im to 

teda dostaneme za to peniaze, tak bolo by dobré, keby tie 

údaje, ktoré namerajú a za to zaplatia za ten pozemok, tak 
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mesto a naše oddelenia aj používali a využívali, lebo sú 

naozaj potrebné preto, aby sme dbali o zdravie našich ľudí. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám je 

písomne uvedené o alternatíve čísle jeden, ako navrhovali. 

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

Hlasujte, prosím, najprv o alternatíve číslo jedna. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 462, 
SLOVENSKÉMU NÁRODNÉMU MÚZEU 
BRATISLAVA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prichádzame do bodu deväť, osobitný zreteľ v Starom 

Meste Slovenskému národnému múzeu. 

Bez úvodného slova. 

Alternatíva jedna. Alternatíva jedna. 

Navrhujeme alternatívu jedna. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom časti pozemku tak ako je uvedené 

v alternatíve jeden. 
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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.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 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, SPOLOČNOSTI TC 
TOWER A1 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 desať. Osobitný zreteľ Staré 

Mesto. 

Prosím o úvodné slovo. 
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Mgr. Martin   M a r u š k a , riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho  

zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov  Bratislava, 

kataster Staré Mesto spoločnosti TC Tower A1 so sídlom 

v Bratislave. 

Účelom nájmu je vybudovanie stavebných objektov 

v rámci budovania stavby polyfunkčná stavba Twin City.  

Súhlasné stanoviská oddelení, rovnako aj starostu 

mestskej časti. 

Finančná komisia odporučila schváliť podľa 

predloženého uznesenia.  

Výstup z mestskej rady je odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia znie schváliť podľa návrhu, ktorý máte 

uvedený v materiáli. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dopredu hovorím, že ak by mi nestačili štyri minúty, 

tak by som poprosila o predĺženie, ale dúfam, že to 

stihnem. 

Táto spoločnosť, ktorá stavia tie tú vežu, ten taver, 

kvôli ktorej žiada tie vjazdy na na pozemok, tak na, tá keď 

bolo územné a stavebné konanie na tie nižšie budovy, ktoré 

už má postavené a prenajaté na mieste bývalého Kabla, tak 

v tom trojuholníku tam mala vysadiť, tam mala byť náhradná 

výsadba, možnože za tú Továrenskú, tam sa vyrúbali veľké 

Topole čierne, možnože aj iné výruby vo vnútri. A zrazu 

stavia budovu a ne nemá tam ten zelený pozemok. ten bol, 

ten bol podmienkou pri územnom, lebo som bola účastníkom 

konania, pri územnom a stavebnom. Hovorím na tú nižšiu 

budovu.  

Teraz tam stavia tú veľkú budovu a nerozumiem tomu ako 

môže dostať stavebné povolenie, keď nemá vyriešenú dopravu 

ako sa dostane do budovy.  

Teraz, keď už má postavených, možno, desať podlaží, 

teraz žiada od nás nájom, aby sa mohol dostať do tej 

budovy?  

A keď si pozriete ako vyzerajú tie pozemky v reále, 

tak máme ten obrázok, na pravej strane to stromoradie, 

práve to je to, ktoré je na tej Karadžičovej, ktoré je pred 

budovou Kablovky z Karadžičovej a to stromoradie má takú 

históriu, že to sme štrnásť, alebo pätnásť rokov, koľko 
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robíme tie výruby, a môže to robiť mestská, mestská časť 

Staré Mesto, tak tam nebohý Marcel Rapoš, to odháňal 

investorov. Zakaždým sme uchránili tieto stromy. A oni 

teraz, táto spoločnosť, ktorá je teda posledným žiadateľom 

i tieto stromy, respektíve o pozemok, aj keď má v nájomnej 

zmluve, že tie stromy zachová, ale preto som spomenula, že 

tá budova, ten, tá veža, stojí na pozemku, ktorý mali, ma 

mali zachovať ako zelený. 

Čiže, ja, ak, prepáčte, ale ja tej spoločnosti 

neverím, pretože aj keď to mala v zmluve, aj keď to má 

v rozhodnutí, aj keď to má v povolení a v kolaudačnom 

a neviem akom rozhodnutí, takisto na úrovni to, je to 

záväzný dokument na úrovni, možno, zmluvy, nedodrží to.  

Takže, ja nesúhlasím s týmto, aby sa im prenajali. 

Ono, totižto je to jeden pozemok, ktorý je z Karadžičovej 

ďalej na Mlynské Nivy, jedno parcelné číslo. 

Proti prenájmu na Mlynských Nivách nemám žiadne 

námietky, lebo tam žiaden strom nestojí. To, s tým by som 

súhlasila, ale nemôžem súhlasiť, aby sa prenajal pozemok 

ten na Karadžičke pomedzi tie stromy, aj keď majú 

v nájomnej zmluve, že tie stromy zachovajú a že urobia 

vjazd pomedzi tie stromy. 

Ja by som v prípade tejto spoločnosti bola radšej, 

keby tie stromy zostali u nás v starostlivosti mesta a nie 

v prenájme tej spoločnosti, ktorá nie vždy dodrží slovo, 

takže ja by som, ja za to určite hlasovať nebudem.  
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Ale ono by bolo, možno, dobré, keby sa ten materiál 

ešte prepracoval a po konzultácii ešte aj, možno, so 

žiadateľom, že keby, keby nechcel celý ten pozemok, ten, 

jaké to má číslo parcelné? 21293/18, ale to je veľký 

pozemok. Hovorím, že zbytočne prenajíma veľa. Na Mlynských 

Nivách si z celého toho pozemku prenajíma iba ten kúsok, 

ktorý potrebuje na vjazd, ale tuto na tej Karadžičke, kde 

sú stromy, tak si chce prenajať celý. Takisto mu, by mu 

stačilo (gong) len prenajať ten kúsok na vjazd a potom by 

som, možno, nemala proti tomu nič.  

Ja takto nechcem, aby sa naše stromy zverili niekomu 

inému, lebo môžeme o ne prísť.  

Hovorím, pätnásť rokov sme ich zachraňovali pred 

kdejakými žiadateľmi a a investormi, a teraz o ne len tak 

ľahko prídeme?  

Takže, ja nemôžem za toto hlasovať a bolo by dobré, 

keby, keby možno sa ten materiál stiahol. 

Alebo (poznámka: nezrozumiteľné slová) dávam návrh, 

buď to stiahnite, alebo uvidíme, jak sa bude za to 

hlasovať. Lebo s týmto ja nemôžem súhlasiť. Tak jako je 

predložený. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Chcem sa pridať s tým návrhom, aby sme to, 

prinajhoršom, teda sa pokúsili dokonzultovať do 

zajtrajšieho zastupiteľstva. Zajtra pokračujeme. Materiály 

sú pripravené. Môžme rozšíriť ten program a odporúčam ho 

dneska stiahnuť.  

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Dobre. 

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

Poprosím spracovateľa, aby vysvetlil tú obavu. 

Ing. Miroslav   B i a l k o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Na základe stanoviska oddelenia životného prostredia  

a mestskej zelene je tam podmienka, že existujúca zeleň 

musí byť zachovaná a chránená pred poškodením.  

Taktiež bod dva. Po vybudovaní komunikácie, musí byť 

vysadená zeleň v zmysle projektovej dokumentácie.  

A bod tri. Žiadateľ musí vykonávať starostlivosť 

o zeleň po celú dobu nájmu a minimálne tri roky od 

založenia výsadby.  
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Tieto uvedené body boli priamo zapracované do zmluvy. 

Sú súčasťou článku štyri odsek pätnásť a šestnásť návrhu 

nájomnej zmluvy.  

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Áno, je to tam v tej podmienke, lenže ak si to, ak 

dávate pozor o čom to je, čo hovorí aj oddelenie mestskej 

zelene. Stromy musia zostať zachované, ale zároveň sadiť 

bude Twin City podľa projektu sadových úprav.  

To môže aj znamenať, že toto vyrúbu a vysadia nové. Je 

to také zmätočné.  

Prosím vás pekne, nedávajme im tento pozemok, lebo 

hovorím, že oni mali aj v iných rozhodnutiach a v iných 

zmluvách čo majú zachovať a nezachovali.  

Ja by som bola najradšej, keby sa to, naozaj, 

dopracovalo. Skúste, prípadne, do zajtra. Vypustiť túto 

časť a nechať im len tie vjazdy.  

Ďakujem pekne. 

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

Pán riaditeľ, ešte chcete?  
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Ing. Miroslav   B i a l k o , riaditeľ sekcie správy 

nehnuteľností: 

Uvedenú záležitosť som pred chvíľočkou ešte 

konzultoval s vedúcou oddelenia nájmov a potvrdila mi, že 

stromy, ktoré sú tam, majú byť zachované a ďalšie stromy sa 

budú sadiť v súlade s projektovou dokumentáciou. 

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

Myslím, že to je celkom jasná informácia. Stromy 

zostanú zachované a bude sa robiť ďalšia výsadba. 

Čiže, končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo ako prípad hodný 

osobitného zreteľa schvaľuje nájom a budúce zriadenie 

vecného bremena a tak ďalej.  

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

Pros, prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Sedem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21451/2, 
SPOLOČNOSTI TIDLY SLOVAKIA, A.S., SO 
SÍDLOM V BANSKEJ ŠTIAVNICI 

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

Prechádzame do bodu jedenásť. Osobitný zreteľ, nájom 

časti Staré Mesto. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21375/1, 
VEĽVYSLANECTVU KUVAJTSKÉHO ŠTÁTU NA 
ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

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

Bod dvanásť. Osobitný zreteľ v Starom Meste. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje  nájom časti 

pozemku 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.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Kuvajt sa očividne teší väčšej politickej priazni 

a ako iné štáty. 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3284/9, 
SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, 
A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu trinásť. Osobitný zreteľ, Staré 

Mesto. 

Bez úvodného slova.  

Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú.  RUŽINOV, PARC. Č. 16937/5, 
PARC. Č. 22247/9 A PARC. Č. 
22247/16, SPOLOČNOSTI FIPOREAL, 
S.R.O., V BRATISLAVE 

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

Bod štrnásť. Osobitný zreteľ Ružinov. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

v Bratislave Ružinov spoločnosti FIPOREAL. 
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Účelom nájmu je realizácia stavby Úprava križovatky 

Galvaniho na križovatkách Bratislava, dobudovanie pravého 

odbočovacie pruhu do samostatných zastávkových pruhov, 

riadenie cestnou dopravnou signalizáciou, súvisiach úprav 

prechodov a riadiaceho prechodu križovatky v súvislosti 

s realizáciou stavby obytný dom AVIDOL Galvaniho. 

Výška na navrhovaného nájomného je 30,00 eur meter 

štvorcový rok, celkovo 17 280,00 eur a potom 19,00 meter 

štvorcový rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu. Celkovo 10 944,00. 

Finančná komisia odporúča schváliť návrh podľa 

predloženého uznesenia. 

Mestská rada odporučila prerokovať. 

A uznesenie som vám pred chvíľou prečítal. 

Ďakujem pekne. 

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

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová sa hlási do diskusie?  
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Nech sa páči. 

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

Len krátku poznámku. 

Ďakujem pekne. 

Pán riaditeľ, ja som nedávno overovala zápisnicu, 

prepáčte, že hovorím takto, ale to je k tomuto, čo ste 

teraz povedali a počúvala som zároveň záznam. Veľmi, pán 

riaditeľ, môžete, prosím vás pekne, trošku pomalšie 

hovoriť, to sa veľmi ťažko prepisuje a musela som si 

niekoľkokrát znovu pustiť, aby som počula, aké slovo ste 

povedali.  

A inak je to veľmi zlý zvuk. Síce zapisovateľka píše 

priamo z zo záznamu, ale ani pre nás. Prosím vás, pomalšie. 

Dobre?  

Ďakujem pekne. 

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

Pán riaditeľ. 

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

Ak dovolíte, ja z úcty k vám vlastne čítam materiál, 

ktorý je, samozrejme, celý zverejnený na internete a máte 

kompletné informácie všetky.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 424

To znamená, myslím si, že aj intenzita môjho hlasu 

a rýchlosť, samozrejme, bude prispôsobená. Ale myslím si, 

že čítam to, čo je napísané. 

To znamená, pri prepisovaní, alebo akékoľvek narábaní 

s textom s tým dotyčný problém nemá, pretože to len 

skopíruje copy paste a uvedené sa zobrazí, samozrejme, aj 

v zázname. 

Ďakujem pekne. 

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

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU A BUDÚCEHO ZRIADENIA VECNÉHO 
BREMENA K ČASTI POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú.  TRNÁVKA, PARC. Č. 
2737/103, NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ 
SPOLOČNOSTI, A.S., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

Bod pätnásť. Osobitný zreteľ Trnávka. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia 

vecného bremena k časti pozemku v Bratislave Trnávke 

Národnej diaľničnej spoločnosti so sídlom v Bratislave. 

Účelom nájmu je realizácia stavby stavby Diaľnica D1 

Bratislava - Senec, ktorá pozostáva z objektu: Trnava, úsek 

Bratislava – MÚK Blatné. 

Materiál sa predkladá v dvoch alternatívach.  

Prvá alternatíva je podľa návrhu žiadateľa za nájomné 

5,319, päť celá tristodevätnásť eur meter štvorcový rok, čo 
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pri výmere 38 m² predstavuje sumu 202 eur 122 centov ročne 

s výškou odplaty za vecné bremeno. 

Alternatíva číslo dva je za nájomné 30,00 eur meter 

štvorcový rok, čo, čo pri výmere 38 metrov štvorcových 

predstavuje sumu 1 140,00 eur ročne  s výškou odplaty za 

vecné bremeno. 

Ďalej samozrejme, uvedené v uznesení.  

Finančná komisia odporučila schváliť alternatívu dva. 

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať.  

Návrh uznesenia som vám pred chvíľou prečítal v dvoch 

alternatívach. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Navrhujem, aby sme ako o prvej alternatíve hlasovali 

o dvojke, pretože to odporúča finančná komisia.  

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

Áno. To by som navrhol aj ja.  

Ďakujem za návrh. 

Končím diskusiu. 

Hlasujeme o návrhu finančnej komisie ako o prvej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené v alternatíve dva. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, PAR. Č. 
7025/4 A PARC. Č. 7025/14, K. Ú. 
RAČA, POĽNOHOSPODÁRSKEMU DRUŽSTVU 
BRATISLAVA – VINOHRADY SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu šestnásť, osobitný, nájom pozemkov 

vo Vinohradoch. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave kataster Rača, Poľnohospodárskemu družstvu 

Bratislava – Vinohrady so sídlom v Bratislave. 

Účelom je trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, 

vinohradníckej plochy alebo vinohradu. 

Výška navrhovaného nájomného je 1,00 eur, rok, celý 

predmet nájmu. Vecné plnenie vo forme vína. Nájomca sa 

zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10 percent úrody vo forme 

certifikovaného vína a tak ďalej, a tak ďalej.  
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Finančná komisia. Materiál nezískal dostatočný počet 

hlasov. 

Mestská rada odporučila schváliť  nájom za nájomné 

1,00 euro za rok, tak ako je predložené. 

A uznesenie, som vám, samozrejme, uviedol. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som vás chcel poprosiť o podporu tohoto návrhu, 

pretože je to krok smerom k záväzku, ktoré si hlavné mesto 

dalo v Memorandu o ochrane bratislavských vinohradov, aby 

sme vinohrady nepredávali, nezastavovali, ale prednostne 

ich prenajímali bratislavským vinohradníkom, ktorí ich pe, 

ktorí ich obhospodarujú a tak prispievajú k ochrane aj 

skultivovaniu bratislavskej panorámy. Pretože tieto 

vinohrady patria do panorámy mesta.  

A dokonca, mesto z toho má aj prospech. Reklamný 

veľký, pretože dostávame mestské víno, ktoré aj vy máte 

možnosť dostať keď sa zúčastňujete na mestských akciách, 

alebo vo forme darčekov a my ich dávame ako prezenty 

zahraničným návštevám a je to veľmi, veľmi atraktívny 

darček.  

Takže, záleží nám na tom, aby tento materiál, aby títo 

vinohradníci obhospodarovali naše vinohrady. 
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Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

rovnako by som chcel podporiť, teda, vás poprosiť 

o podporu tohto materiálu, aj keď materiál nezískal podporu 

vo finančnej komisii. Pravdepodobne vás tam nebolo dosť.  

Toto je ešte taký pozostatok z tých pozemkov, 

vinohradov, ktoré sme identifikovali aj v katastri Rače, aj 

v katastri Nového Mesta, ešte s pánom primátorom, vtedy ako 

poslancom finančnej komisie.  

Bola zriadená taká komisia, boli sme si tie všetky 

lokality obzrieť. A toto je jedna lokalita pod na ro, na ro 

na rozhraní Rače a Nového Mesta, ktorá je zatiaľ teda 

celistvá. A ja by som bol rád, aby tam ten vinohrad ostal 

aj na naďalej. A preto by som chcel, aby to obhospodarovalo 

PD Vinohrady, ktorá má v Bratislave a v Rači históriu od 

štyridsiateho piateho roku, myslím. Alebo štyridsiateho 

šiesteho.  

Takže, myslím si, že tam je, skutočne, záruka, že tam 

bude kontinuita, nebude sa tam jednať o žiadne špekulácie.  
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A tento týždeň som sa stretol aj s predsedom PD 

Vinohrady. Ak by ten pozemok dostali, tak by prípadne aj 

išli do nejakej rekonštrukcie toho vinohradu, pretože je už 

viac ako štyridsaťročný a boli by radi, ak by ho mohli 

obnoviť.  

Samozrejme, tam je, je potrebná, aby tam bol dlhodobý 

nájom.  

Takže, poprosím vás, podporme tento materiál. A myslím 

si, že tým zachováme vinohrady v tejto oblasti, nakoľko na 

území celej Bratislavy skôr ubúdajú ako pribúdajú.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dostál, faktickou. 

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

Ja som presvedčený, že v tomto zastupiteľstve nie je 

poslanec, ani poslankyňa, ktorí by mali problém s tým, že 

treba zachovať vinohrady a ak tomu môže mesto nejako 

prispieť, tak to treba urobiť. 

To čím si ale nie som istý, je práve tá forma, že 

prenajímame nejaký pomerne rozsiahly pozemok, za za jedno 

euro a a teda benefit bude z toho, že desať percent z úrody 

vo forme certifikovaného vína pre mesto. Že či by  nebolo 
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lepším riešením normálny štandardný finančný vzťah, akože 

zohľadňujúci to, že sú tam vinohrady a nejde sa tam stavať, 

samozrejme. A a teda, ak chceme mať nejaké, nejaké mestské 

víno, no tak si ho teda kúpme. 

Ne neviem teda, či toto bolo nejako, nejako 

porovnávané, lebo, lebo je to, je to taký neštandardný 

vzťah a nepredpokladám, že keď si družstvo prenajíma 

pozemky od niekoho iného, tak si ich prenajíma za to, že, 

že euro a potom nejaké, (gong) desať percent 

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

Pán poslanec, toto je postup, ktorý mesto uplatňuje už 

niekoľko rokov aj za predchádzajúceho obdobia sa tento 

postup prijal, vlastne uznesením tohoto zastupiteľstva, že 

bratislavským vinohradníkom budeme radi, keď si to najmú, 

lebo to vôbec nie je žiadna nejaká veľká zárobková činnosť 

toto, že budeme radi, keď si to niekto najme, lebo tie 

vinohrady pustnú. Lebo nikto ich nechce. 

Takže, buďme radi, že to vôbec niekto obrába. Už to je 

hodnota pre mesto, že tam budú vinohrady. A to, že 

dostaneme pár flašiek vína, ktoré potom vieme rozdať, to už 

je iba, skutočne, benefit na to. Ale buďme radi, že to 

vôbec niekto chce obrábať. Lebo väčšinou tam ľudia chcú 

stavať.  

Pani námestníčka. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja možno sa tiež len chcem prihovoriť, aby sme 

schválili práve tomuto subjektu prenájom týchto vinohradov, 

pretože oni na konkrétne týchto parcelách už aj vysádzali 

vinohrad. V minulosti. Starali sa o práve túto parcelu, aj 

keď k nej nemali vzťah, aby nedošlo k zanedbaniu. Majú 

v okolí susediace pozemky. 

Takže prihováram sa za to, aby práve tomuto subjektu. 

Lebo, vznikli aj také diskusie ešte pred zastupiteľstvom, 

že súťaž a tak ďalej.  Áno, ja som tiež za súťaže, ale 

v tomto prípade, naozaj, toto družstvo už malo istým 

spôsobom vzťah k tomuto pozemku, vysádzalo na ňom a susedné 

parcely takisto má. Takže, preto sa prihováram za tento 

subjekt. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ku kolegovi Dostálovi. 
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Ja chápem. Možnože to neni hyper super transparentné, 

ale v tomto prípade je to, verte mi, že účelné. Pretože PD 

Vinohrady má areál odtiaľ 500 metrov. Ohob, tak ako 

spomenula aj pani námestníčka, tie vinohrady 

obhospodarovali ešte za socializmu. Po reštitúcii boli 

vrátené, v rámci ROEPiek tam prišlo niečo aj, aj na hlavné 

mesto. 

A tak ako sme v predchádzajúcom volebnom období 

postupovali takéto vinohrady v Bratislave hospodáriacim 

a v Rači, alebo v Novom Meste hospodáriacim vi 

vinohradníkom, ktorí majú neskutočný problém dneska zohnať 

vinohrad, pretože každý chce za to neskutočné peniaze. 

Takže, ja by som bol za to, aby sa to takýmto spôsobom 

podporilo. 

A len takú, takú poznámku. V tej, v tej lokalite mali 

pripravených  šesť riadkov na ľadové víno. Bolo to 

zasieťované, pripravené a nejaký dobrák im to v noci pri 

mesiačiku obral. Takže, aj takto, takto sa poľnohospodári 

u nás v Bratislave na Slovensku. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom pozemku 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.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU A BUDÚCEHO ZRIADENIA VECNÉHO 
BREMENA K ČASTIAM POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 
Č. 5440/66 A PARC. Č. 5440/15, 
SPOLOČNOSTI OPSA 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 sedemnásť, osobitný zreteľ, vec 

o budúce vecné bremeno, Vinohrady. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 
STAVBE „ZBERNÝ DVOR – RAČA“ V 
BRATISLAVE, NA POZEMKOCH PARC. Č. 
1463/1 A PARC. Č. 1463/5, K. Ú. 
RAČA, MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu osemnásť. Osobitný zreteľ, zberný 

dvor Rača. Nájom. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasného stanoviská, súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Pro prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. STARÉ MESTO, RUŽINOV, NOVÉ 
MESTO, RAČA, DÚBRAVKA, PETRŽALKA, NA 
VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ 

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

Bod devätnásť, osobitný zreteľ, Staré Mesto, 

kontajnerové stojiská.  

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Teda Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, 

Petržalka. Tak. Kontajnerové stojiská. 

Diskusia. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

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.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 20 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 dvadsať. Osobitný zreteľ, nájom 

v Petržalke. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská. 

Nikto sa nehlási. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom nebytového 

priestoru 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARC. Č. 3547, 1385, 
4861, NA UŽÍVANIE PRÍSTUPOV DO 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A VYBUDOVANIE 
A UŽÍVANIE NOVÝCH VSTUPOV K BYTOVÝM 
DOMOM V BRATISLAVE 

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

Prechádzame do bodu dvadsať jedna, osobitný zreteľ, 

nájom Petržalka. Nové vstupy do bytov. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené. 

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

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VAJNORY, 
PARC. Č. 1574/4 – PRI MLYNE, DO 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA 
DANIELOVI PANÁKOVI, ING. BARBORE 
PANÁKOVEJ A ING. MARIÁNOVI 
BOHUNSKÉMU, MGR. MARGITE BOHUNSKEJ 

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

Prechádzame do bodu dvadsaťdva. Osobitný zreteľ vo 

Vajnoroch. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na predaj ako prípad hodného 

osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave 
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Vajnory do podielového spoluvlastníctva Danielovi Panákovi, 

Barbore Panákovej, Mariánovi Bohunskému a. Margite 

Bohunskej. 

Dôvod a účel žiadosti je, že žiadatelia požiadali o 

odkúpenie pozemku ako vlastníci susedných nehnuteľností. 

Pozemok vzhľadom na jeho výmeru a umiestnenie nie je pre 

hlavné mesto využiteľný, je bez prístupu z pozemku vo 

vlastníctve hlavného mesta.  

Návrh uznesenia je, odporúča schváliť tento nájom, 

pardon, tento predaj za kúpnu cenu vyše 6 371,00 eur, ktorá 

pozostáva, prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 130 

eur 50 centov za meter štvorcový, čo pri výmere 46 metrov 

štvorcových predstavuje 6 003,00 eur. druhú časť kúpnej 

ceny tvorí náhrada za užívanie v celkovej sume 368,00 eur. 

Finančná komisia mierne pozmenila uvedenú kúpnu cenu, 

a to odporučila schváliť za kúpnu cenu celkom 7 268, čo je 

150,00 eur meter štvorcový. S uvedeným sa stotožnila aj 

mestská rada. 

Ďakujem pekne. 

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

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem. 

Tak ako odznelo, podávam návrh na sumu 150,00 eur za 

meter štvorcový, to znamená celkom 7 268,00 eur. 

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

Ďakujem pekne. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Budeme hlasovať najprv o návrhu finančnej komisie, 

ktorý za chvíľu sa prečíta ešte raz. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali pozmeňujúci návrh za 

štvorcový meter za predaj zo 130 celých 50 na 150,00 eur 

a celkom takto bude suma 7 268,00 za predaj. 

O tomto by sme mali hlasovať teraz. 

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

Ďakujem za návrh. 

Prosím, hlasujte o návrhu finančnej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ešte by sme mali hlasovať o tej zvyšnej časti, čo som 

nedopovedala, tá pôvodná časť za ten prenájom z tých 130 

celých prvá časť. 

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

Prosím, hlasujte ešte o tej zvyšnej časti uznesenia.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsaťtri za. 

Aj táto časť bola prijaté. 
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BOD 23 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU   V BRATISLAVE, K. Ú. 
JAROVCE, PARC. Č. 126/10, MANDĽOVÁ 
ULICA, MATEJOVI BANKOVICHOVI S 
MANŽELKOU VERONIKOU 

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

Prechádzame do bodu dvadasťtri. Osobitný zreteľ 

v Jarovce. 

Je to bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa pozerala aj na strit vju (poznámka: street 

view) tento pozemok, lebo sa na nás obrátil žiadateľ 

o odkúpenie tohto pozemku. Tak ja som našla na strit vju na 

bráne, že kovovýroba, kde možnože on to nepotrebuje na 

záhradu, ale na, proste, na svoje podnikanie, lebo má takú 

firmu. Ale preto by možno bolo zahodno, keby sa tá cena 

zvýšila na tých 150,00 eur za meter štvorcový, ako to 

minule, neviem kedy to bolo, začiatkom tohto roka to už 

bolo v zastupiteľstve. Lebo ako píše ten žiadateľ, tak on 
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by súhlasil aj, samozrejme, aj s cenou 150,00 eur na meter 

štvorcový. 

Takže, dávam takýto návrh na zvýšenie tej sumy za 

meter štvorcový. 

Len ešte si, môžete mi ukázať ešte ten obrázok 

z ulice? Tak na tej bráne teraz tam už nič nie je, ale 

dobre, tak to strit vju je spred troch, štyroch rokov, 

možnože už, už nemá tam tú kovovýrobu. 

Lenže ten pozemok, ktorý je, ten zelený pás a vpravo, 

neviem či máte ešte ďalej tú budovu, tak tam to je všetko 

pozemok, pozemok mesta, to je tá stodevätnástka, je 

pozemok, parcelné číslo, to je pozemok mesta. A tam kúsok 

ďalej je postavená garáž, ktorá je na pozemku parcelné 

číslo stodevätnásť, ktorého vlastníkom je hlavné mesto. 

Tak by ma zaujímalo, hlavné mesto si tam stavia garáž 

v Jarovciach? Ale nie, ani to nie je na liste vlastníctva 

tá, tá garáž posta postavená. 

Takže, tam je nejaká čierna stavba. Len na to 

upozorňujem, že kúsok ďalej keby ste išli vpravo, tak tam 

je taká dvoj, alebo trojgaráž nejaká a je to pozemok 

parcelné číslo stodevätnásť.  

Takže, ja tam (poznámka: nezrozumiteľné slovo) časti 

navrhujem zvýšenie kúpnej ceny a vôbec neviem ako sa to 

robí, kúpnej ceny za na 150,00 eur za meter štvorcový. Čiže 

musím vypočítať koľko to bude celkove stáť? A tú druhú časť 

kúpnej ceny, to samozrejme, nemením. Čiže, idem dať tento 
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návrh uznesenia. Na zvýšenie na 150,00 eur, s ktorým, 

samozrejme, aj žiadateľ súhlasí. Lebo tak nám písal, že 

s tým súhlasí. To máme v materiáloch. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka toho podnikania, že tam bola kedysi 

kovovýroba, tak to je minulosť. Pán Bankovich už je 

v penzii a podnikanie zrušil. Je to čisto len pre jeho 

súkromné účely a má tam záhradu. 

Garáž, na ktorú ste upozorňovali, pani Šimončičová, 

patrí asi susedovi, to už je mimo tohto pozemku, ale neviem 

presne kto je tam sused. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ej, veď ja nehovorím, že to je nejako zviazané s týmto 

pozemkom pána Bankovicha, len som pri tej príležitosti 

chcela upozorniť mesto ako správu majetku, že tam máme 
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pozemok a tam je nejaká garáž postavená na pozemku, aby 

zamerali pozornosť na toto. To len bola taká poznámka mimo 

tohto predaja.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Alebo ešte, nech sa páči. Chcete povedať. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správny 

nehnuteľností: 

Uvedená garáž je vedľa toho pozemku hlavného mesta.  

Takže, na pozemku hlavného mesta nie je. Keď si 

pozrieme aj na tej mapke.  

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

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: konzultácia poslankyne Šimončičovej 

s návrhovou komisiou o návrhu uznesenia) 
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K tomuto návrhu sme dostali návrh na zvýšenie kúpnej 

ceny na 150,00 eur štvorcového metra. 

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

Prosím, hlasujeme o prvom návrhu. Teda o návrhu pani 

poslankyne Šimončičovej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsať jedna  za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

A o tej druhej časti, ktorá ostáva.  

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

Ešte, prosím, hlasujte o zvyšnej časti. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 24 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, 
PARC. Č. 590/6, VÝVOJOVÁ ULICA, 
IMRICHOVI SZALAIOVI S MANŽELKOU EVOU 

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

Prechádzame do bodu dvadsaťštyri. Osobitný zreteľ, 

predaj v Rusovciach. 

Bez úvodného slova. 

Sú súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsať jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
PETRŽALKA, PARC. Č. 2150/24, 
SPOLOČNOSTI JM – CRESCO, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE A SPOLOČNOSTI JM 
– B1, 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 dvadsaťpäť, osobitný zreteľ, 

predaj v Petržalke. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme Návrh na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave  

Petržalka spoločnosti JM – Cresco, s.r.o. so sídlom v 
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Bratislave a spoločnosti JM – B1, JM – B1 s.r.o. so sídlom 

v Bratislave. 

Pozemok v katastri Petržalaka bol vedený ako bol 

vedený ako majetkovoprávne neusporiadaný.  

Žiadatelia z tohto dôvodu predložili dňa 17. februára 

nový Geometrický plán. Geometrickým plánom bol vytvorený 

nový pozemok vo výmere 463 metrov štvorcových. 

Predajom pozemku nepríde k zamedzeniu prístupu na iné 

nehnuteľnosti.  

Predmet predaja nezasahuje do komunikácie, ani 

priľahlého chodníka a pre hlavné mesto SR je nevyužiteľný.  

Kúpna cena bola stanovená v sume 136 celá  71 eur 

meter štvorcový, pri celkovej výmere 463 metrov teda 

celková suma predstavuje 63 296 celá 73 eur. 

Tak znie aj návrh uznesenia, ktorý predkladáme. 

Finančná komisia odporučila schváliť predaj, ale za 

pozmenenú kúpnu cenu, to jest 182 200,00, čo znamená 400,00 

eur za meter štvorcový.  

Mestská rada odporučila schváliť predaj za kúpnu cenu 

celkom 182 200,00 čo znamená 400,00 eur za meter štvorcový. 

Čiže, stotožnila sa s návrhom finančnej komisie. 

Ďakujem pekne. 

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

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predkladám návrh na cenu 400,00 eur za meter 

štvorcový, spolu 182 200,00 eur. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Ideme hlasovať. Budeme hlasovať ako o prvom návrhu 

finančnej komisie, tak ako ho predniesol predseda finančnej 

komisie. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o prvej časti návrhu uznesenia, nakoľko sme 

dostali návrh na zvýšenie predajnej ceny na 400,00 eur za 

meter štvorcový.  
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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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesení, aj o prvej, aj 

o druhej časti.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

dva za. 

Uznesenie je nebolo prijaté. 
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BOD 26 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, 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 SPOLOČNOSTI 
TWIN CITY A.S., SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

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

Bod dvadsaťšesť, osobitný zreteľ, pozemku Staré Mesto. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Predkladáme Návrh na zámenu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave Staré 

Mesto, podľa parcelných čísiel, ktoré máte uvedené 

v materiále vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky, za pozemky parcelné čísla rovnako uvedené 

v materiáli, vo vlastníctve spoločnosti Twin City so sídlom 

v Bratislave. 

Žiadateľ plánuje vybudovať na uvedených miestach 

chodník. Všetky pozemky zasiahnuté plánovanou výstavbou sú 

vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 458

Niektoré pozemky pod plánovanou komunikáciou sú navyše 

zaťažené vecným bremenom zriadeným in rem, ktoré žiadateľ v 

plnom rozsahu prevezme bez úľavy na hodnote pozemku.  

Žiadateľ je súčasne vlastníkom ucelených pozemkov 

registra v mestskej časti Staré Mesto vo výmere 1 249 

metrov štvorcových  a ďalší pozemok vo výmere 40 metrov 

štvorcových.  

Za užívanie pozemkov žiadateľ nepožaduje od hlavného 

mesta žiadnu úhradu.  

Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve hlavného 

mesta pri celkovej výmere 1 298 predstavuje 392 948 celá 59 

eur. Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve spoločnosti 

Twin City pri celkovej výmere 1 298 metrov štvorcových  

predstavuje sumu celkom sumu 393 028 celá 99 eur. 

Finančná komisia, stanovisko starostu súhlasné, 

finančná komisia odporučila schváliť uvedenú zámenu.  

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 

Ďakujem pekne. 

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

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vy sa možno, pán primátor, pamätáte, zámena pozemkov 

na Továrenskej, mesto a spoločnosť Twin City, už bola 

v septembri dvetisíctrinástom.  

Vtedy, vtedy potrebovalo Twin City pre svoje stavby 

pozemok 9110/40. Strašne im to bolo treba predať. Viem, že 

to bolo, tuším aj sa opakovalo hlasovanie, strašne, strašne 

to potrebovali. A teraz nám časť toho pozemku vracajú späť. 

Ja neviem. mesto sa toho pozemku, aj dá sa to takto 

povedať. Mesto sa svojho pozemku s ľahkosťou vzdalo, lebo 

to Twin City potrebovalo a teraz nám to Twin City vracia, 

lebo to už nepotrebuje a mesto to s vďakou prijíma.  

Ja to takto beriem.  

To je, to je tá časť. My sme to v minulom, v minulej 

zámene dostali časť Továrenskej, teraz dostávame ďalší 

kúsok Továrenskej a ešte dostávame kúsok z tej odbočky, 

ktorú oni vtedy potrebovali z tej 9110/40.  

Musím to hovoriť spamäti, lebo nemám ten materiál 

otvorený.  

No, tak. Ale, mňa by zaujímalo to, že ono potom ďalej 

tá Továrenská, potom bude slepá, lebo ona ďalej nebude 

pokračovať, pretože tam je pozemok ešte stále vo 

vlastníctve Twin City a ja si nájdem to parcelné číslo, ale 

troš zrejme to máte, že to budeme dokedy takto zamieňať? 
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Zase bude Twin City niečo potrebovať a oni nám niečo dajú, 

čo nepotrebujú a potom my im dáme niečo čo. 

Proste, nepáči sa mi táto salámová metóda. A furt 

vyhovujeme tomu, čo Twin City si zmyslí.  

A potom, a zobereme a zase vrátime a potom zase 

prijmeme, alebo a budeme sa z toho vytešovať. Ale nie je 

to, že. Ja hovorím, že to nie je potreba mesta. Nie mesto 

o tom rozhoduje, mesto len prijme, že dobre, však niečo vám 

nájdeme, len čo zameníme. Hlavne, že vy budete spokojní. 

Ako, myslím, spoločnosť Twin City. 

A ešte by ma zaují. Je je pravda, že zamieňame meter 

štvorcový za meter štvorcové, napriek tomu je tam uvedená 

súdnoznalecká cena a mňa normálne urazila tá súdnoznalecká 

cena 304,00 eur za meter štvorcový v takomto území, v zóne 

Chalupkova, kde sa pripravuje budúci Menheten (poznámka: 

Manhatan) Bratislavy.  

304,00 eur za meter štvorcový? Ako, to akých máme 

súdnych znalcov?  

A ešte som nestihla sa vrátim len trošku k tomu 

predchádzajúcemu, tam takisto, aj to síce neprešiel ten 

materiál, ale takisto k súdnym znalcom.  

Južné mesto, to bude nové mesto a tam súdny znalec 

povie cena pozemku 137,00 eur za meter štvorcový?  
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Akože, nemohli by ste nájsť nejakých lepších súdnych 

znalcov, prosím vás pekne? Aby sme lepšie ohodnotili náš 

majetok?  

Tak ja nerozumiem, prečo teda toto mesto potrebuje, 

požiadam o predĺženie, keby som náhodou pre 

prekročila, prečo mesto potrebuje tie pozemky, ktoré mu 

núka Twin City a a mesto dáva to, čo potrebuje Twin City? 

A kedy bude tá Továrenská dokončená tak, aby prešla na 

Mlynské Nivy, lebo tam je pozemok ešte stále Twin City 

a poviem vám parcelné číslo, keď nájdem tú katastrálnu 

mapu. Možno to aj vy nájdete, lebo máte to, kolegovia, 

poslanci pred sebou, predpokladám všetci.  

Pán, najmä pán poslanec Greksa, ktorý ma bude zase 

ohovárať v petržalských novinách, lebo nevie, že čo 

hovorím, lebo ma nepočúva. Tak ako to bolo minule s tým 

parkovacím domom, čo si vymyslel somariny a nepravdy.  

Takže, nemám to tu. Neviem. proste je to nejaké číslo 

na konci Továrenskej, to vy viete nájsť (gong)  

Takže, poprosím odpovede, prečo to potrebujeme zameniť 

a prečo potrebujeme aj tento majetok, alebo to potrebujú 

oni a my len súhlasíme? 

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 Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja už som aj zabudol čo som chcel. (poznámka: poslanec 

sa zasmial) 

Katka,  

znalci a stále sa dokola o tom bavíme. Znalci majú na 

to pečiatku, majú na to pravidlá. Pozemok nie je ako 

pozemok. To je, jednoducho, tak to je.  

Každý materiál, ktorý ktokoľvek požiada, by sme sa 

s ním mali zaoberať.  

Čiže to, že to sem dôjde tretíkrát, štvrtýkrát, iná 

verzia, neviem aká verzia, zakaždým by sme sa tým mali 

zaoberať. Akonáhle nám ho zaradia do programu, máme ho 

prerokovať.  

Čiže, ja s týmto nemám vôbec žiadny problém. 

A z minulosti ja si pamätám, že keď sa robili tieto, 

tam bolo najprv, to teraz už neviem, už som, už, už neviem 

ako to bolo presne, ale bolo, najprv bol tuším odpredaj, 

potom bola zámena  a teraz je to zase zámena.  

A prečo to potrebujú? Možno by bolo fajn keby, keby tu 

bol niekto zo spoločnosti a vedel  by to presnejšie 
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vysvetliť, lebo mne už sa zdá, už sme sa o tom par krát 

bavili, že je to pre nich dôležité kvôli, práve kvôli 

komunikáciám a (gong) tak.  

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

No, ešte som zabudla teda položiť tú otázku moju, že 

prečo potrebujeme, že, akože ja viem, že to boli iní, 

personálne je to, sú to iní ľudia, ale je to jedna 

inštitúcia ako magistrát hlavného mesta a inštitúcia, alebo 

firma a spoločnosť, ktorá žiada. Alebo ona nám to vlastne 

ponúka.  

Že najprv to dávame, potom to berieme naspäť. Akože, 

tento spôsob to bude takto pán Szabo pokračovať, že budeme 

stále vychádzať v ústrety. Nie je to záujem mesta, je to 

iba vyhovenie žiadosti? Tak to mám brať?  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Ženy, kolegovia, dovolím si opraviť pána riaditeľa 

magistrátu, pretože on citoval, alebo povedal stanovisko 
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finančnej komisie, že je súhlasné, ale nedočítal to 

stanovisko, pretože tam je hlasovanie nula za, nula proti 

a deväť sa zdržalo hlasovania.  

Čiže, materiál nezískal dostatočný počet hlasov na 

finančnej komisii.  

Takže stanovisko súhlasné nie je.  

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 veľmi pekne. 

Ja by som sa chcel k tomuto tiež tak podrobnejšie 

opýtať.  

Neviem, predpokladám, že všetci kolegovia, ja som 

včera dostal list od tejto spoločnosti, v ktorom 

vysvetľuje, že o čo ide v tomto bode, ako keby doplňujúce 

vysvetlenie, kde ten argument je, že jedná sa o opätovnú 

zámenu pozemkov, ktorá ako keby bola tam priložená zmluva 

z roku 2007, ktorá upravovala tú prvotnú zámenu pozemkov. 

A chcem sa opýtať, že či by ste nám teda vedeli 

povedať o tejto histórii tohto prípadu, že prečo v roku 

2007 na základe súhlasu mestského zastupiteľstva mesto tie 

pozemky zamenilo, to je fajn, a prečo teda. 
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Oni argumentujú, že táto opätovná zámena teda nie je 

žiadnym precedensom, pretože ide len ako keby o spätnú 

zámenu. Ale v tej zmluve z roku 2007 som tam nič o spätnej 

zámene, že by sa mal do budúcna plánovať nenašiel.  

Tak, a ne nejaké svetlo vniesť do tohto, že teda či je 

to naozaj opätovná zámena a tak ako bola vopred dohodnutá 

už v roku 2007, a my by, my by sme mali vlastne len dodržať 

dohodu z roku 2007 schválenú vtedajším mestským 

zastupiteľstvom? Alebo či ide o niečo úplne nové 

a nesúvisiace?  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Mňa len upútala poznámka pána poslanca Chrena, že 

dostal list od tejto spoločnosti.  

Pýtam sa okolo seba, ja som ten, taký list nedostala, 

ani kolegovia, ktorí sedia v mojej bezprostrednej blízkosti 

o takom liste nevedia.  

Ďakujem, len toľko. 
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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 veľmi pekne. 

Ja som dostal email včera vo večerných hodinách na 

slepú kópiu, takže neviem, či ho poslali všetkým poslancom, 

alebo len niektorým poslancom. Predpokladám. 

Včera som dostal asi päť emailov k rôznym bodom tohto 

rokovania od rôznych ľudí. Netuším ale komu kto čo posiela.  

Normálne, transparentne som sa tu preto postavil 

a povedal, že dostal som takúto informáciu.  

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež sa cítim trošku ukrátený, že mi nepíšu niektoré 

spoločnosti, lebo mne to tiež neprišlo. 

Ale teraz možno k vyjadreniu kolegu Jenčíka.  

Áno, ja si myslím, že magistrát by mal materiál, ktorý 

keď niekto požiada predložiť na zastupiteľstvo, a myslím, 

že aj dneska tu budú obyvatelia, keď mám informáciu, ktorí 
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už dva roky píšu na magistrát, že chcú niečo riešiť 

s pozemkami pod garážami a magistrát ich odbije s tým, že 

názor hlavného architekta je nesúhlasný.  

Čiže, to je taký ten dvojaký prístup. Keď ste HB 

Reavis, J&T a podobne, tak keď dáte návrh trikrát do 

mesiaca, tak vám zvolajú aj mimoriadne zastupiteľstvo, 

prepracujú vám materiál, urobia vám ho ráno, urobia vám ho 

v noci, urobia vám ho hocikedy. 

Keď ste obyčajný, s prepáčením za vyjadrenie, hlúpy 

občan, tak pokiaľ nie sú voľby, tak vlastne vás to 

nezaujíma, magistrát vás dva roky bez problémov ignoruje, 

materiál nepredkladá. Je tu toho vzorových milión 

príkladov.  

Takže, ja by som bol rád keby to bolo tak ako, ako 

hovoríš, ale bohužiaľ, bohužiaľ, je tu nejaká taká 

selektívna metóda, že niekto môže, niekto nemôže, niekomu 

to naozaj chodí vždycky na zastupiteľstvo a niekomu nie.  

Pričom paradoxne zrovna tie menšie veci, ktoré sú pre 

obyvateľov, ktoré by, podľa mňa, tu vôbec neboli sporové, 

o ktorých by sa neviedla diskusia, tak tie by tu bez 

problémov prechádzali. Ale tie vždycky niekto iný stopí.  

Čo sa týka ešte tejto zámeny.  

Ja si ju veľmi dobre pamätám. A to, čo povedala 

kolegyňa Šimončičová, ja tiež mám taký, nazvem, nepríjemný 

pocit, že to je také, že najskôr nám dajte toto, aby sme 

mohli spraviť niečo, potom keď to spravíme, tak my zistíme, 
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že možno toto sme nepotrebovali, ale potrebovali by sme 

hento a my im stále zamieňame, čo oni potrebujú.  

Ale napríklad, keď my potrebujeme vysporiadať chodník 

pod Inchebou, za ktorý im mestská časť Petržalka platí na 

doslova nehorázne peniaze, tak tam neni záujem.  

Keď potrebujeme vysporiadať pod inými miestami 

pozemky, aby sme mohli urobiť cyklotrasy a podobne, tam nám 

nikto nevyjde v ústrety.  

Tu si niekto povie, však je to v tej istej lokalite, 

pozemok za pozemok, áno, len možno, zase my nevieme kde 

bude on stavať, lebo vlastne má ďalšie pozemky a zrazu ten, 

ktorý nám zamenil bude absolútne bezvýznamný a bezhodnotný 

a ten, ktorý sme mu my zamenili, keďže on tam vlastní 

v okolí ďalšie a môže urobiť nejaký ďalší rozvoj, o ktorom 

my nevieme, tak si ich zase zhodnotí.  

Takže, to mi príde také. No, pokiaľ nevidím celý plán, 

tak naozaj, predávať to takto kus po kúsku, kus po kúsku, 

tak on na tom asi výrazne bude profitovať. Otázka znie, 

prečo my mu vychádzame takto v ústrety.  

A teraz netvrdím, že by sme, ako, nemali to vyriešiť 

a a umožniť, ale malo by to mať nejakú koncepciu, malo by 

to mať nejakú hlavu a mali by sme vidieť koncový záver. 

Nie, že vždycky nám ukáže päť percent, desať percent 

svojej, svojej činnosti a potom, keď mu to vyhovuje, tak 

nám zase ukáže, že čo ide robiť a my vždycky v dobrej viere 

mu vychádzame v ústrety, lebo sme, sme taký strašne 

developersky orientovaní.  
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Ďakujem. 

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

Pán poslanec Jenčík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, ja som len reagoval na kolegyňu Katku Šimončičovú, 

čiže, keď, keď sa pýtala, že prečo sa tomu venujeme? Čiže 

preto.  

Ja som nehodnotil koľko a akých materiálov tu máme 

a dokonca ani netuším koľko žiadostí je na magistráte.  

Že ja tu z tohto pohľadu ja vôbec. Len reagujem na to, 

čo tu máme na stole a to, čo hovorila Katka.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Na dvoch by som chcela reagovať.  

Na pána Jenčíka.  
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Ono to je veľmi dobrý nápad. Mohli by sme vedieť ako, 

ako čo sa deje, aký osud majú žiadosti od bu od obyvateľov, 

proste, akákoľvek žiadosť, ktorá príde na mesto, nejaká 

majetková, že chce zameniť, kúpiť, naj, prenajať a tak 

a ako dlho sa vybavuje. To by aj mňa veľmi zaujímalo, aké 

sú tam rozdiely, ako sa okamžite robí, možno, to tu tak 

vyzerá, robí pre tieto spoločnosti a koľko musí čakať 

obyčajný človek, lebo aj ja mám také skúsenosti, aj mne sa 

sťažujú, že čakajú dlho a nehne sa to vôbec. 

A ešte by som chcela povedať k tej rýchlosti, lebo to 

je nie len pri, čo sa týka majetku, predaja, prenájmu, ale 

týka sa to, napríklad, zmien a doplnkov územného plánu. Keď 

požiada takáto veľká spoločnosť, tak sa to okamžite ide 

rýchlo všetko meniť, ale inak mesto samo, samo nevyvíja 

túto (gong) činnosť.  

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 Hrčka povedal, že naozaj, treba pohľad zameriť, 

na, zamerať teda na celkovo na to územie a v tom duchu 

predpokladám, že ten zámer investora je opodstatnený a že 

má enormný záujem, aby sa k tomuto pozemku dostal, že to je 

nevyhnutné pre jeho ďalšie účely.  
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Čiže, prečo mu ho, a teraz poviem, nepredať? Prečo 

máme robiť zámenu za to, čo sme už raz zamenili 

a v podstate komunikácia, ktorá v úvodzovkách 

z investičného zám, zamerania už má bezhodnotnú, hej, 

polohu, teraz sa znova vrátiť k tomu, čo už investor raz 

svojim spôsobom využil.  

Neviem.  

Na finančnej komisii bolo konštatované aj pretože 

neplníme rozpočtované príjmy z predaja majetku, sa mnohé 

aktivity mesta zablokovali. Tu je jeden jasný príklad toho, 

že keby sme mu to ponúkli za tisíc euro meter štvorcový, že 

asi by to kúpil, lebo to potrebuje a vzápätí by to naplnilo 

našu kasu tak, že by tento problém nebol, nebol nejakým 

spôsobom (gong) 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Rado,  

ale áno, máš pravdu. Ja som len využil príležitosť, 

kedy ty si povedal logicky, že každý materiál keď sme 

príde, alebo každý žiadateľ, ktorý požiada, tak sa 

magistrát spracuje, predloží zastupiteľstvu, ale keďže mám 

skúsenosti, kde moji svokrovci si potrebovali urobiť iba 

bezbariérový prístup, lebo mali v baráku vozíčkara, tak na 

magistráte to tu stálo dva roky. Dva roky sa to nedostalo 

sem na zastupiteľstvo, lebo sa pýtali, že akú to bude mať 
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farbu, ako to bude vyzerať, ako to bude. To bol najväčší 

problém dvoch rokov.  

A mám iks skúseností s prenájom stojísk. Keď si chcú 

jednotliví obyvatelia ohradiť, myslím, že k tomu bola 

minule aj správa, tak tu niektoré stáli dva a dva a pol 

roka, jeden a pol roka, obrovské množstvo žiadostí. 

Tí garážnici sú ďalší príklad.  

Čiže, pri obyčajných obyvateľoch sa to tu hýbe 

slimačím tempom a všetci frfocú jaký je ten magistrát 

neschopný pomalý, a tí developeri, tí bum, v pondelok dá 

materiál, v stredu je spracovaný, v piatok na 

zastupiteľstve, bum, bum, bum. To ide rýchlovečka.  

A ja teda, naozaj by sme mali prijať nejaké uznesenie, 

kde by sme mali mať nejakú evidenciu a vidieť ako sa to 

hýbe. (gong) 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Ešte úv úšte pro prosím spracovateľa z odpovedať. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správny 

nehnuteľností: 

Len pre doplnenie informácie.  
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Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, keď si pozrieme 

špecifikáciu pozemkov, tak sú určené na vybudovanie 

chodníkov, budovanie prístupovej komunikácie, dokonca sú 

pozemky aj zaťažené vecným bremenom a účelom toho, tej 

zámeny pozemkov je presne to, že ten žiadateľ má záujem 

vybudovať tieto chodníky a a prístupové komunikácie. To 

znamená, že, že to je uvedené aj v tom materiáli.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pán poslanec Hanulík ešte.  

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

Ďa ďakujem pekne.  

Ja by som sa len chcel opýtať, že kedy bude prestávka?  

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

O jedenástej. 

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

Ďakujem. 

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

Tak, ako sme si dohodli. O jedenástej bude prestávka.  
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Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu 

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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Jeden za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Tým pádom to je všetko, alebo ešte niečo?  

To je všetko, hej?  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Však sme to neprijali. Nemáme o čom hlasovať. 

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

Čiže, netreba už o ničom hlasovať.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme o čom hlasovať.  

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

Dobre. Vybavené.  
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BOD 27 INFORMÁCIA O PLNENÍ OPATRENÍ NA 
ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH 
KONTROLOU NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO 
ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 
2009 – BOD 5.2.2. PROTOKOLU 

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

Prechádzame do bodu dvadsaťsedem a to je Informácia o 

plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zas zistených 

kontrolou NKÚ bod 5.2.2. protokolu. 

Otváram k tomuto diskusiu.  

Je to informačný materiál. Máte ho na stole. 

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Najvyšší kontrolný úrad robil kontrolu v roku 2009, 

odvtedy pravidelne v menších, či kratších intervaloch 

dostávame tento informačný materiál.  

Ja mám jednu otázku.  

Sú tam závery, sú tam nové závery, či týmto pádom sú 

už vyhovené všetky požiadavky kontrolného úradu, alebo ešte 

môžme očakávať do konca tohto roka, respektívne v ďalšom 

ešte našom pôsobení ďalší rok takýto materiál, ktorý 
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v podstate je len zbytočným materiálom, ktorý zhŕňa všetko 

a opäk opätovne každý mesiac čo bolo urobené. 

Čiže, moja otázka je. Je to konečný materiál, alebo 

ešte budeme čakať niečo?  

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

Neviem sa vám vyjadriť na vašu otázočku, čiže, 

preverím, či tam sú naozaj uzatvorené už všetky veci 

v súvislosti s kontrolou v roku 2009. Ale ide o pravidelný 

materiál, ktorý sme povinní predkladať mestskému 

zastupiteľstvu ako odpočet plnenia opatrení, ktoré nám NKÚ 

stanovilo svojou kontrolou. 

Takže, asi teraz toľko k tomu.  

Ďakujem. 

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

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Ešte pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som teda tým pádom poprosil, pokiaľ je to 

konečný, dať na najbližšom zastupiteľstve aspoň informáciu, 

že sme sa s úspechom s týmto problémom vysporiadali.  

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

Ďakujem pekne za podnet.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti A berie na vedomie a v časti Bé schvaľuje tak ako 

je uvedené.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Páni poslanci, hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 28 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťosem a spra, a to je Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Poprosím, pán inžinier Šinály, nech sa páči, máte 

slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy, páni, 

tentokrát dostávate na stôl päť výsledkov kontrol, 

z ktorých všetky sú zaujímavé a obsahové aj náročné, preto 

zrejme v mojom úvodnom slove bude dosť ťažké zhrnúť 

najvýstižnejšie veci, ku ktorým sme sa dopracovali. 

Každopádne treba na úvod oceniť, že pri všetkých boli 

prerokované naše návrhy opatrení, ktoré boli akceptované, 

respektíve ku ktorým boli dané vysvetlenia a pripomienky zo 

strany magistrátu, o ktorých vás v daných správach 

konkrétne informujem. 
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Čiže, jedna k jednej sú uverejnené názory magistrátu, 

kde k zásadnej konfrontácii nedošlo, ani k potrebe zmeniť 

navrhované opatrenia.  

Chcel by som vás informovať, že okrem navrhovaných 

opatrení, ktoré musí prijať kontrolovaný subjekt, bolo ich 

celkovo pätnásť v týchto piatich kontrolách, dávame aj rad 

doporučení. 

Doporučenia sú také, ktoré by mal, ak sú vykonateľné, 

magistrát vykonať, ale v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu, 

buď objektívneho, legislatívneho alebo z dôvodu 

vysvetliteľného ekonomického sú neni realizovateľné, tak 

samozrejme, pri následnej kontrole plnenia opatrení 

a doporučení budú predmetom rokovania, ale nie sú pre 

magistrát záväzné tak, ako prijaté opatrenia, ktoré 

kontrolór navrhuje. 

Od tejto všeobecnej informácie by som prešiel k bodu, 

ktorý bol už teda aj mediálne zaujímavý a to bola kontrola 

A.R.K., ktorú sme uskutočnili v tejto formalizovanej 

podobe, napriek tomu, že to bola náhodná kontrola na 

základe uznesenia zastupiteľstva z konca roku 2016, 

vykonaná s tým, že opatrenia, ktoré sme navrhli, čiže bolo 

tam jedno doporučenie a dve opatrenia, tie opatrenia boli 

bezozbytku splnené preto, lebo nás dobehol čas do kedy mali 

byť odpočtované plnenia týchto opatrení. A pán riaditeľ 

magistrátu na základe spracovania podkladov zo sekcie 

predložil pre mňa veľmi priaznivú informáciu, že konečne 

došlo k dohode rozumného a racionálneho sledovania džípíes 

záznamov vozidiel, ktoré pre nás vykonávajú letnú a zimnú 

údržbu. Pokiaľ to bude robené takou formou, aká mi bola 
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predložená v rámci plnenia opatrení, tak konečne budeme 

vedieť naozaj na čom sme a potom vám aj môžem povedať, že 

keď to skontrolujem, tak je to naozaj pravda, čo doteraz 

som nikdy povedať nemohol.  

A takisto nám urobili odpočet nevykonaných prác 

a vystavili v zmysle prijatého opatrenia dva dobropisy, 

jeden za nevykonanú čistenie a jeden za nevykonané 

postrekovanie ulíc.  

Ešte by som jednou vetou, alebo dvomi povedal k otázke 

Deloitu, ktorá bola z vašej strany veľmi vnímaná a veľmi 

komunikovaná.  

Tá kontrola je veľmi podrobná, do jednotlivých bodov 

všetkých dilojťáckych spolu teda dodávok prác objednaných 

magistrátom sme vpísali názor hlavného mesta, aby ste veľmi 

presne videli, že aký je názor magistrátu. Záver náš bol, 

že Deloit môže vykonávať aj širšiu činnosť v rámci auditu, 

lebo na základe posúdenia predpisov, ktoré  dostalo NKÚ 

v rámci Európskej únie, v rámci rozpísaných, rozpísaných 

názvosloví činností, ktoré môžu byť obstarávané, existuje 

otázka auditu ako komplexný audit a aj auditu, ktorý je 

finančný audit a iným spôsobom špecializovaný audit. A isté 

je, že teda náš súťažený typ auditu bol ten, ktorý je 

všeobecný.  

Žiaľ, k tomuto číselníku súťažiteľných predmetov 

neexistuje výklad. Je ich niekoľkotisíc a ja sa nečudujem, 

že výklad k tomu neexistuje, ale možno ho Európska únia raz 

urobí a zverejní ho potom aj Najvyšší kontrolný úrad. 

Ľahšie by sme sa v tom orientovali. 
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A záver k tejto kontrole bol, že áno, boli tam 

vykonané aj niektoré menšieho rozsahu práce, ktoré neboli 

priamo nazvateľné auditom, ale úzko súviseli s objednávkou 

a auditom, konkrétne napríklad pri spoločnosti Halbart, kde 

bolo potrebné  urobiť aj právne (gong) posúdenie nemal, 

ešte môžem? Nemalo zmysel, aby sa zákazka v hodnote snáď 

z piatich, ôsmich percent zadávala nejakej právnej službe, 

ktorá aj tak by v rámci obstarávania právnych činností 

existuje špeciálny režim, s najväčšu pravdepodobnosťou by 

to aj tak (gong) bola vyhrala spoločnosť Deloitte.  

Ak ešte viem hovoriť, potom ma vypnete, by som sa 

vrátil dvoma vetami ku kontrole čistoty a poriadku 

z pohľadu spracovávania nazbieraného odpadu, čo bola 

opakovaná kontrola v hlavnom meste aj v mestských častiach. 

Opatrenia, ktoré sú v tom návrhu navrhnuté a boli 

prijaté, sú zásadného charakteru preto, lebo mesto vlastní 

spaľovňu odpadov, ktorá žiaľ, nebola preukázateľne 

prednostne využívaná ani mestom, ani mestskými časťami 

a pritom je to v podstate nevyhnutnosť. A skonštatovali 

sme, že naši dodávatelia čistiacich služieb 96% 

nazbieraného odpadu vyjadreného v tonách skládkujú 

a nedostávajú sa na spaľovanie.  

My tie štyri percentá, medzi ktoré patrí vyberanie 

smetných košov a tak ďalej, teraz to je jedno či mestských, 

alebo mestskočastných, nepovažujeme za reálne a primerané 

číslo, ktoré sa malo dostať na spaľovanie, a preto sme 

navrhli také opatrenie, ktoré teda bolo prijaté pánom 

riaditeľom a budú sa mu venovať, ktoré by malo ďalej 

potlačiť možnosť aj v segmente čistenia verejného priestoru 
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lepšie zhodnocovanie odpadov. Dokumentované to je aj na 

opatrení číslo dve, kde sme zistili pri jednej z faktúr od 

dodávateľa, že osemnásť ton plastových nazbieraných odpadov 

bolo odovzdaných na skládku, myslím, v Zohore. Tý, je to 

v princípe jedno, ale bolo to odovzdané na skládku a predsa 

plasty my triedime, OLO ich má zabezpečené. Prečo sa 

dostali tam nevieme, žiadali sme, aby táto vec bola 

vysporiadaná. Je vlastne takým vzorovým príkladom tiež 

náhodne odchytenej informácie v rámci listovania faktúr, že 

nie sú všetky veci úplne zrozumiteľné, ale hlavne cieľové 

riešenie musí byť termické zhodnocovanie odpadu a verím, že 

teda list primátora, ktorý na základe týchto, na základe 

týchto opatrení by mal odísť, bude riešiť situáciu rovnako 

v mestských častiach, ako aj v meste.  

Chcem vyzdvihnúť, že oproti minulej kontrole došlo 

k výraznému zlepšeniu v mestských častiach aj v meste 

z hľadiska využitia hodnoty vyzbieraného, vyzberanej dane 

za zber a zneškodnenie komunálneho odpadu. 

Toľko na úvod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja ešte chcem v úvode pána kontrolóra oceniť 

spoluprácu mesta a útvaru hlavného kontrolóra aj pri tejto 

kontrole, pretože my vnímame vašu prácu, aj kontroly, aj 

všetky opatrenia, ktoré navrhnete, ako, ako podnet na 
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vylepšovanie procesov a vylepšovanie služieb, ktoré hlavné 

mesto poskytuje svojim obyvateľom.  

Vidíte, dámy a páni, že je veľa tých vecí, ktoré sa 

kontrolujú. Sú veci zdedené, veci z minulosti, komplikované 

ťažké procesy dlhoročné, ktoré sa spoluprácou snažíme 

zlepšovať a som rád, že aj pán kontrolór povedal, že 

nachádza zlepšenia, alebo respektíve vidí postupy, ktoré, 

alebo zlepšenia, ktoré môže teraz skonštatovať a ktoré 

v predchádzajúcich obdobiach skonštatovať nemohol.  

Čiže, hýbeme sa veľmi dobre dopredu a ja vám za toto, 

pán kontrolór, za túto prácu chcem poďakovať. 

Samozrejme, aj všetky opatrenia, ktoré tam sú, mesto 

berie veľmi vážne, berieme to ako podnet na to, aby sme 

vylepšovali našou spoločnou prácou a na toto sa sústredíme.  

Ešte je pred nami veľa práce, ale som rád, že sme na 

dobrej ceste.  

Ďakujem pekne. 

A otváram diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýtať na tú časť, ktorá sa týka 

auditu fungovania parkovacej politiky, kde sa teda 
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konštatuje, že kontrolný orgán konštatuje, že len časť 

objednávky poradenských služieb, audit fungovania 

parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských častiach 

je v súlade s predmetom vysúťaženej rámcovej dohody, že 

keby toto bolo možné nejako rozviesť, že čo to znamená, že 

časť je, časť nie je a aké by to malo mať dôsledky, pretože 

asi, asi nie je možné, aby sa tu zadávali nejaké zákazky, 

ktoré sú v rozpore s tým, čo bolo vysúťažené a na čo 

existuje rámcová zmluva.  

Čiže, čo, čo to konkrétne znamená a a aké, aké 

dôsledky by sme my ako mesto mali z toho vyvodiť, lebo teda 

keď sa konštatuje, že časť objednávky poradenských služieb 

je v súlade, tak to zároveň znamená, že iná časť v súlade 

nie je. Takže je v rozpore.  

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: 

Ja by som tu chcel len nadviazať na kolegu Dostála.  

Aj vás sa chcem spýtať, pán primátor, my sa tu, ja 

neviem koľko je tu už A.R.K., ktoré robí tu služby, ale asi 

to už niekoľko rokov. A  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Koľko? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Deväť rokov.  

Tuto pán, pán Šinály povie, že teraz tu sedíme už 

tretí rok ako zastupitelia a teraz nám povie, že konečne sa 

nám podarilo skontrolovať jak by mohlo, jak by mohli tie 

autá chodiť, že konečne máme pod kontrolou džípíes.  

Vy si z nás robíte srandu? Po troch rokoch my na 

milosť nejakej firmy si vieme skontrolovať, že kadiaľ nám 

chodia tie autá v tej firmy? Vy si robíte srandu z nás. 

A čo sme robili tri roky? Čo sme robili päť rokov? Čo sme 

robili deväť rokov?  

Ja sa pýtam prečo sa už sa dávno nekontrolovalo kadiaľ 

tie autá chodia? Prečo sme nemali možnosť, prečo keď sa 

opýta kontrolór hlavného mesta, že dajte mi nejakú, nejaký 

súbor džípíes, kde chodia autá, tak tá firma mu povie, že 

nie? (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Richard, ja ti odpoviem, i keď viem, že asi odpoveď na 

tú otázku poznáš. No, firme sa končí zmluva, vzhľadom 

k tomu, že bude mať asi minimálne subdodávatelia eminentný 
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záujem, aby zas niečo, aby zas niečo dodali, tak teraz 

posledných, možno rok, pred vypršaním zmluvy, už pristúpia 

na to, aby sa dali skontrolovať a prečo tých osem rokov 

nechceli, aby ich niekto mohol kontrolovať, je taká 

jednoduchá odpoveď. No pravdepodobne, z môjho pohľadu, asi 

nesedelo to čo reálne robili s tým, čo vykazovali. Však na 

to prišiel dokonca aj pán kontrolór.  

Ja by som sa chcel preto chcel spýtať, lebo minule tu 

bolo rozporované, že to čo vyfakturovali, to znamená, 

čistenie esenpé (poznámka: SNP) a podobne, v správe to je, 

pán kontrolór pri, pri predložení svojej správy povedal, že 

nikto nenamietal voči týmto tvrdeniam, ale na minulom 

zastupiteľstve keď sme to otvorili, a myslím, že k tomu 

existuje záznam, dá sa to dokázať, tu dobre že niekto 

nevyskakoval, že to je nedorozumenie, to tak nebolo, to 

vôbec nie je pravda čo kontrolór, proste, konštatoval.  

Takže touto, k tomuto by som chcel prvé vyjadrenie 

kontrolóra, že či dá, či teda je pravda, že naozaj, A.R.K.  

opakovane, lebo toto neni prvý prípad, opakovane 

fakturovala mestu veci, ktoré nevykonala? Lebo ak teda nám 

nechcú dať džípíes, tak aspoň oni, dúfam, s nimi disponujú 

a vedia si skontrolovať čo robili, čo nerobili.  

Druhá vec, ktorú by som sa chcel spýtať je, ako je 

zabezpečené to, aby sa nezopakovala situácia, ktorú tu 

kontrolór popisuje, že ak náhodou zase pôjde na kontrolu, 

tak jej zamestnanec povie, teda povie odpoveď, že A.R.K. 

nemá zamestnancov, že po príkaze dispečer, ktorý 

v subdodávke robí túto službu A.R.K., povie že nemôže im 

vyhovieť a skontrolovať ich, lebo to sú zmluvy 
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s subdodávateľom, na čo my vraj nemáme teda nárok, tak ako 

je vyriešený tento problém? To znamená, ako keď pôjdeme 

v budúcnosti kontrolovať, sa dostaneme k tomu, k čomu sa 

chceme dostať, k informáciám?  

A s tými džípíeskami. Ja som teda si vypýtal všetky 

džípíeská a bol som si ich skontrolovať, ja to aj 

zverejním, je to vymaľo, omaľovánky môjho syna, ktorý má 

dva roky sú asi zhruba v podobnej kvalite, ako, ako 

džípíeská, ktoré dodáva A.R.K. a za ktoré fakturuje ročne 

okolo deväť miliónov eur.  

A naozaj, by som opakovane chcel upozorniť na to, že 

A.R.K. technické služby nemajú žiadneho zamestnanca, čiže 

máme schránkovú firmu, pretože A.R.K. má z mesta faktúry za 

deväť miliónov eur za minulý rok, osem miliónov predminulý 

rok, a a zhodou okolností, keď si pozriete, tak vykazuje 

zisk zhruba dvanásťtisíc eur pred zdanením a štyritisíc eur 

stratu a podobne. 

Takto neziskovú firmu by som fakt nechcel vlastniť 

a pri tých deviatich miliónoch čo tam tadiaľ pretečie, to 

naozaj, majú veľmi kreatívnych účtovníkov, ktorí dokážu 

takto pre pekne popresmerovávať to nazvem, i keď asi 

správnejší názov sa používa, že tunelovať, popresmerovávať 

tieto toky peňazí a služieb.  

Poslednú vec, ktorú by som, ktorú by som chcel, na 

ktorú by som sa chcel spýtať, je akým spôsobom teda budeme 

riešiť teraz zimnú údržbu, ktorá bude nasledovať? Či teda 

okrem toho, že dispečing bude mať tieto džípíeská a okrem 

toho, že útvar, ktorý to je na magistráte na to určený vie, 
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čo sa v ten deň môže kontrolovať, či aj obyvatelia budú 

môcť skontrolovať tieto veci, lebo naozaj, pri tom 

personálnom obsadení, ktoré má magistrát, dosť pochybujem, 

že si bude vedieť tieto aj s džípíeskami to bude mať ďaleko 

jednoduchšie, ale nebude si vedieť skontrolovať všetko. Či 

existuje nejaký, nejakia, nejaká vôľa alebo niečo, aby teda 

magistrát a teda dám asi aj v nejakom bode návrh, aby sme 

zaviazali magistrát, aby tieto prís, tieto prístupy 

zverejňoval, aby si to naozaj verejnosť vedela skontrolovať 

čo sa ide robiť, čo sa robilo, kadiaľ chodili, lebo to sú 

naozaj, to sú najväčší, najväčší dodávateľ magistrátu je 

firma A.R.K. Najväčšie množstvo peňazí tam ide. 

Podľa tých peňazí by sme mali byť vyčistení od vrchu 

dole za tých deväť rokov, no nemám ten pocit, keď chodím po 

našom meste.  

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: 

Ja sa len chcem pripojiť k Janovi Hrčkovi a chcem sa 

spýtať, Peťo, teba ako kontrolóra, že či sa ti nezdá byť 

komické, že prídeš na kontrolu kde mesto z peňazí 

obyvateľov dáva tejto firme deväť miliónov, jak povedal tu 

Janko Hrčka, a oni ti povedia, že vlastne si nemôžeš 

skontrolovať to, čo by si si chcel skontrolovať. Tak my 
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niekomu dávame niekoľko miliónov a ty nemôžeš kontrolovať, 

že či tie peniaze, ktoré sa tam dávajú, sa aj správne 

s nimi nakladá, aj sa využívajú, aj sa teda minú pre služby 

pre tých obyvateľov.  

A po troch rokoch si tu povieme čo sme tu, aj vy, pán 

primátor, že poďme a teraz už sa to zlepšuje a tak ďalej.  

Čo sme robili tie tri roky?  

Teda, ja som v úžase bol, keď som tam s Janom Hrčkom 

prišiel na tú kontrolu, že zistíme, že firma má najprv 

riaditeľku, potom ju zrazu nemá, potom zistíme, že nemá ani 

zamestnancov a nakoniec zistíme, že si ani nevieme 

skontrolovať džípíeská. No, super.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vzhľadom na to, že sú tu kolegovia, ktorí si nečítajú 

materiály mestského zastupiteľstva, tak musím doplniť 

trošku Janka Hrčku a upozorniť na to, že kontrolná skupina 

najskôr sa obrátila na sprostredkovateľa, lebo A.R.K. 

komunikuje s nami s mestom cez advokátsku kanceláriu, ktorý 

jej odmietol poskytnúť požadované informácie a potom sa 

kontrolná skupina obrátila na dispečera, s ktorým 

komunikuje magistrát, na čo dispečer po komunikácii so 
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svojim zamestnávateľom oznámil, že túto súčinnosť nemôže 

poskytnúť. 

Kolegovia, kde sme. Kde sme? Takmer desiaty rok A.R.K. 

vykonáva tieto služby pre mesto a my sme teraz v bode nula, 

alebo mínus tri?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Á, ďakujem pekne. 

Tiež ma prekvapilo keď som zistila potom čo sa 

zaviedol erpévé systém, teda Register partnerov verejného 

sektora, kde sa objavilo v spoločnosti A.R.K., že 50% 

vlastní jeden z najbohatších ľudí sveta, miliardár Slim 

Helú a 37% vlastní Robert Nemcsics, ktorý tiež by asi 

nevlastnil firmu, ktorá je úplne stratová.  

A tiež ma to prekvapilo, prečo potrebuje miliardár 

z druhého konca sveta tuto mať upratovaciu firmu 

v Bratislave, ktorá mu vôbec nevynáša?  

Tak asi, asi, asi berie peniaze za to čo nerobí, no 

tak mu to proste, to je viete, to ako, banky tiež radi 

zriaďujú dôchodcom účet, lebo majú pravidelný príjem. Tak 

toto A.R.K. je zrejme praviď, asi takáto podobná 
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spoločnosť, pravidelný príjem za niečo, čo vôbec nič 

nemusela to urobiť. A nikto to neskontroluje, ani nemáme na 

nich. 

Nikdy viac (gong) s nimi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak ja by som teda ešte upozornil, že v tom návrhu 

opatrení je napísané, že dôsledne, na čo som zabudol 

upozorniť, dôsledne dodržiavať opatrenia z kontroly 17, 

2016, zo dňa 3. 11. 2016. Ono to vyzerá ako aktuálne, len 

je to rok staré.  

Čiže, tie opatrenia sa nám s veľkou pompézou podarilo 

za jeden rok dosiahnuť. Bolo to vynikajúce, chlapská práca, 

dali sme to, ako som niekde čítal.  

No a teraz naozaj tí miliardári to majú ťažké robiť 

pri deviatich miliónoch obratov z z zo ziskom 15 000,00 

eur, alebo dokonca stratou 4 000,00. Neviem, možno, možno 

by som, možno by sme mohli osloviť tohto pána, že na čom je 

postavený biznis case tejto firmy a možno by sme sa od toho 

mohli ako mesto nejakým spôsobom poučiť. Lebo keď je to 

zaujímavé pre takto bohatých ľudí, tak by to pre chudobné 

mesto, hlavné mesto Bratislava, ktoré sa sťažuje, že je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 493

nedofinancované, mohlo byť zaujímavý návod ako teda dokáže 

na tom zbohatnúť, keď teda je to lukratívny biznis aj pre 

takýchto bohatých ľudí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Najskôr len také krátke konštatovanie, my sa tu z času 

na čas tak pousmejeme, alebo aj verejne usmejeme. Vážení 

kolegovia, toto je prejav nemohúcnosti nás ako 

zastupiteľstva.  

Pán riaditeľ, ktorý predniesol správu, alebo nám dáva 

správu bežným materiálom, keď počul o tom čo tu rozprávame, 

tak sa takisto usmial tuná na kolega Hrčku, keď mu názorne 

ukázal, že ako sme s úspechom prijali opatrenia kontroly 

dodávateľských služieb firmou A.R.K. 

Ja nebudem viac rozprávať, len prečítam návrh 

opatrení, ktorý pre tento prípad kontroly napísal pán 

kontrolór: 

Dôsledne zabezpečovať dodržiavanie opatrenia, to tu uz 

bolo povedané. 
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Za druhé, zabezpečiť od dodávateľa služieb vystavenie 

opráv faktúr za letnú údržbu komunikácií  podľa skutočne 

odvedených prác v súvislosti uzávierkou komunikácií na 

území hlavného mesta.  

To by som aj poprosil pána kontrolóra. Jedná sa 

o jeden rok, o dva roky, o tri, o deväť? Lebo my 

predpokladám, že tú uzávierku komunikácií máme a máme 

k tomu aj dostatočné doklady k tomu, že vieme za čo nám 

fakturovali. Hej?  

Čiže, pokiaľ sa to jedná len o posledný rok, tak by 

som skôr to rozšíril minimálne na tie tri roky posledné. 

Čiže, to je jedna vec. 

Vrátim sa ešte k na začiatku tejto správy, tam je 

návrh uznesenia, že prijímame túto správu. Ja by som dal 

návrh uznesenia, ktorý by dopĺňal to už existujúce, čiže 

berie na vedomie by som dal jednotku, doplnil by som 

dvojkou: 

Žiada primátora za a, zabezpečiť plnenie prijatých 

opatrení, tých, ktoré k dátumu kontroly neboli splnené.  

Za bé, plnenie, teda nie ich prijať, ale ich plnenie. 

Zabezpečiť kontrolou navrhovaných nových opatrení. Termín 

správy je február 2018. 

Za tretie, ukladá kontro, hlavnému kontrolórovi 

hlavného mesta Bratislavy  preveriť realizáciu reálnych 

dodaných výkonov firmou A.R.K, tak ako to odporúča v bode 

3.2 časť 2 kde mali prísť tie opravné, opravené faktúry.  

Čiže, rozumieme sa v tomto duchu, pán kontrolór, že, 

že ty tam jasne hovoríš, že majú vystaviť opravené faktúry 
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a ja žiadam, aby sme ich aj preverili. Či boli vystavené 

a v akom rozsahu. Termín, decembrové zastupiteľstvo 2017. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán pos. 

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

No, tu je termín opráv bol tebou stanovený na 31. 10. 

2017.  

Čiže ľahká úloha. Toľkoto som dostal, k dispozícii 

mesto má alebo nemá jednu, dve, za jeden rok, za dva roky, 

za tri. Hej?  

Čiže, v tomto duchu by som rád videl tú tvoju 

informáciu.  

Doplnené uznesenie dávam písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Škoda, že som si to nevšimol skôr, lebo by som možno 

tiež navrhol, že aspoň to pozmenenie, že mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie s hrôzou na 

vedomie Správu o výsledkoch kontroly. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

Ja som rád, že Ignác Kolek navrhol, navrhol to 

doplnenie toho uznesenia, lebo podobnú situáciu sme včera 

rozoberali, napríklad, aj na petržalskom zastupiteľstve, že 

keď sa vykoná kontrola a dostaneme správu a máme tam, len 

že niečo berieme na vedomie, tak je to skutočne také dosť 

o ničom. A pokiaľ tam nie sú dodané aj, alebo doplnené 

v tom uznesení aj konkrétne úlohy a termíny pre tých, čo 

majú tie nápravné opatrenia plniť, tak, tak potom to nemá 

ten účinok, ktorý by to malo mať aj vo vzťahu medzi 

zastupiteľstvom a tým kontrolovaným subjektom. 

Takže, ja by som aj kolegov po požiadal a poprosil, že 

aby mohli ten pozmeňujúci návrh pána Koleka prijať a aby 

sme to takto robili vždy.  

Proste, vždy keď bude nejaká kontrola, tak aby aj pán 

kontrolór, lebo ten to môže spraviť, je to jeho materiál, 

aby rovno okrem toho, že niečo berieme na vedomie, tam 

dopĺňal aj tie termíny a tie, tie nápravné opatrenia, ktoré 

treba plniť a aby to zastupiteľstvo potom schvaľovalo vo 

vzťahu k tomu kontrolovanému subjektu, aby sme následne 

mohli zase odpočí, (gong) robiť odpočet tých uznesení.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by som nevy nestihla vo svojom riadnom príspevku, 

prosím o predĺženie. 

Vážení kolegovia, 

tento, táto správa kontroly, o kontrole ma naozaj 

nenechala ľahostajnú, pretože obyvatelia Bratislavy  a jej 

návštevníci, keďže sa veľa stretávame s ľuďmi, tak vieme, 

že rozumejú tomu, že sú problémy, veľké problémy v doprave 

a vo financovaní mesta a v dlhoch a pôžičkách a neviem 

v čom, ktoré sa riešia pomerne ťažko.  

Ale to čo od nás chcú obyvatelia Bratislavy je, aby tu 

bolo čisto. Aby tu bolo aspoň pekne. Aby sa tu cítili 

dobre. A k tomu netreba veľa.  

A táto hanebná zmluva, ktorá možno je aj neplatná, ale 

už radšej o tom ani nerozprávame a ktorú platíme faktúry, 

platíme ako mourovatí, hovoria Česi, a nekontrolujeme čo sa 

za tie peniaze robí, tak tá nás trápi už celé roky.  

A mňa naozaj mrzí, pán primátor, lebo v treťom roku 

tohoto volebného obdobia, že dáme pánovi kontrolórovi za 

pravdu.  
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Z našej iniciatívy bola v minulom roku vykonaná 

kontrola letnej, kontrola zimnej údržby. Ja vám pripomínam 

páni kolegovia, ktorí nečítate tieto správy, námatkovou 

kontrolou vytiahnutá faktúra 17 000 kilometrov spláchnutých 

ciest, myslím, v júni minulého roku. Koľkokrát ste stretli 

polievacie auto v uliciach Bratislavy? Dnes už sa sem-tam 

objaví, pre istotu. Kto kontroluje koľko vody, skadiaľ sa 

brala voda na tisíce a tisíce kilometrov polievaných ciest? 

to je len, to je ešte nehovorím o soli a o iných veciach.  

Náhodou vyšlo najavo, že si táto firma fakturovala aj 

upratovanie, alebo splachovanie komunikácií, ktoré boli 

v rekonštrukcii počas tohoto leta. No hanba ako delo. Ale 

myslím si, že to bola maličkosť v porovnaní s tým, čo 

všetko toto mesto tomuto dodávateľovi platí.  

Ja sa vrátim k materiálu Plnenie uznesení, ktorý nám 

bol predložený 29. 9. v roku 2016. A v plnení uznesení 

z toho roku sa môžete dočítať, že ešte v roku 2014 

a myslím, že to bol súčasný pán primátor, predložil návrh 

uznesenia, že mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu žiada primátora, vtedy to bol pán Ftáčnik, aby 

pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej 

údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou 

spoločnosťou. To bolo v roku 2014. Máme pomaly rok 2018 

a tuto navrhovateľ tohoto uznesenia je dnes primátorom, my 

sme sa dodnes tejto analýzy nedočkali. 

Ale v plnení uznesení v minulom roku 29. 9. 2016 sme 

sa dočítali toto: 

V rámci procesu analýzy prebehla počas posledného 

augustového týždňa fyzická obhliadka objektov na Technickej 
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a Bazovej ulici. Zisťoval sa technický stav budov a ich 

možné využitie sa vyhodnocuje. V týždni od 5. 9. 2016 boli 

zmluvnému partnerovi, prepáčte ak zle vyslovím, Grend 

horton end vajzory, es er o, zaslané doplňujúce informácie 

v súvislosti s vykonaním analýzy.  

Čiže, my sme si na analýzu najali ešte nejakú ďalšiu 

firmu, mňa by teda zaujímalo, či bol kontrakt ukončený, či 

sme jej zaplatili za analýzu koncepcie (gong) a kedy sa 

k tej analýze dostaneme, aby sme neboli na budúci rok 

približne na konci leta postavení pred rovnakú situáciu ako 

verejné obstarávanie zabezpečenia osvetlenia v hlavnom 

meste Bratislavy, alebo starostlivosti o údržby, údržby 

o verejnú zeleň a mnoho ďalších, pretože okolo 

starostlivosti o zimnú a letnú údržbu je príliš dlho 

a príliš podozrivo ticho.  

Snáď som povedala všetko čo som chcela.  

Ďakujem vám za pozornosť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ja zdieľam vaše obavy o o túto zmluvu, ja vám 

rozumiem, ale chcem vám povedať, že táto zmluva podpísaná 

za pána primátora Ďurkovského z KDH, ktorých troch členov 

máte vo svojom klube. Čiže, opýtajte sa pani poslankyni 

Tvrdej, pani poslankyni Kimerlingovej, pána poslanca 

Koleka, ako zastupovali záujmy mesta, keď podpísali takúto, 

neviem kto to povedal, nehanebnú zmluvu? Opýtajte sa ich. 
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Tam s vami sedia. Sú to vaši politickí spojenci. Vy ste 

spoluzodpovední za túto zmluvu, priatelia.  

Pán poslanec Mrva. 

No. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem?  

Na doplnenie pani poslankyne a starostky Čahojovej.  

Ja som sa novinku dozvedel, že teda ty si tuná z tohto 

môjho miesta v roku 2014 chcel to isté, čo my sme žiadali, 

pamätáte si, na začiatku volebného obdobia. Tu sme sedeli 

a hovorili sme, páni poslanci, že treba zistiť či naše 

podniky OLO a Dopravný podnik by nevedeli vykonávať letnú 

a zimnú údržbu. Majú na to, podľa mňa, dostatočný dopravný 

aparát. Ale ja neviem ako toto dopadlo a či toto ešte neni 

možné zrealizovať.  

A preto sme aj boli opatrní pri predaji Bazovej, keď 

si pamätáte, lebo to je stredisko z kade vychádzala zimná 

a letná údržba.  

Čiže, toto si nehávame ešte v talóne.  

Ako to dopadlo s tým, aby náš podnik mohol prebrať po 

firme A.R.K., i keď to bolo pred desiatimi rokmi za pána 

Ďurkovského, spravovanie veci verejných, teda čistenie 

a čistenie zimné a letné čistenie v meste našim podnikom 

bez subdodávateľov, bez falošných faktúr, (gong) možnosťou 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  

vy ste sám dali takýto návrh, že zimnú údržbu, keď ste 

boli poslanec, že zimnú údržbu má vykonávať mesto a teraz 

minulý mesiac keď sme mali odpočet z tohoto plnenia, tak 

ste tam písali, že to je veľmi komplikované, že to sa nedá.  

Takže, prosím vás, nevyhovárajte sa možno aj na 

Dzurindu, alebo na Radičovú, alebo ja neviem, pomaly ste 

ako premiér tejto republiky. 

Ale ja chcem povedať k tomuto. My sme to mali aj na 

našej komisii túto správu kontrolóra, túto časť A.R.K. na 

komisii územného a životného a tam sme sa pýtali vedúceho, 

či riaditeľa sekcie, že ako teda kontrolujú tie faktúry, 

keď, keď je, ja vyjdem von a všade je špina, a pritom sa 

a všade hovorí, a vy pán primátor, predovšetkým, na každom 

verejnom fóre hovoríte, my upratujeme. Ja chcem upratovať. 

Ale ja vyjdem do ulíc a všade je špina. No, kedy začnete 

upratovať, pán primátor? 

A aspoň keby sme za to neplatili peniaze. A len sa 

platí, aj sa neupratuje. (gong) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať či som zodpovedná ešte za to, že sa 

zemeguľa točí alebo?  

V roku 2010 som nebola poslankyňou mestského 

zastupiteľstva, takže ako môžem byť ja zodpovedná za to, čo 

primátor Ďurkovský  podpísal? Absolútne nechápem. Ani som 

mu nedržala ruku, ani nič. 

Som zvedavá kto bude zodpovedný za to, čo aké kroky 

robíte vy keď ste boli kvázi nezávislý?  

Chcem pripomenúť, že v roku 2010 KDH bolo v hlbokej 

koalície s SDKÚ, kde ste, to bola vaša materská strana.  

Teraz k tomu čo som chcela povedať a prečo som sa 

prihlásila. Chcem sa spýtať pána riaditeľa a pána primátora 

či už sú nejaké kroky k tomu, alebo nám povedia aký je 

časový harmonogram verejného obstarávania, ktoré o rok 

končí? Či už to majú pripravené, kedy sa to začne, kedy 

môžme nahliadnuť aké budú podmienky?  

Takže na toto. Toto, na toto sa teraz sústreďme, čo 

bude o rok, aby sme naozaj, to čo tu už bolo povedané, 

nezažili to, čo pri verejnom obsta (gong) (poznámka: oprava 

„ööö“) osvetlení. 

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

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Aj mne sa páči logika, že ak predstaviteľ nejakej 

strany podpísal niečo nevýhodné, tak sú vinní všetci 

členovia tej strany.  

Ale potom naozaj, tak ako povedala pani Tvrdá, aj 

všetci koaliční partneri. SDKÚ bolo vtedy veľmi silným 

koaličným partnerom a pán Ivo Nesrovnal bol 

v dvetisícdeviatom, pokiaľ sa nemýlim, za SDKÚ vicežupan, 

čiže evidentne, nie tak nedôležitá figúra v regionálnych 

štruktúrach.  

Predseda klubu, ale to bol až od dvetisícdesiateho.  

Ale, ale naozaj, to čo, to čo príde, príde vtipné 

a naozaj, na čo sme tu nedostali odpoveď, ako poslanec tu 

bolo strašne veľa dobrých návrhov, ja si to pamätám, od 

roku 2010 do roku 2014, problém je, že akonáhle si sadol na 

primátorskú stoličku a napriek tomu, že má ďaleko, ďaleko 

vyšší rozpočet, ako bol v predchádzajúcom volebnom období, 

tak sa to nedá. Je to zložité, je s tým problém.  

A o tej právnej analýze som nevidel, ďakujem kolegyni 

Čahojovej, že si to všimla. A mňa by naozaj zaujímalo, my 

máme ďalšiu utajenú analýzu, o ktorej nevieme, ktorá sa už 
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rok, vyše, vyše roka robí, tak naozaj by sme sa mohli 

dozvedieť aj jej výsledky. (gong) 

Ďakujem. 

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

Je jedenásť hodín, šesť minút. Chcem sa opýtať, či 

dokončíme tento bod a potom urobíme prestávku?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedovia klubov. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dokončíme tento bod. 

Pán poslanec Mikulec.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád tento bod dokončil aj s tým, že tu tí 

poslanci budú sedieť v tom pléne, lebo ja by som vám chcel, 

pán primátor, povedať jednu vec. Vy teda ste povedali tu 

Jarke Tvrdej, že je zodpovedná za niečo, ale vy ste 

zodpovedný za kontrolu a napĺňanie tejto zmluvy. A ste 

zodpovedný od kedy tu sedíte. To je tri roky. A po troch 

rokoch, aby sme tu ro, robili nejaké opatrenia, ktoré 

zrejme úplne nefungujú, lebo ja som sa na tej kontrole aj 

s pánom Hrčkom zúčastnil a poviem vám na rovinu, že 
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s hrôzou som sa pozeral, že čo sa deje, že jeden, jeden, 

jednu chvíľu tu niekto vystupuje ako riaditeľ firmy, potom 

zrazu už riaditeľom neni, potom zrazu zistíme, že tam neni 

ani jeden zamestnanec, a tak ďalej, a tak ďalej.  Potom 

zistíme, že vlastne kontrolovať tú firmu ani nevieme, ani 

nemôžeme, alebo kontrolujeme len tak. Leda bolo, že na 

konci každého dňa sa podpíše, že to je všetko v poriadku, 

ale veď tu ide o deväť miliónov euro každý rok z rozpočtu 

mesta, na ktoré sa skladajú obyvatelia Bratislavy. 

Tak ja vám viete čo poviem na toto? Že tak jak povedal 

tu Janko Mrva, poďme sa nad tým zamyslieť jak by sme to 

robili vo vlastnej réžii a pomocou vlastných firiem túto 

údržbu. Či zimnú, či letnú.  

Takže ja dávam návrh  na zmenu uznesenia o spra, 

o správe výsledku kontroly, dávam návrh spolu s pánom 

Hrčkom, lebo sme sa osobne tej kontroly zúčastnili, že nie 

že berie na vedomie, ale zmení sa to na berie s hrôzou na 

vedomie.  

Ďakujem pekne. 

Hneď to idem dať. A poprosím poslancov, teda ktorí so 

mnou súhlasia, lebo ja by som sa aj divil, ktorí by s tým 

nesúhlasil, že tu sa pár miliónov dáva firme, ktorá ani nie 

je možné ju skontrolovať dobre, tak to je úžas pre mňa.  

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

Pán poslanec Vetrák. 

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

No, tuná kat Katka Šimončičová odbehla, ale dala mi za 

pravdu, že keď sme včera mali kultúrnu komisiu a boli tam 

aj zástupcovia odboru, alebo oddelenia rozpočtu magistrátu, 

tak sme veľakrát počúvali o tom, že keď chcete ešte opraviť 

a vybudovať takéto objekty, ktoré sú v dezolátnom stave 

a obrazy a podobne, tak na to, proste, nie sú peniaze 

a padlo tam aj to s, ten prípad tejto firmy a to 

upratovanie.  

No naozaj, keby sa robila kontrola poriadne, tak by sa 

z tých deväť miliónov určite ušetrilo dosť veľa peňazí na 

to, aby sme potom nemuseli sa tu handrkovať dva roky o to, 

že či budeme stavať depozit, či, alebo či budeme nakoniec 

tie zaplesnené obrazy dávať dokopy, čo sa tiež nemuselo 

stať. A tam by sa naozaj našli tie peniaze. 

Čiže, to, jedno s druhým je spojené. A keď sa niekto 

pýta, že kde sú tie peniaze, tak aj tú sú tie peniaze, 

ktoré my, o ktoré môžme, ktoré môžme investovať (gong) 

inde, nie 

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

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

Ďakujem pekne. 

My sme mali vlastne tú správu pána kontrolóra už pred 

mesiacom, alebo dvomi mesiacmi a ja som sa na zasadnutí 

komisie pýtala, že ak nachádzame zmluvy, ak nachádzame 

faktúry, ktoré sú vyfakturované a vyplatené na neexistujúce 

práce, ako je možné, že toto nemôže byť dôvod na zrušenie 

zmluvy, keďže sa tá zmluva riadne neplní, bolo mi povedané, 

že nemôžeme to zrušiť, pretože ide, je, máme pred nami 

zimnú údržbu.  

Ja si predstavím, že toto pozerajú, toto naše 

zasadnutie pozerá iba jeden človek, ktorý má svoju firmu 

a keď má zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu nedodáva službu, 

za ktorú platí, tak v tom momente, predpokladám, že má 

nárok tú zmluvu otvoriť, alebo zrušiť.  

Čiže, ja navrhujem a prosím kolegov, aby mi podporili 

toto nové uznesenie a a ten text uznesenia je tento: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ho 

berie s hrôzou na vedomie, to som si osvojila od pána 

Hrčku,  

za druhé, žiada primátora o ukončenie zmluvy so 

spoločnosťou A.R.K. z dôvodu porušovania zmluvy, 

za tretie, žiada primátora, aby podal podnet na 

finančnú políciu na prešetrenie finančných podvodov,  

za štvrté, žiada primátora začať rokovať s priamymi 

dodávateľmi u upratovacími a udržovateľs udržovacími 

spoločnosťami, ktoré dodávajú tieto služby bez A.R.K. 

z dôvodu časovej tiesne. 
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Nie je možné, aby sa táto situácia keď my tu sedíme, 

ľudia sa na nás pozerajú, sú to verejné zdroje, tak nie je 

možné, aby sme toto, jednoducho, nechali bežať ďalej. To 

je, to je hanba na nás všetkých.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pán poslanec Hrčka. 

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

Áno doplnené uznesenie.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Neviem či som správne počul, to je nové uznesenie, 

alebo doplnenie? Lebo treba upozorniť na to, že ak by to 

bolo nové uznesenie, napriek tomu, že s tými vecami 

súhlasím, tak potom bude problém s tým uznesením pána 

Koleka. Ak je to doplnenie, super, lebo potom, aby sme 

v tom mali jasno. Lebo, aby sa náhodou nezrušilo iné dobré 

uznesenie, ktoré tu bolo navrhnuté.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to doplnenie, hej? Čiže po potvrdila pani 

Štasselová, že to doplnenie uznesenia. 
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Ono to naozaj vždy vyzerá tak, že, že jednoduchšie to 

vyzerá keď to treba iba o tom rozprávať, potom keď to treba 

robiť, ale viete, každý ten, ten menežér, ten menežér, 

ktorý sa hlásil za primátora, ktorý povedal, že má brutálne 

menežérske schopnosti, tak menežér keď príde do firmy, tak 

si zoberie najväčšie faktúry a vie, že na najväčších 

faktúrach sa dá najviac ušetriť a najviac rezerv nájsť.  

No tu za tri roky najväčší menežér z Nemecka a neviem 

z akých ešte krajín, ktoré prešiel, si za deväť miliónový, 

na deväť miliónoch eurách nič nenašiel a nebyť hlavného 

kontrolóra, tak nenájde ani, ani tie drobné, ktoré tam sú. 

Čiže, je smutné, že útvar miestneho kontrolóra nájde 

viac ako celý magistrát. 

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: 

Ja len k pani kolegyni Štasselovej, teraz sme sa o tom 

bavili, že treba v tom doplnení toho uznesenia povedať, že 

s priamymi dodávateľmi rokujme, ale rokujme na jeden rok 

a fakt za zamyslíme nad tým, jak by sme to robili pomocou 

vlastnej firmy, alebo pomocou vlastných firiem.  

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja podporím tieto návrhy. Ja tiež chápem, že návrh 

pani kolegyni Štasselovej je na prechodné obdobie a že tá 

súťaž, o ktorej som hovorila, že proste, jednoducho, sa na 

nej už maká.  

Ja chcem len pripomenúť, že naozaj, tam kde sedí teraz 

Janko Mrva, sedel Ivo Nesrovnal v minulom volebnom období 

a vyskakoval jak keď on bude primátor, to zruší a hneď to 

zruší. No tak, asi si musíme počkať. 

Ďakujem. 

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

Dobre. 

Končím diskusiu a poprosím ešte teraz o vyjadrenia 

pána kontrolóra a pána riaditeľa magistrátu. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy, páni,  
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začnem teda odpoveďou pánu Dostálovi, preto lebo bol 

jediný, kto neriešil situáciu v A.R.K., čakal som teda, že 

bude pestrejšia tá diskusia, nie len orientovaná na jednu 

celkom mediálne atraktívnu oblasť.  

Pán poslanec, 

chcel by som vás ubezpečiť, že na otázky, ktoré ste 

položili k obsahu, máte veľmi detailné odpovede pri 

všetkých veciach kde sme sa nestretli so stopercentnou 

zhodou pri interpretácii súťaže a zmluvy medzi kontrolórmi 

a magistrátom. A tieto vyústili do doporučenia, ktoré 

navrhuje zo strany kontrolóra, aby audit sa používal 

prevažne ako v súčasnosti takzvaný štatutárny audit, ktorý 

je auditom účtovnej závierky. Ale preto prevažne, lebo aj 

audit, ktorý sa týka auditu majetku, tak ako kedysi bol 

riešený za pána Ftáčnika audit k Dopravnému podniku vecí, 

ktoré mu mali byť zve, predané, alebo vložené do majetku, 

alebo prenajaté, predané nakoniec neboli, len vložené do 

majetku a prenajaté a podobne aj v tomto období, keď teda 

auditori preverovali tým, že boli vysúťažení pre nás aj pre 

ostatné obchodné spoločnosti, alebo niektoré obchodné 

spoločnosti, majetkové súvislosti medzi mestom a toky 

financií medzi mestom a mestskými časťami, to sú audity, 

ktoré ja v žiadnom prípade nemôžem doporučiť, aby ich 

nerobili. Čiže, preto je tam použité to slovo prevažne.  

To je záver.  

Teraz, pokiaľ by magistrát pokračoval v tom, že by 

v rámci takýchto auditov boli aj právne poradenstvá 

a konzultácie a modely a podobne, tak s tým by som teda, 

samozrejme, bol nespokojný, ale ja, prosím pekne, viac 
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urobiť neviem. ubezpečujem vás, že magistrát voči tomuto 

nenamietal. S priamo zodpovednou osobou riaditeľom 

Kasanderom som túto vec prediskutoval, jeho pripomienky, 

námietky a názory máte detailne vpísané do každej časti 

kontroly, ktorú tam máme a pán riaditeľ pripustil, že teda 

to doporučenie, ktoré dávame  je vecné a vzhľadom na to, 

aby sa nekomplikovala situácia, bude aj dodržané 

a v podstate mu verím a verím, že aj pán primátor to 

podrží.  

Prejdem rýchlo k otázke A.R.K.  

Vystihla to pani Šimončičová. Keby mi chceli darovať 

firmu A.R.K., nechcel by som ju. Ona nielenže teda 

neprináša zisk, ale aj niekoľkokrát bola v strate. Táto 

firma nielenže nemá zamestnancov, ale ani nič nevlastní. 

V podstate ona nič nevie robiť, má len jediného povereného 

človeka, ktorý bol splnomocnený vystavovať faktúry 

a posielať ich na magistrát.  

Je to hrozné zistenie. A toto zistenie vzniklo, toto 

zi zistenie vzniklo ako náhodný saidefekt pri tom, keď som 

dostal odpoveď, že so mnou bude komunikovať právny zástupca 

tejto spoločnosti.  

Ja som vtedy rezignoval. Ja nemôžem komunikovať 

s právnym zástupcom, my máme na magistráte právne 

oddelenie, ktoré s právnymi zástupcami komunikovať môže.  

Ale chcem vás ubezpečiť, že pán riaditeľ pri stretnutí 

s dodávateľom, pán riaditeľ magistrátu, im jednoznačne 

povedal, že je toho istého názoru, ako ja, že prekročili 

rámec teda, ktorý bol akceptovateľný. Bol som veľmi rád, že 
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pri tom stretnutí s dodávateľom tesne po skončení tejto 

kontroly sme za mesto kontrolór aj riaditeľ magistrátu, aj 

pán riaditeľ Held, niesli rovnakú myšlienku.  

Prídeme k otázke tých džípíesov. Prosím pekne, my sme 

to konštatovali, konštatovali sme to na základe informácie 

od zamestnanca magistrátu, kde aj zamestnanec magistrátu, 

ktorý je na najnižšem člianku článku riadenia, bol 

nespokojný s tým, že nedokážeme vymôcť od toho dodávateľa 

normálne výsledky džípíes.  

Čiže, už to nebol len môj názor. Oni si boli vedomí 

toho, že sa nedarí plniť to uznesenie, a preto som 

pozitívne na úvod vyhodnotil, že konečne nám to dali a už 

ich máme. A takisto to bol aj pán, názor pána vedúceho toho 

zamestnanca, aj pána riaditeľa Helda, kde s každým z nich 

som o tom rozprával. Že čo bolo skôr a čo sa dá dosiahnuť 

skôr, prosím pekne, ja neovplyvním, ja môžem len žiadať 

o opatrenia a magistrát buď vidím, že sa ich snaží vykonať, 

alebo keď sa ich nesnaží vykonať, tak to budem konštatovať, 

že sa nesnaží. Ale v prípade džípíes, vás chcem ubezpečiť, 

že určite sa snažil, a preto bola jedna z otázok, ktoré som 

položil aj do dodávateľovi A.R.K., aby mi preukázal (gong) 

protokoly, že odovzdali džípíes magistrátu. Prosím pekne, 

v jednom prípade nám to teda ráčili dať. Asi to bola jediná 

komunikácia, ktorá ako tak prebehla, a ostatné ako keby 

neboli rozumeli, že čo som od nich chcel. Samozrejme, že 

som chcel, aby kompletne to bolo odovzdané.  

Nepôjdem do ďalších detailov. Teda v tejto otázke 

džípíesov.  
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V otázke pani Čahojovej, som čiastočne teraz 

odpovedal. Proste tá otázka komunikácie kde dispečer, 

prosím my nie sme s dispečerom začali, my sme začali 

s tými, ktorí robili podklady na faktúry, potom sme 

komunikovali s tým, kto nám faktúry posielal, potom sme sa 

snažili komunikovať s dispečermi a to bol tretí, tretí, 

treia úroveň. Všetci nám najprv niečo sľubovali a potom nás 

poslali preč.  

Proste, žiaľ, ja nemám žiadnu možnosť vymôcť dodržanie 

zákona 357, naopak, oni spochybnili zákon 357, a boli 

názoru, teda spochybnili ho v takej diskusii len, že nemám 

nárok na to, aby som chodil po subdodávateľoch, nakoľko 

A.R.K. nič nemá, nemá zamestnancov, tak nemá kto rozprávať, 

nemajú techniku. A povedali mi, že po tých ich 

subdodávateľoch nemám nárok chodiť.  

Ja aj teraz na mikrofón hovorím a trvám na tom, že mám 

nárok chodiť. A keď nemám, tak nemusím robiť ani 

kontrolóra, lebo pokiaľ zákon nebude stáť za mnou, aby som 

mohol dosledovať peniaze, ktoré vydávame až do toho miesta 

kde bol odpad skládkovaný, alebo kto v subdodávke túto 

prácu vykonal, tak potom kontrolórstvo ako systém by bol 

úplne neefektívny a neúčinný v celej republike. Tam nejde 

ani o mňa, ani o pána riaditeľa magistrátu, ide o o silu 

odporu podnikateľských subjektov am blok voči snahe o aspoň 

preverenie niektorých kľúčových záležitostí. 

Záverom chcem povedať a zase to poviem pani Čahojovej, 

táto kontrola prebehla na základe jej uznesenia. Ona dala 

uznesenie, aby sme robili tie námatkové kontroly. Nakoľko 

ste mi neschválili plán, lebo sa to nestíhalo, vyu tak 
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urobili sme všetko čo sme vedeli urobiť, okrem iného aj 

túto kontrolu, aj ďalšie kontroly, ktoré ste nám dali 

uzneseniami a robili sme námatkové kontroly.  

Táto kontrola nemohla mať široký záber, mohla mať len, 

naozaj, tam vyberiem niečo, tam vyberiem niečo. Chceli sme 

kontrolovať to polievanie. Presne ako to pani Čahojová 

vystihla, lebo sme si pamätali, že to bola diskusia vtedy 

keď sme v roku dvetisícšetsnástom predkladali tie, tie 

správy. Žiaľ, nedá sa kontrolovať, preto lebo chodiť za 

autami, aj tak by sme nič nezistili, len že zopár áut 

prešlo, potešili by sme vás, že sme ich stretli päť 

trebárs, ale to, to  predsa by nebola kontrola. Čiže, takým 

spôsobom sa kontrola robiť nedá.  

A keď nedostanem  podklady, tak potom kontrolu robiť 

nemôžem.  

A opakujem, keď tie džípíes dáta budeme dostávať, tak 

tá kontrola prebehne. Kontrola prebehne efektívne, zistíme, 

aj že kde čerpajú vodu, aj či tej vody dostali dosť, aj 

koľko díza vystrieka počas postrekovania, čiže čistenia 

komunikácie, alebo počas polievania, čiže liatia vody 

v horúčave na cestu, aby sa občanom teda nejakým spôsobom 

tu, aby sa občan slušne cítil v tých horúčavách. Dve rô, 

dva rozdielne spôsoby použitia tých vozidiel. 

Čiže, chcem vás ubezpečiť, že mám pocit, že 

v najbližších mesiacoch ste mi predĺžili kontrolu, 

nepredĺžili, ale znovu ste mi uložili, aby som to 

kontroloval. 
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Určite v spolupráci s magistrátom postúpime konečne 

k detailnejšiemu a dôslednejšiemu skontrolovaniu čo naozaj 

robia, alebo nerobia. A dúfam teda, že sa na mňa nikto 

neurazí, keď už ďalšie veci nebudem hovoriť, lebo zhruba je 

to, zhruba je to vystihnuté.  

Pani poslankyňa, keď je to o ničom, tak nech sa páči, 

môžete navrhnúť nového kontrolóra.  

Ďakujem. 

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

Prosím ešte riaditeľa magistrátu o vyjadrenie. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa pokúsim zhrnúť nejaké faktické poznámky, ktoré 

som si písal na základe vašich diskusných príspevkov. 

Keď by som bol trošku dlhšie, tak veľmi pekne poprosím 

o o predĺženie slova. 

Chcem na úvod povedať, že naozaj vnímame akékoľvek 

iniciatívy na vykonávanie kontroly dodávateľských prác 

veľmi vážne a naozaj k nim aj takto pristupujeme. A boli 

sme, sme a budeme súčinní pánu hlavnému kontrolórovi pri 

získavaní týchto výstupov, pretože to je ná, pre nás naozaj 

veľmi dobrý nástroj na to, aby sme získali, naozaj získali, 

by som povedal, niekedy stanoviská, postoje a naozaj, aby 
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sme sa pohli s niektorými vecami, s ktorými sa pohýname 

veľmi ťažko v súvislosti so starými zmluvnými záväzkami, 

ktoré toto mesto uzatvorilo pred rokom dvetisíc, pred rokom 

2015. 

Chcem na úvod povedať, že zmluva s touto spoločnosťou 

bola uzatvorená v roku 2010. V roku 2010, a rovnako musím 

povedať to, že do roku 2014, respektíve od roku 2015 sme 

nezaznamenali žiadnu iniciatívu magistrátu v súvislosti 

s vylepšovaním tejto zmluvy, alebo hľadaním akýchkoľvek 

rozdielov, ktoré by viedli k zlepšeniu výkonu, 

transparentnosti, činnosti tejto spoločnosti. Do roku 2015 

nebol vyvíjaný žiadny tlak, žiadna komunikácia so 

spoločnosťou.  

Dokonca aj uznesenia, ktoré tu boli prijímané 

v súvislosti tými, pamätáte s tými ortofotomapami 

a vykazovaním a tak ďalej, tieto vôbec neboli, neboli 

plnené.  

Prvá debata, navyše, mesto vstúpilo do roku 2015 

s tým, a to chcem poznamenať, že vykazovalo voči tejto 

spoločnosti neuhradené faktúry vo výške osem miliónov eur 

po lehote splatnosti.  

Čiže, debata vôbec s touto spoločnosťou bola proste 

veľmi, veľmi ťažká, až niekedy katastrofálna.  

Diskusia o téme džípíes. Tá sa viedla pol roka. 

A došlo až k tomu, že sama firma sa preriekla, lebo oni 

povedali, my ti, my tieto džípíeská v zmluve zaevidované 

nemáme, čo to vlastne od nás chcete? Do roku 2015 od tejto 
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firmy nežiadal nikto nejaké vylepšenia, doplňte džípíeská, 

doplňte nejaké koordináty.  

Zmluva neobsahuje čistenie biologických odpadov. Pri 

haváriách na cestných úsekov mesta, nemáme žiadne 

zabezpečenie sú, už už máme, nemali sme žiadne zabezpečenie 

voči, proste, úniku ťažkých odpadov, alebo pri havárií 

nejakých cisterien, kamiónov, to tam vôbec nebolo. Nebolo 

tam naozaj, množstvo vecí, množstvo vecí, ktoré postupne 

krok za krokom sme odhaľovali a prijímali sme opatrenia, 

ktoré sme predkladali do zastupiteľstva v roku 2015, v roku 

2016 a teraz dostanete ich aj v roku 2017. Sú zverejnené, 

to znamená, konkrétne vylepšenia, kroky. Ku ktorým bolo 

treba ale dospieť na základe toho, že sa veľmi, veľmi, 

veľmi ťažko rokovalo s touto firmou, ktorá tu mala, by som 

povedal, špeciálnu zmluvu uzatvorené v roku 2010 na obdobie 

ôsmich rokov.  

A jednoducho, firma buď je ochotná túto dohodu 

upraviť, alebo nie, ale vedomá si jednej veci, že letná 

a zimná údržba komunikácií v Bratislave je otázkou 

strategických činností, ktoré vychádzajú zo zákona 

o hlavnom meste. To znamená, keď tieto veci nebudú 

zabezpečené, nie je sranda voči Bratislavčanom, voči mestu, 

jednoducho, aby, aby jedno, cesty neboli čisté, odhrabané, 

aby jednoducho, boli zasnežené a tak ďalej, a tak ďalej, 

a tak ďalej. A tuná postup, jednoducho, nastal.  

Firma začala zverejňovať džípíes koordináty vo formáte 

takom, ako začala zverejňovať. Potom sme tam riešili či 

majú dvihnutú radlicu, majú dole radlicu a tak ďalej, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 519

začala to robiť v roku 2015 po veľmi silnom tlaku hlavného 

mesta.  

Dokonca, sa na internetovej stránke hlavného mesta 

zverejňovala taká mapka kde boli vozidlá rozostavené tak, 

kde sa, kde sa nachádzajú v tej danej, v tej danej chvíli.  

To, že tieto džípíes koordináty a tieto dáta, ktoré 

nám oni dávali, neboli dokonalé, sme vedeli. Ale ako môžete 

do donútiť zmluvného dodávateľa, ktorý, jednoducho vám 

vyhlási, že on má túto formu a táto forma je preňho proste, 

akože, vhodná, túto formu nám vie zabezpečiť, nemá ju 

v zmluve, ten tlak prebiehal ďalej to toho momentu, že nám 

tieto džípíes dáta boli poskytnuté.  

To znamená, sú tu, hovoril o nich pán kontrolór. 

Samozrejme, budeme žiadať, aby nám poskytli tieto dáta ku 

všetkým činnostiam.  

Oprávky. To sú tie veci, o ktorých hovoril pán Kolek, 

pán Hrčka, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) kontrola. 

Viete, my sme na tieto veci prišli v roku 2016. Vtedy 

sa otvorila otázka, že v prípade, že dochádza k oprave 

úseku, v súvislého úseku, väčšieho úseku, väčšieho úseku, 

jednoducho, akým spôsobom zabezpečíme to, aby sa táto vec 

vykázala aj z hľadiska proste účtovníctva.  

Jedna vec bola tá, že firma urobila na základe rôznych 

komunikácií, aj ako keby práce naviac, ktoré  neboli 

fakturované, ale primárna dohoda bola tá, ktorú sme 

uzatvorili na jar v dvetisícsedemnásť pri schvaľovaní 

letného operačného plánu. Keďže, a to máte uvedené, tuším, 
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aj v materiáli vo vysvetlení, ale keď, tak to poskytneme, 

že vlastne nahodíme letný operačný plán, oprava 

komunikácií, rôzne uzávery a tak ďalej sa vedú veľmi 

flexibilne, my si ich budeme evidovať a ku koncu letného 

plánu operačnej údr, letného operačného plánu zimnej ú, 

letnej údržby, pardon, sa urobí zúčtovanie uvedených, 

uvedených úsekov a firma, firme sa to poskytne, aby 

dobropis, účtovne sa to, samozrejme, vysporiada. Takéto 

niečo sa už uskutočnilo. To znamená, máme to. Tieto veci sa 

robili v roku 2016.  

Do roku 2016, ja to poviem otvorene, sa s takýmito 

vecami vôbec nehýbalo, nie je to zakotvené v zmluve, 

neriešilo sa to. Pri komunikácii s touto spoločnosťou sme 

to vyriešili týmto, týmto spôsobom, ktorý tu máte uvedený 

a samozrejme, bolo to poskytnuté aj pánovi kontrolórovi.  

Zverejňovanie, samozrejme, to čo hovoril pán poslanec 

Hrčka.  

Mesto, od januára 2018 máme spustené nové webstránky, 

kde bude na to vytvorená ešte lepšia platforma 

a zverejňovanie, ale už teraz zverejňujeme a budeme 

zverejňovať, práve bolo o tom rokovanie, tuším včera alebo 

predvčerom, aká forma bude zverejňovaná. A nemáme problém 

zverejňovať džípíeská na jasnú kontrolu toho či tie vozidlá 

tam sú, alebo nie sú a či mesto platí, alebo neplatí za to 

čo, za to čo, za to čo táto firma urobí.  

Skúsim ešte, pardon, aby som.  
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Dobre. K informáciám v súvislosti s novým podnikom, 

s verejným obstarávaním, ja sa ospravedlňujem, nebolo to 

možné zaradiť na toto zastupiteľstvo, na decembrové 

zastupiteľstvo bude zaradený materiál kde vám predložíme 

konkrétny návrh na možnosti realizácie vlastného 

komunálneho podniku hlavného mesta tak, ako sa o tom 

dlhodobo diskutuje, aj v súvis, aj aj s informáciami, 

ktoré, ktoré, na ktoré, samozrejme, máme dáta pri internej 

analýze, ktorú robil magistrát, a aj v súvislosti s dátami, 

ktoré sme robili si v externej analýze so spoločnosťou 

Grant Thornton ktorá nám to zanalyzovala ohľadne 

výhodnosti, ale predložíme informatívny materiál, aby ste 

mali prehľad o tom, akým spôsobom my môžme postupovať pri 

zriaďovaní vlastného podniku, a tam dostanete, samozrejme, 

všetky informácie v súvislosti s tým, že ako sa tu vlastne 

tvorila zimná údržba komunikácií, ako v roku deväťdesiatom 

piatom bol zrušený vlastný komunálny podnik, akým spôsobom 

ďalej mesto postupovalo, akým spôsobom to bolo tendrované, 

akým spôsobom postupuje mesto teraz. A jednoducho, a aký 

návrh predloží pán primátor do zastupiteľstva v súvislosti, 

v súvislosti s ďalším postupom pri zabezpečovaní tejto 

údržby.  

Čiže, veľmi vážne sa tým zaoberáme a keď to budeme mať 

hotové, hovorím, do decembrového zastupiteľstva bude 

zaradená táto informácia.  

Za mňa asi toľko.  

A ešte to čo sa pýtal pán poslanec Dostál. 
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Áno, mesto poskytlo pomerne, pomerne konkrétne 

stanovisko k zisteniu pána kontrolóra, ktoré sú uvedené 

v materiáli, veľmi detailne rozpísané.  

To znamená, k tomuto by som asi viac dneska nemal čo 

dodať.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Čiže, materiál s tým po čom sme volali, aj ja ako 

poslanec a s tým aj po čom voláte ako my, bude predložený 

s návrhmi, dostanete ho. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja neviem na koho mám reagovať teraz, či na na Petra, 

alebo tuná pána riaditeľa magitrátu, lebo na Petra len tak 

skrátka. Mediálne atraktívnych je tu tém, Peťo, toľko, že 

aj sám vieš, že by si sa toho nedar nedo nedorátal.  

A pán, pán, pán riaditeľ, akože, vy veľmi veľmi veľa 

rozprávate a veľmi dlho a potom sa človek v tom stráca, ale 

ja sa vás chcem spýtať na jednu vec, keď tam v tej firme 

A.R.K. je pani, ktorá iba vystavuje faktúry, s kým sa 

dohadovali tie služby na tú zimnú údržbu, alebo na letnú 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) jednotlivec. S kým ste to 
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dohadovali, keď je tam len pani, ktorá vystavuje faktúry? 

Ja neviem. Je tam nejaký človek ešte iný s kým sa to 

dohadovalo?  

A keď sa bavíme o tom, že niema nemáme, nemáme možnosť 

nejakým spôsobom primäť dodávateľa služieb k tomu, alebo 

k tomu, ja už nebudem mať na to čas, lebo zúčastnil som sa 

tej kontroly, ale pán Hrčka vám to vysvetlí.  

A chcel by som požiadať aj pána kontrolóra, aby nás 

ďalej zapísal obidvoch do tej kontroly, budeme sa 

zúčastňovať ďalej tejto kontroly a keď budete niečo 

potrebovať aj s tým podnikom, aj tam vám pomôžeme. Úplne 

v kľude.  

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

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

Prosím, časomieru kontrolujte.  

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

Ďakujeme veľmi pekne. 

Zmluva so spoločnosťou A.R.K. bola podpísaná 1. 11. 

2010, v tej zmluve je dátum iba pri podpise primátora 

Ďurkovského a tých troch spoločníkov dátum nie je, ale 

v texte je, že je účinná od 1. 11. 2010.  
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Uzavretá je s tromi spoločníkmi spoločnosti A.R.K. 1. 

11. 2010, z ktorých tých troch pán Gúth v tom čase nebol 

žiadnym spoločníkom, alebo konateľom tej spoločnosti. 

Vstúpil  do nej až o mesiac. Takže zmluva bola podpísaná 

s neexistujúcim človekom. Zmluva podľa môjho názoru je 

neplatná, nezákonná a z toho dôvodu ju možno okamžite 

vypovedať a nemusíte hľadať nejaké ďalšie veci. Jedna 

poznámka. 

Druhá. Pán primátor, Ďurkovský podpísal tú zmluvu 

a zmizol do zabudnutia, ale vy ste sa pár mesiacov, alebo 

mesiac na to stali poslancom a vtedy sa to začalo meniť. 

Ste si nevšimli? (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A nie len ja som sa stal poslancom, ale napríklad, 

pani poslankyňa Kimerlingová sa stala I. námestníčkou 

primátora zodpovednou za financie. Tak sa opýtajte čo 

spravila, aby vylepšila pozíciu mesta. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Zrýchlene.  

Ja mám všetky džípíeska vy.  

Pán riaditeľ, ďaš, škoda že odchádzate, lebo ja mám 

všetky džípíeska, vravíte, že viete, kde je radlica hore, 
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radlica dole. Tak môžeme si ich prejsť, lebo tie džípíeska 

sú od roku 2009 úplne rovnaké.  

Čiže žiadnu radlicu hore, radlicu dole nevidíte 

a onlajn systém ste nemali. Budem si to potom cez 

interpeláciu, samozrejme, pýtať.  

Neni ako dodávateľa donútiť. 

Prepáčte, keď si objednám, s prepáčením, sprostý, 

proste, že mi niekto vymaľuje v byte niečo alebo mi prerobí 

a povie mi, keď vojdem do bytu, povie mi nemôžte tu 

vstúpiť, nemôžte sa pozerať čo robím, tak mu za to 

nezaplatím. Predsa, to je jednoduché. 

Keď kontrolór príde na kontrolu a dodávateľ odmietne 

podľahnúť kontrole, aby teda mu umožnil skontrolovať veci, 

tak mu, jednoducho, nezaplatím faktúru a poviem mu, 

prepáčte, no vy ste nedovolili kontrolovať, ja neverím, že 

ste službu dodali, dokážte, že ste ju dodali. Pokiaľ mi ju 

nedokážete, ja vám nezaplatím. Veľmi jednoduchá rie, veľ 

veľmi jednoduché riešenie. A pre supertop menežérov 

z Nemecka by to malo byť úplne jednoduché takéto niečo. 

Ja som stále nepočul ako bude budúca kontrola urobená 

tak, aby sa to neopakovalo, že (gong) nám zamietnú. 

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: 

No, my sme sa pôvodne viacerí hlásili ešte na pána 

kontrolóra a teraz do toho vstúpil pán riaditeľ a tak sme 

mohli mať dva vstupy, teraz budem mať len jeden, takže ani 

všetko sa nedá takto stihnúť.  

Ja sa teda obrátim najprv na pána kontrolóra, lebo ja 

som sa ho tiež pýtal na to, okrem pána Dostála, že či by 

nepovažoval za vhodné, aby okrem toho, že berieme niečo na 

vedomie, teda že berieme na vedomie výsledky kontroly, že 

by tam aj zapracovával konkrétne nápravné opatrenia, ktoré 

kontrolný subjekt odsúhlasil aj s termínom a my to budeme 

tuná schvaľovať. Že teda budeme ukladať aj úlohy my priamo, 

nie len to, že.  

No ale nie len to, že vy sa dohodnete priamo v tom 

protokole, že to spraví do nejakého termínu, ale my to tu 

môžeme dať aj do toho uznesenia schváliť.  

Akože, dá sa to aj tak robiť, ale, ako, presne to čo 

teraz navrhuje Ignác Kolek, to tam tak bude. Čiže, aby sme 

to nemuseli robiť my, ale že už by to hneď ste vy ako 

kontrolór dal do toho materiálu. 

Á, no už nestihnem viacej. Takže to bolo také 

podstatnejšie. 

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 pánu kontrolórovi za odpoveď aj k tej časti, 

ktorá sa netýkala A.R.K., ale teda neviem či som bol 

nezrozumiteľný, ale ja som sa nepýtal iba do budúcnosti, že 

čo, čo urobiť, aby sa to napravilo, ale teda keď sa 

v kontrole konštatuje, že, alebo v Správe o výsledku 

kontroly, že časť objednávky je v súlade s predmetom 

vysúťaženej rámcovej dohody, to znamená, že časť nie je 

v súlade, že či to len teda ponecháme na takéto kontrolné 

konštatovanie, alebo sa s tým dá a má ešte niečo ďalšie 

robiť, lebo, lebo to je teda dobré, že zistíme, že bo bolo 

bolo niečo objednané, mimo toho čo bolo, čo bolo 

vysúťažené, ale či to stačí, tak to si teda nie som celkom 

istý. 

Ale tak, keď schválime to doplnenie, že nie len 

berieme na vedomie, ale s hrôzou berieme na vedomie, tak 

možno to bude stačiť. 

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: 

Mám pustený mikrof. Ďakujem. 

Na pána riaditeľa.  

Ja si pamätám, že my sme v roku 2015 dávali do konca 

roka 2015, aby ste pripravili tú možnosť.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 528

Vy ste dávali priebežné nejaké informácie a teraz to 

bude vlastne koniec roku 2017, čiže, katastrofa, lebo sa to 

už v roku 2018 nestihne zrealizovať. 

Druhá vec, a veľmi dôležitá. Pán kontrolór, ty vieš 

o tom, že v zmluve, a teraz počúvajte, páni poslanci, 

v článku 5 odseku 3 je uvedené, že majú k faktúram dokladať 

záznamy gépées? Vieš o tom?  

Ako môžu byť preplácané faktúry bez záznamov gépées? 

Toto je, toto by som okamžite zakázal preplácať. Toto je na 

finančnú políciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

(poznámka: počuť slová „môžem byť posledný, preradili 

ma“) 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Dobre. Takže, ďakujem. 

Neviem či mám skôr reagovať na pána kontrolóra, alebo 

pána riaditeľa. 

Pán kontrolór, ja som vďačná, alebo som rada, že 

cítite, že magistrát až do toho posledného referenta, alebo 

dispečera sa snaží kontrolovať firmu A.R.K., ale trošku mi 

to pripadne falošné keď sledujem ako sa rútime do ďalšej 
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nevýhodnej zmluvy pri obstarávaní verejného osvetlenia na 

dvadsať rokov.  

A keď podpíšeme zmluvu za takých podmienok, ako sú 

nastavené vo verejnom obstarávaní, tak zbytočne budeme 

kontrolovať, zbytočne sa tu budeme rozčuľovať, zbytočne 

budeme vyvíjať tlaky, ako hovorí pán riaditeľ magistrátu, 

keď bude zmluva platná, kontrakt uzavretý. 

K pánovi riaditeľovi magistrátu poznámka, že, alebo 

k vedeniu tohoto mesta, že sa hovorí, že za primátora 

Ftáčnika za štyri roky sa nič nespravilo. Prosím vás, štyri 

roky  oproti (gong)tom trom rokom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním. Nie len zmluva o verejnom osvetlení, 

ale aj ďalšia zmluva, ktorá sa, ktorá práve prebieha. Lebo 

obstarávanie starostlivosť o verejnú zeleň za štrnásť 

miliónov euro. 

Čiže, jeden, jeden kontrakt za druhým, ktorý 

v podstate vysáva peniaze z tohto mesta.  

Naozaj, kolegovia, zahlasujte za moje uznesenie, aby 

sme aspoň túto jednu zmluvu zrušili. 
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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: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sklamaný z určitej tolerancie pána kontrolóra, 

pokiaľ ide o tie audity, to poviem na začiatku. 

Tie audity sú fiktívne a je to porušenie, porušenie 

výberového konania, na to nebolo vyberané, načo sa potom 

platilo?  

A samozrejme, ale kľúčové je téma A.R.K., mesto 

vlastne platí schránke, prosí ju, aby niečo urobila, tá to 

nerobí. Pritom ale celý čas, ako upozornila aj poslankyňa 

Šimončičová, má v rukách argument na zrušenie zmluvy. 

Máme zhodou okolností primátora, ktorý to zrušenie 

zmluvy žiadal, ktorý hovoril, že treba prevziať tieto 

činnosti, ktoré boli ausorsované za Ďurkovského, späť, ale 

nekonal. 

Môžeme z toho vyvodzovať rôzne dohady, ale to dám 

bokom.  

Žiadam, pán primátor, hlavne, dajte nám informáciu, 

akom je v tom, v tejto chvíli (gong) príprava tohoto 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Najskôr by som reagoval na pána riaditeľa. 

Áno, vy ste hovorili v tej svojej informácii, čo sa 

urobilo za tie tri roky, ale naozaj, vy ste ten, teda spolu 

s pánom primátorom, ktorý rozhoduje o verejných financiách 

tohto mesta a vy máte nie len skutkovú, ale aj právnu 

zodpovednosť.  

Čiže, pokiaľ pán kontrolór bude konštatovať, že tu 

došlo k nezodpovednému nakladaniu, čo už raz urobil 

v svojej správe, vtedy pán primátor mal vyvodiť osobnú 

zodpovednosť.  

Ja znova poukazujem na to, že za tento stav je niekto 

zodpovedný. A nie len za to, že v roku 2010, bola uzavretá 

zmluva nevýhodná. Pán kolega Mrva povedal, aký bod v tej 

zmluve existuje.  

Druhá vec je, pán kontrolór, hovoríš, nejde o mňa, 

nejde o pána riaditeľa, nejde o primátora, no asi ide potom 

o nás poslancoch, čoho sme schopní urobiť, aby sme zjednali 

nápravu. Lebo tento stav to je kriminál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bol posledný príspevok.  

Obidvaja páni sú tu potom ešte ďalej pre ďalšie 

detailné otázky, keby sa niekto chcel opýtať v rámci 

prestávky.  

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesení.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto návrhu sme dostali tri návrhy na doplnenie 

pôvodného uznesenia.  

Prvý návrh dal pán Kolek. Okrem toho, že berie na 

vedomie, ďalej žiada primátora, mestské zastupiteľstvo, 

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení, tých, ktoré k dátumu 

kontroly neboli splnené.  

Po ďalšie, zabezpečiť plnenie kontrolou navrhnutých 

nových opatrení s termínom plnenia február 2018. 

A po ďalšie, mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnému 

kontrolórovi zabezpečiť realizovanie reálnych dod, reálnych 

dodaných výkonov firmy A.R.K. Tuto je termín decembrové 

zas, zastupiteľstvo v roku 2017. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných.  

Dvadsaťdeväť za.  

Uznesenie je prijaté.  

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz som v rozpakoch s tým, čo tu dal pán Mikulec ako 

druhý, lebo ja som čítala tuto, že okrem toho, že berie na 

vedomie a po ďalšie žiada a on dával návrh berie na vedomie 

zameniť na berie s hrôzou na vedomie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Toto bolo o od odhlasované, tak by sme nemali o tomto 

už hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť slová „bolo odhlasované, že berie na 

vedomie“) 
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Ale do tretice pani Štasselová si to osvojila to isté 

a ona tiež žiada doplnenie pôvodného, pôvod 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A o čom idú teda poslanci hlasovať?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tak hlasujte o návrhu pána Mikulca, berie na vedomie 

s hrôzou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasuje o návrhu pána, o pána Mikulca. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: počuť slová „to ste už odhlasovali, dvakrát 

o tom istom, to už je v rozpore“) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O tom istom hlasujeme dvakrát. 

(poznámka: počuť slová „takže, to neni dobré“) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 

Dvadsaťdeväť prítomných.  

Dvadsaťštyri za.  

Uznesenie je prijaté.  

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Do tretice doplnenie návrhu uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

s hrôzou na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrola, kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy,  

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o ukončenie zmluvy so spoločnosťou A.R.K. technické služby 

s. r. o., 

môžem pokračovať, aby ste vedeli o čom budete 

hlasovať?  

z dôvodu porušovania zmluvy, 
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o žiada o podanie podnetu na prešetrenie finančných 

podvodov,  

ďalej o začatie konania s priamymi dodávateľmi 

u upratovacích  a udržiavacích služieb bez A.R.K. technické 

služby s. r. o. z dôvodu časovej tiesne na jeden rok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných.  

Dvadsaťsedem za.  

Uznesenie je prijaté.  

Tým sme dokončili bod dvadsaťosem a vyhlasujem 

polhodinovú prestávku.  

 

(prestávka od 11.45 do 12.31 h) 
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BOD 29 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

(po prestávke) 

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

Pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Pokračujeme bodom dvadsaťdeväť a tou je Informácia o stave 

realizácie Nosného systému. 

Je to pravidelný materiál, ktorý vám dávame na 

vedomie. Týka sa druhej etapy električky do Petržalky 

Bosákova-Janíkov dvor. 

Otváram. Je to bez úvodného slova. Informačný 

materiál. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Nikto sa nehlási.  

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného 

systému emhádé v Bratislave. 
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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.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 30 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 tridsať. Opäť Informácia o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry. Informačný 

pravidelný materiál. 

Bez úvodného slova. 

Otváram k nemu diskusiu. 
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Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, 

keďže sa táto téma, podľa mňa, je to dôležitá téma, 

pretože ako som sa dozvedela z materiálov, hoci som nebola 

na prednesení, alebo informácií o príprave rozpočtu mesta, 

lebo som nemohla byť, 

ak predĺžim svoj príspevok, poprosím o automatické 

predĺženie. 

Dozvedela som sa, ja som to netušila, že mesto bude 

musieť platiť DPH za realizáciu aj takýchto projektov 

z z európskych fondov, takže o to viac ma mrzí, že 

modernizácia električkovej trate Karloveská radiála, že 

mešká oproti pôvodným predpokladom.  

A tuná v materiáli, ktorý sme dostali písomne, je 

napísané, že moderné, modernizácia električkových tratí 

Dúbravsko-Karloveská radiála predpokladá sa začiatok 

realizácie štvrtý štvrťrok roku 2017.  

Je to pomerne aktuálny materiál. Tak ja sa teda pýtam, 

keďže viem, že je vypísané obstarávanie na zhotoviteľa, 

v akom štádiu je to obstarávanie, že by ste nám povedali, 

a že by ste nám teda povedali, či je aktuálne, aby sme 

v tomto štvrtom štvrťroku začali z realizáciou tejto 

električkovej trate. Re, jej rekonštrukcie. Pretože, tak 
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trochu som dúfala, aby, a verila, že začne čím skôr, už aby 

bola hotová, ale teraz, naozaj neviem, či bude úplne 

ideálne, ak s tou električkou rekonštrukciou začnete v lete 

pred komunálnymi voľbami. Pre všetkých ideálne.  

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď ako to teda naozaj je. 

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán primátor,  

na poslednej komisii územného plánu sme videli 

prezentácie investorov, ktorí sa zaujímajú o štatút 

významnej investície a tam sme videli takú vizualizáciu ako 

nová električková trať pôjde, predpokladám, že to by to 

mohlo byť tak od Starého mosta a popred divadlo, popred 

Slovenské národné divadlo, cez, cez už vyriešené územie 

Námestia Milana Rastislava Štefánika a potom ďalej po 

Košickej.  

Nie som veľmi spokojná s tým, čo som tam videla, 

predpokladám, že vy viete viac, ale električka, ktorá by 

nám vlastne tu pešiu zónu, alebo, alebo teda to veľké 

zhromažďovacie miesto pred národným divadlom preťala 

električkou, teda, že tá električka by nám preťala toto 

územie, nie je dobré riešenie.  

A takisto, Ružinov, možno len ružinovskí poslanci, ale 

neviem, mám také informácie, nie sú tiež veľmi spokojní 
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s tým, že by to malo ísť cez Košickú, kde by nás pripravilo 

o zeleň. Tam sme nedávno rekonštruovali trolejbusové trate.  

Takže, tá električka má nie optimálnu trasu. Tak by 

som povedala.  

Jasné, že nemôžeme povedať, že neželáme si, aby nám 

niekto vybudoval električku, len mali by sme sa viac 

zaujímať o to, akou trasou to pôjde a čo to prinesie 

Bratislavčanom, konkrétne, keďže to má ísť smerom na 

Ružinov, či to je potrebné.  

Tuná v tomto materiáli som nikde ani zmienku o tom 

nevidela. Viem, že tento materiál je o získavanie 

európskych fondov a peňazí, ale predsa len by sa to patrilo 

do projektu zapracovať, pretože ak zaujímajú o inštitút, 

alebo štatút tej významnej investície, tak predpokladajú, 

že do dvoch rokov by boli schopní to urobiť. Len nakoľko to 

nám vyhovuje?  

Čiže, potrebovala by som viacej informácií 

a potrebovala by som vaše jasné stanovisko, plus k tomu 

ešte aj stanovisko našich dopravákov.  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

My sme mali jednak prezentáciu tej električky 

v Ružinove, ale hlavne sme my mali teraz v pondelok na 

komisii územného plánovania, životného prostredia 

a výstavby a tam sme sa pýtali viacerí, že prečo práve po 

Košickej, že ako prišli na to? A odpovedali tí investori, 

že to bola požiadavka mesta.  

Chcem sa opýtať, že koho z mesta bola požiadavka, aby 

električka bola vedená tade, kade oni navrhujú, popred 

divadlo a potom zabočiť na Košickú a cez trhovisko a tak 

ďalej sa napojiť potom na Ružinovskú radiálu. 

Takže, toto keby ste mi odpovedali, koho požiadavka to 

bola?  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem opýtať tri veci. 

Jedna je veľmi konkrétna, ktorá je v tom materiáli. 

Ružinovská radiála, som si prečítala teda, že sa začalo na, 

robiť na projektovej dokumentácii, ale ÚVO to zastavilo. 
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Čiže, aké asi časové nejaké horizonty máme, že keď sa 

to teraz.  

Píše sa v tom, že sa vlastne prepracováva tá, ten 

projekt. Čiže, kedy asi časovo by sme sa mohli dopracovať 

k projektu?  

Potom sme navrhli a vy ste aj podpísali uznesenie, 

ktoré vyžaduje dopracovanie generelu dopravy? 

A takisto ma zaujíma, vraj už bolo vydané stanovisko 

k významnej investícii, že ste ho poslali, že aké je jeho 

znenie? K žiadostiam o významné investície.  

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. 

Pán primátor,  

ja tiež by som poprosil, dajte, predsa len informáciu 

poslancom. 

Tieto projekty sa jednak strašne oneskorili. Veď 

počúvame už druhý rok, že začne. Na jar mala začať radiála 

do Dúbravky.  

A za druhé, teda očividne sa aj predražia, to, či už 

z titulu DPH, alebo, alebo z ďalších dôvodov.  
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Čiže, takýto materiál nie je možné predkladať bez 

naozaj vysvetlenia. Čo sa, čo spôsobilo to oneskorenie 

a ako bude vyzerať ten začiatok teraz v zimných mesiacoch?  

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. 

Nebudem opakovať to, čo tu už odznelo. Ja som si len 

teda nalistoval a upútala ma pozornosť v bode, v bode 

príprava projektov 2014 až 2020, tá tabuľková časť. 

Projekt. Tie dva prvé preskočím. Modernizácia 

električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála. 

Plánovaný začiatok realizácie, štvrtý kvartál 2017. Je to 

reálne? Pán primátor, to by som prosil tiež nejak tak 

skonkretizovať. 

Horšie na tom je, že električková trať Ružinovská 

radiála, tá už začala v treťom.  

Čiže, to dostávame materiál, ktorý hovorí niečo 

o pláne a nejakým spôsobom nereflektuje skutočnosť.  

Takisto modernizácia električkových tratí Vajnorská 

radiála, tam je síce len projektová dokumentácia, ale 

realizácia je v treťom kvartáli 2017. Hej? 
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Čiže, tuná sa nejak tak disproporciálne rozchádzajú 

tvrdenia s realitou a to je presne v tom duchu, čo aj teda 

pán Budaj hovorí.  

Ten, ten komentár k tomuto materiálu by mal byť 

obsiažnejší a naozaj, zrealizovať tu aktuálny, ten aktuálny 

stav.  

Dať to len niečo ako informačný materiál, je, je 

vyslovene, akože, podcenenie náročnosti tohto materiálu. Či 

už teda pre prácu poslancov, ale v prvom rade pre nejakú 

vizitku práce magistrátu.  

Lebo realita sa akože hlboko rozchádza s tým, čo tu 

máme napísané. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Hanulíková. 

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

Ďakujem. 

Tiež by som poprosila odpovedať na otázku, že kedy sa 

začne s Karloveskou radiálou a kedy sa skončí?  

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

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, na to odpoviem. 

Končím diskusiu. 

V rámci odpovedí. 

Priatelia,  

uvedomte si, prosím, že toto je materiál zo septembra, 

ktorý máme teraz pre to na stole, tento je septembrový 

materiál, pretože mestské zastupiteľstvo nebolo schopné 

dorokovať za zasadnutie.  

Čiže, preto sa bavíme o mesiac a po, o mesiac a pol 

starom materiáli, a preto možná že niektoré vaše otázky. 

Aktuálny materiál dostanete, dostanete ho zase na 

decembrové zastupiteľstvo. 

Ale na vaše, k jednotlivým, k jednotlivým bodom. 

Pani poslankyňa Čahojová, začnem tou Karloveskou 

radiálou. 

Opäť musím povedať, že odmietam a vyprosím si nejaké 

poplašné správy, ktoré ty šíriš, že niečo sa meč, niečo 

mešká, alebo niečo je neskoro. Nič nemešká, nič nie je 

neskoro. Postupuje sa úplne tak, ako sa postupovať musí 

a má podľa zákona.  
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Mesto je teraz v procese verejného obstarávania na 

zhotoviteľa. Verejné obstarávanie končí podpisom zmluvy. Do 

podpisu zmluvy mesto nesmie ako obstarávateľ komentovať 

priebeh tohto obstarávania. Čiže, nebudem ho komentovať. 

Starostovia dostanú odo mňa list, pretože máme záujem 

na tom, aby boli informovaní, s ďalším postupom, čo budeme 

robiť po verejnom obstarávaní, aby bolo približne jasné 

akým spôsobom sa bude postupovať. Nikde ale nie je 

napísané, kedy sa musí začať, kedy sa musí skončiť.  

Vy veľmi dobre viete, že verejné obstarávanie mesto 

nemá v rukách, jeho dĺžka závisí od účastníkov. Od toho, 

koľko budú dávať dodatočne otázok, či sú ich desiatky, 

alebo stovky, od toho či sa budú námietkovať, 

nenámietkovať. V mestskej časti to máte presne takisto.  

Čiže, mesto nevie ovplyvniť dĺžku verejného 

obstarávania.  

A my sme teda v tom procese a to sa skončí, skončí 

podpisom zmluvy.  

A potom, samozrejme, nasle, bude nasledovať celý ten 

proces prípravy staveniska, odovzdania staveniska, 

organizácie dopravy, všetko to, čo budeme musieť riešiť, 

ale až s novým zhotoviteľom.  

Dovtedy sa to riešiť nedá. 

A prosím, nehovorme niečo, že mešká, alebo nemešká, 

pretože projekt prípravy a realizácie rekonštrukcie 
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Karloveskej radiály nie je projekt spojený s nejakými 

voľbami. To je projekt, ktorý Bratislava musí spraviť 

v tomto programovom období, ktoré končí 

v dvetisícdvadsaťdva. Dovtedy ho musíme spraviť a dovtedy 

ho, samozrejme, spravíme.  

Je to najväčší investičný projekt tohoto obdobia, 

sedemdesiat miliónov eur. viete si predstaviť ako je to 

logisticky, právne, ekonomicky a systémovo náročné a mesto 

to procesuje s najväčšou profesionalitou ako môže, pretože 

robíme veci poriadne a nie narýchlo, tak ako náš 

predchodca, ktorý pustil kvôli voľbám električku do 

Dúbravky načierno, bol to trestný čin, našťastie sa nikomu 

nič nestalo a mesto dostalo pokutu sedemdesiattisíc eur.  

Toto ro, toto robiť nechceme. Predpokladám, že ani vy 

takto nechcete robiť.  

Čiže, prosím, nespájajme tento projekt so žiadnymi 

voľbami. Toto je projekt, ktorý mesto musí robiť kvôli 

programovému obdobiu a kvôli tomu, že to Bratislava 

potrebuje. Ale nesúvisí to ani s mojim voľbami, ani 

s ďalšími inými voľbami, respektíve, ja to s tým nespájam.  

Pretože ja sa nepozerám na volebné roky, ale na to, čo 

mesto potrebuje. A to sa týka Karloveskej radiály. 

DPH. To je závažný problém. My sme o tom informovali 

na stretnutí, na prezentácií východísk k rozpočtu pre 

poslancov. Skutočne, stalo sa, že Európska únia a Európska 

komisia vlastne uprostred programového obdobia zmenila 

proces posudzovania oprávnenosti DPH a prijala nariadenie, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 549

alebo uplatňuje postup, v dôsledku ktorého hlavné mesto 

Bratislava nebude refundované, alebo nedostaneme 

refundovanú DPH na dopravné projekty, ktoré robíme 

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. To 

znamená, električkové trate.  

Do konca volebného, pardon, do konca programového 

obdobia 2022 sa, priatelia, jedná o sedemdesiatšesť 

miliónov eur. To je viac ako tretina bratislavského 

rozpočtu. Sedemdesiatšesťtisíc miliónov eur, ktoré pred 

nami budú stáť a ktoré my budeme musieť uhradiť. 

Takýto je postup Európskej komisie. 

Na budúci rok musíme počítať s desiatimi miliónami 

eur. Už sme k tomuto dostali vyjadrenie z ministerstva 

financií, ktoré nás vyzvalo, aby sme si urobili rezervu 

desať miliónov eur.  

Čiže, už teraz sme desať miliónov eur v mínuse.  

Hovorím to preto, pretože viem, že tu ko kurzujú rôzne 

poslanecké návrhy na to, čo robiť s mestským rozpočtom 

a ako si ho ešte rozobrať.  

Už teraz máme riziko desiatich miliónov eur.  

My, samozrejme, robíme všetky opatrenia preto, aby sme 

tomu predišli, už som sa stretol s ministrom financií, 

pracuj, rokujeme aj so zástupcami Európskej komisie, 

s právnikmi, ale situácia je taká, je to postup, ktorý už 
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sa uplatňuje v Košiciach. Čiže, Košice už tento reálny 

problém majú.  

Týka sa to mesta, alebo miest krajských tých, ktoré 

investujú financie do opravy infraštruktúry električkových 

tratí. To sú krajské mestá.  

Nemôže to robiť Dopravný podnik, lebo ten nie je 

oprávnený žiadateľ, ten je, na ifraštruktúrne projekty, na 

trate (gong), Dopravný podnik môže kupovať autobusy, 

električky a tak ďalej, to aj robí, ale električkové trate 

môže opravovať iba mesto.  

Čiže, iba my sme oprávnený žiadateľ, a my tento 

problém máme na budúci rok desať miliónov eur DPH.  

Len hovorím, aby ste vedeli, keď, čo nás bude čakať 

aká debata pri rozpočte.  

Pani poslankyňa Kimerlingová sa pýtala na strategickú 

investíciu. 

Pani poslankyňa,  

strategická inves. Ja neviem kto to tu v meste, kto 

povedal na ko, o Košickej, o tom nič neviem. Ja som sa to 

dozvedel tiež akoby z médií, respektíve z prezentácie prečo 

práve Košická? Pretože dopravný generel mesta je úplne 

jasný. Ten hovorí, že treba pripojiť túto oblasť, ale 

hovorí o iných uliciach, nie o Košickej. Toto je návrh 

investora. 
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Ja celý tento postup pokladám za iba absurdnú 

ilustráciu toho, že mesto nemá peniaze na to, aby si robilo 

tieto projekty samo a nemá kompetencie na to. 

Čiže, tu treba hľadať príčinu toho všetkého. Zlé 

financovania, zlé kompetencie hlavného mesta. výsledok je, 

že to robia investori a navrhujú tak, ako im sa to hodí.   

Ja s týmto nesúhlasím s týmto postupom. Ja. 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, ešte k tomu treba povedať ďalšiu vec. rozhodnutie 

o významnej investícii, je rozhodnutím vlády. Ona si 

zákonom túto kompetenciu pridelila, a rozhoduje o tom 

vláda. Bez ohľadu na akékoľvek iné názory, ale tým, že 

o tom rozhoduje vláda, je to aj zodpovednosť vlády. 

A vy viete, že ten proces je taký, že keď vláda túto 

investíciu pridelí, tak rozhodovacie a povoľovacie procesy 

odchádzajú zo samosprávy, ale idú na okresný úrad, ktorý 

potom vydáva územné povolenie, stavebné a tak ďalej.  

Čiže, my už nemáme žiadnu páku na to. A preto ja 

kladiem otázku, kto teda garantuje, že sa tam bude 

uplatňovať verejný záujem, že Bratislavčania budú môcť 

participovať, kto to garantuje? Lebo my to byť nemôžme. 

A to je aj odpoveď na otázku na môj názor. No keď to 

nevieme garantovať, tak sa ma na to nepýtajte.  
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My sme, samozrejme, k tomu dali nejaké technické 

vyjadrenie, s tým, to som už niekoľkokrát povedal, má ho 

Úrad vlády, ale to je iba také technické, že ja vítam každú 

investíciu v Bratislave, veď sme radi, že sa investuje, 

pretože mesto nemá financie na to, žiaľ, v dôsledku zlých, 

zlých pomerov finančných, ale na posúdenie takejto 

investície, mesto nemá informácie technické. To sú všetko 

iba obrázky, ktoré sme videli. Takže.  

A ďalší dopad je rozvojový poplatok, čiže žiadame, aby 

sa vyrovnala vláda aj s týmto. 

Čiže, to je kvázi vyjadrenie. Ale to je, to neni 

žiadny súhlas, nesúhlas, to je proste, technická, odborná 

správa.  

Košickú sme povedali. 

Ružinovskú radiálu, pani poslankyňa Štasselová, to vám 

povie riaditeľka sekcie financií. 

Stanovisko k investícii som povedal.  

A a pán poslanec Budaj. Toto, ja vám poviem môj názor. 

Však teraz ho hovorím, ale počkal som, kým skončí diskusia. 

A podotýkam, že to je septembrový materiál. 

Čiže, poprosím ešte pani doktorku Greifovú, aby 

vysvetlila, ako je to s tou Ružinovskou radiálou a Úradom 

verejného obstarávania.  

Prosím, dajte mikrofón pani Greifovej. 
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

Tak, dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže k otázke pani poslankyni Šimončičovej ohľadom 

kto rozhodol, alebo na základe čoho sa navrhuje, alebo 

preveruje možnosť vedenia električkovej trati cez Košickú.  

Tak je to na základe územného generelu dopravy, 

v ktorom vyšlo, že v tomto území je potrebné do doplniť 

určitý druh dopravy emhádé.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Myslím, že áno.  

A na základe toho. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Podľa mňa, áno.  

A na základe toho, pretože v investor, ktorý vlastne 

preveruje túto trasu pracoval s územným generelom dopravy, 

ma (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Želka, prosím, informáciu k Ružinovskej. 
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

A čo sa týka žiadosť, Ružinovská a Vajnorská radiála, 

nie je dokumentácia na ÚVO. Riadiaci orgán, my keďže chceme 

čerpať na projektovú dokumentáciu financie cez OPII, 

riadiaci orgán nám pripomienkuje dokumentáciu, v rámci 

ktorej vzniesol pripomienku, že pre ich organizáciu, čo je 

Slovenská správa ciest, ÚVO vznieslo v svojej dokumentácii 

pripomienku, na základe ktorej požaduje, aby sme my 

prepracovali našu dokumentáciu.  

Čiže, toto je aktuálny stav. 

Takže, momentálne sa prepracováva dokumentácia 

v zmysle pripomienok ÚVO k podobnému, alebo obdobnému druhu 

zákazky.  

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

Pani poslankyňa Šimončičová, faktickou. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Skúsim v priebehu minúty reagovať, lebo na vás som 

chcela, pán primátor najprv. 

Nám nevytýkajte, že dnes máme pokračovanie 

septembrového, vy zvolávate zastupiteľstvo. A ja vám chcem 

poradiť, zvolajte pokračovanie do dvoch týždňov, aby sa aj 
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konalo. Lebo potom môžme dopadnúť tak, že niekedy v januári 

2019 budeme mať ešte nejaké pokračovacie zastupiteľstvo. 

Teraz k pani Greifovej.  

Pani Greifová, čiže, ďakujem pekne za odpoveď- 

Čiže, oni jak hovoria, že máme to prerokované, lebo je 

to objednávka, oni len čerpali z materiálov, ktoré mesto má 

a nebolo nejaké špeciálne rokovanie s mestom, aby mesto 

vyjadrilo aj ústne, že potrebujeme tam mať električku. Toto 

mi úplne stačí. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež mám len minútu, čiže len k tomu 

najpodstatnejšiemu.  

Pán primátor, 

obyvatelia Karlovej Vsi ponesú najťažšiu záťaž 

rekonštrukcie električkovej radiály.  

Vy ste na mňa tlačili, že potrebujete veľmi rýchlo 

vézetenko o práci v noci a v dňoch pracovného pokoja, lebo 

to je potrebné ako podklad, alebo ako časť prípravy 

verejného obstarávania.  
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Teraz verejné obstarávanie beží a vy ste im okrem 

iného sľúbili, že aj tú rekonštrukciu prídete predstaviť 

obyvateľom Karlovej Vsi, čo sa doteraz nestalo. Čiže, 

nečudujte sa, že sa na to pýtam. 

Myslím si, že keďže si čítam materiály na 

zastupiteľstvá, že už v septembri bolo neaktuálne termín, 

ktorý bol uvedený v materiáli, ktorý sme mali k dispozícii 

a že už vtedy bol posunutý termín otvárania obálok. 

Takže, ja sa len pýtam, hádam to nám môžete povedať, 

pán primátor, kedy sa obálky budú otvárať.  

A posledná moja otázka. 

Kde si nájdem materiál, pán primátor, na stránke 

hlavného mesta, prezentáciu príprav rozpočtu hlavného 

(gong) mesta. 

Ďak 

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

Ešte raz. K tej radiále. To sa netýka len Karloveskej, 

Karlovej Vsi, radiála je významný bratislavský projekt, 

týka sa štvrtiny Bratislavy, Dúbravky, Karlovej Vsi, 

Devína, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice a Lamača. 

Čiže, pristupujeme k tomu s plnou vážnosťou. Obálky sa 

budú otvárať, myslím, jak mi hovorí teraz pani kolegyňa, 

28. 11., že?  

Želka, 28. 11. 
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RNDr. Želmíra   G r e i f o v á ,  vedúca oddelenia stratégie 

a projektov: 

Áno. 

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

Áno. Čiže, 28. 11. 

Opäť o tom rozhodujú ale účastníci, či vznesú ďalšie 

doplňujúce dotazy, alebo nie. Čiže, nemáme to v rukách.  

A obyvateľov, samozrejme, budeme informovať, ale 

najprv musí skončiť verejné obstarávanie, lebo tak to 

prikazuje zákon.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Tiež sa budem snažiť byť rýchly. 

Bol som v komisii, výberovej komisii na dodávku 

autobusov pre Dopravný podnik. Jedna z prísnych požiadavok 

na uchádzačov bola, rýchle plnenie. A tu túto požiadavku 

splnil jeden jediný dodávateľ a preto aj zvíťazil. Dôvod, 

začiatok práce na radiále už v lete. Tie, teda tohto roka. 

žiaľ, pán primátor dnes hovorí, že sme teda do žiadneho 

meškania sa nedostali, ale tie tvrdenia boli a dokonca mali 

teda aj takýto dopad na iné obstarávanie. 
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Chcem upozorniť ešte na mo jednu možnú komplikáciu. My 

v návrhu zmeny rozpočtu sťahujeme štyridsaťpäť miliónov 

z týchto, z týchto naplánovaných prác, dostávame sa do 

situácie, že na jednotlivé výberové konanie nebudeme mať 

krytie v rozpočte.  

Hovorím to preto, lebo súčasne dávame 

tristoosemdesiattisíc na začatie výberového konania na 

odstránenie havarijného stavu na Devínskej ceste z dôvodu, 

že bez toho nevieme otvoriť výberové konanie.  

Toto sú dve (gong) protiľa 

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

Nie sú, len som rád, že upozorňuje pán poslanec na 

napätý rozpočet na budúci rok, lebo skutočne, tieto procesy 

môžme začať iba vtedy, keď budeme mať krytie v rozpočte. Ak 

nebudeme mať krytie v rozpočte, ak budú prechádzať rôzne 

dobrodružné návrhy, tak nič sa z tohoto nezačne, priatelia.  

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,  

na chvíľu ste sa dotkli toho problému so strategickou 

investíciou. 
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Ja považujem, to že v Bratislave na najdrahších 

pozemkoch vzniká komerčný projekt a mes a vláda uvažuje 

o tom, že zneužije zákon o strategickej investícii na to, 

aby pomohla týmto podnikateľom, tvrdiť, že konajú vo 

verejnom záujme, v tejto situácii by som od vás očakával, 

že sa budete biť na poplach. 

Toto je demontáž samosprávnej demokracie. Mesto nebude 

vôbec hovoriť ani do urbanizmu, ani do procesu stavebných 

povolení, bude vyradené a bude len divákom.  

Ale vaše vyjadrenia sú dvojznačné. Chvíľami to vítate.  

Navrhujem vám a žiadam vás, zvolajte mimoriadne 

zastupiteľstvo, žiadajte prítomnosť pána Pellegriniho, 

ktorý sa stal, zdá sa, vo vláde lobistom týchto skupín, 

nech nám príde povedať, prečo má byť bratislavská 

samospráva (gong) vyraď 

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

Pán poslanec,  

vy hovoríte, že moje vyjadrenia sú dvojzmyselné, ale 

vaše postoje sú falošné. Pretože ja som navrhol, aby sa 

o tomto projekte rokovalo na mestskom zastupiteľstve a vy 

ste boli proti tomu, aby sa o tom rokovalo. 

Tak, vaše postoje sú falošné. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia, pán primátor,  

tá električka, ktorú chce investor stavať, 

predpokladám, že preňho bude slúžiť ako zástierka na to, 

aby deklaroval, že je to naozaj verejnoprospešná 

investícia.  

A preto my musíme o tom niečo vedieť a musíme sa 

k tomu vyjadriť. 

To, že o významnej investícii, o tom štatúte rozhodne 

vláda,  počuli sme podpredsedu vlády, ktorý povedal, že 

potrebuje od nás vyjadrenie. Že ak nechceme tú investíciu, 

tak povedzme to.  

Lenže, my musíme stále opakovať, že áno, chceme, aby 

investori investovali v Bratislave, ale nie za cenu toho, 

že on si potom ten, ten štatút vybojuje a bude nám, poviem 

to tak veľmi prísne, robiť napriek. A bude si robiť veci, 

ktoré si on predstavuje a nie tie, ktoré nám, ktoré nám 

(gong) vyhovujú podľa  

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor,  
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vy ste povedali, že pla v podstate, v tejto chvíli 

mesto je také nemohúce, nevie zabrániť, ani nijakým 

spôsobom ovplyvniť tie strategické investície.  

Bolo by vhodné, keby mediálne sa táto vaša, tento váš 

výstup aj odzrkadlil, lebo Bratislavčania budú nadávať nám  

poslancom, ale aj vám primátorovi. Nikto nepôjde na vládu 

sa sťažovať.  

Takže, bolo by vhodné, keby ste to už od zajtra 

vysvetľovali. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja toto moje, tento moje stanovisko tlmočím všade, 

všetkým médiám aj na verejnej prezentácii, ktorá bola 

s podpredsedom.  

Tak, si to pre, naštudujte, alebo. 

Dobre. 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie informáciu a tak ďalej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Prosím, teraz hlasujeme. Sme v hlasovaní.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To je informácia toto.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Pán poslanec. Prerušujem  hlasovanie.  

Pán poslanec Žitný tvrdí, že mu nereaguje hlasovacie 

zariadenie.  

Prerušujem.  

(poznámka: pracovník oddelenia informačných 

technológií kontroluje hlasovacie zariadenie poslanca 

Rastislava Žitného) 
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Prosím, opakujte hla. Opakujeme hlasovanie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Informácia. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsať prítomných. 

Sedemnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

A ja som za to ešte, aby sme dokončili, ešte si 

prebrali jeden, jeden bod pred obedom. Môžme? To je dosť 

dô. 

Pani poslankyňa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

...pýtala. My sme nedostali odpoveď. Ja som ju 

nepočula či ste zaslali písomné stanovisko Vláde Slovenskej 

republiky o štatúte významnej investície. To sme tu 

rokovali. 

Poprosila by som odpoveď jasnú a zrozumiteľnú. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokiaľ viem, uznesenie bolo, aby som vyjadril nesúhlas 

a a takýto som neurobil, pretože to uznesenie je nezákonné.  

Pretože som ho ne ne án.  

Toto, čo ste vy povedali, som ne, to som neurobil, 

pretože takýto, takýto nesúhlas ma nemôže zaviazať. Ale 

vláda má naše. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Názor som, samozrejme, mestského zastupiteľstva 

tlmočil. Samozrejme. 
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BOD 31 NÁVRH „ROZŠÍRENIE HARMINCOVEJ NA 4-
PRUH“ (NÁVRH NA KÚPU POZEMKOV 
NACHÁDZAJÚCICH SA V BRATISLAVE, V K. 
Ú. DÚBRAVKA, OKRES BRATISLAVA IV, 
OBEC BRATISLAVA-DÚBRAVKA, NA 
POZEMKOCH PARC. Č. 2727/34 A PARC. 
Č. 2725/44, OD FRANTIŠKA HLUBÍKA AKO 
VÝLUČNÉHO VLASTNÍKA POZEMKU NA PARC. 
Č. 2727/34 A OD OĽGY HURBANIČOVEJ, 
MÁRIE LOSERETHOVEJ, JANY 
HORVÁTHOVEJ, LADISLAVA KOMPANÍKA, 
MIRIAM SLÁMOVEJ A ZUZANY 
WURCZELLOVEJ AKO PODIELOVÝCH 
SPOLUVLASTNÍKOV POZEMKU NA PARC. Č. 
2725/44 A MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE VLASTNÍCTVA K TÝMTO 
POZEMKOM) 

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

Dobre. Prechádzame do bodu tridsať jedna. Ešte tento 

môžme prevziať, prebrať pred obednou prestávkou.  

Je to Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v 

Bratislave, v Dúbravke na Harmincovej ulici. Je to 

priorita, ktorú má mesto, samozrejme, aj mestská časť 

Dúbravka, pretože Harmincova ulica je lievik a potrebujeme 

ju rozšíriť. 

Vy všetci poznáte tú situáciu keď zastane autobus na 

zastávke pri Kauflande, tak vlastne stojí, stojí celý ten 

koridor a to je veľmi neuspokojujúce.  
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V Dúbravke sa stavia, investuje, rozvíja sa Dúbravka 

a toto je jeden z dvoch prístupových, alebo z troch 

prístupových spôsobov, ako sa do mesta dostať a z mesta, 

a preto tento návrh na rozšírenie Harmincovej ulice a na 

vyčlenenie financií do mestského rozpočtu, aby sme 

v Dúbravke mohli zrealizovať tento pre Dúbravku aj pre 

mesto veľmi významný projekt. Takže, vás prosím o jeho 

podporu.  

Sú k tomu súhlasné stanoviská, súhlasné stanovisko 

mestskej časti, finančná komisia aj mestská rada odporučila 

prerokovať.  

Takže, myslím že, v tomto je. 

Bolo by to v podstate bez úvodného slova, ale dovolím 

si to takto ešte podporiť, lebo je to veľmi dôležité pre 

Dúbravku aj pre mesto. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len, ste to povedali, pán primátor, že jedna 

z troch prístupov do mesta, že to bude veľ veľmi zaujímavý 

stav kedy sa bude rozširovať Harmincova a zároveň 

rekonštruo rekonštruovať električková radiála. 

Len toľko. 
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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 veľmi pekne. 

Vážený pán primátor,  

ako ste už uviedli, je to nie len že jedna z troch 

najdôležitejších, ale je to najdôležitejšia prístupová 

cesta do Dúbravky. Tadiaľ vedie emhádé keď chceme, aby 

ľudia využívali emhádé a chceme, aby tam tie autobusy 

nestáli, tak toto je jediný, jediná možnosť. 

Takisto, keby prišlo k rekonštrukcii, táto cesta o to, 

rekonštrukcii Karloveskej radiály, o to viac bude tá cesta 

zaťažená. 

A myslím, že všetci poslanci v Dúbravke úplne, nie len 

čo sme tu, ale aj, aj tí miestni poslanci, proste tu  táto 

téma je pre každého číslo jedna. Toto znamená pre Dúbravku 

úplne pupok so svetom. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Pán kolega Hanulík,  
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neviem, či ste to správne postrehli, vy očakávate, že 

rozšírenie Harmincovej bude hotové do rekonštrukcie 

električkovej radiály?  Alebo naopak?  

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa,  

opäť zmiešavate dve rôzne veci. 

Je úplne zbytočné teraz si stavať nejaké otázky 

termínové, pretože to sú dva procesy, ktoré bežia a keď 

budeme v nejakej ich fáze realizácie, potom môžme o tom 

rozprávať. Ale teraz to všetko spochybňovať, je veľmi 

nesprávne a je to na škodu Bratislavy. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Ja vidím obidve veľmi dôležité. A samozrejme, teraz 

nechcem úplne tu stavať, že ktorá je dôležitejšia.  

Pre Dúbravčanov je Harmincova dôležitejšia.  

Ďakujem. 

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

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len poďakovať pánovi primátorovi, 

zamestnancom magistrátu, GIBu, aj ďalším, ktorí materiál 

pripravili.  

Naozaj, dôležitá informácia, dôležitý bod pre 

Dúbravčanov, pre Bratislavčanov. 

A prosím všetkých o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že táto, toto dopravné riešenie neni 

významné len pre Dúbravku, ale využíva ho kopec 

Karlovešťanov, rovnako kopec ľudí z Devínskej Novej Vsi, 

ktorí prechádzajú cez Dúbravku.  

A najdrahšie čo môžme svojim obyvateľom dať, nie sú 

peniaze, ale je to čas. Denne tam ľudia strávia len v tomto 

jednom bode päť, sedem minút v zápche. Keď to vyrátame na 
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rok, takže, ak sa nám to naozaj podarí, darujeme 

Dúbravčanom do roka niekoľko dní života. 

Takže, fakt, a v tomto prípade ďakujem a vyzerá, že je 

to dobrá práca magistrátu. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len veľmi krátko.  

Nie len pre Devínčanov, ale aj pre Lamačanov, pretože 

tým pádom, že Dúbravka, skutočne, ako sídlisko, ktoré má 

tridsaťpäťtisíc obyvateľov, má len pripojenie cez tú 

Harmincovu, respektíve Alexyho, spôsobuje to zápchy vlastne 

aj v Lamači. 

Takže, skutočne, je to významná strategická 

investícia. 

A tak, ako sa píše v tej dôvodovej správe vlastne, 

projektová dokumentácia je už urobená od roku 2007. takže, 

troška je na škodu veci, čo sa doteraz robilo, ale som 

veľmi rád, že tento materiál je tu a pevne verím, že sa 

pristúpi potom  aj k samotnej realizácii. 

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

Pani poslankyňa Hanulíková. 

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

Ďakujem. 

Ja som, už ma predbehol pán Káčer, ale tiež som chcela 

povedať, že nie len pre Dúbravčanov, ale aj pre 

Karlovešťanov je to veľmi dôležité, pretože sa tam nebude 

vytvárať lievik a jako sa hovorí, že môžeme krásne vyjsť 

z Karlovej Vsi bez, bez rôznych zácp.  

A tak, ako povedal pán, pán Olekšák, my to tu zobral, 

lebo som mu to čítala, že, že územné rozhodnutie je už od 

dvetisíceho siedmeho, postupne sa predlžuje, takže je to 

super, že konečne ideme aj do realizácie.  

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja by som vás chcela poprosiť, keď sa bude realizovať 

ten štvorpruh, teda predpokladám, alebo dúfam, že sa tam 

bude robiť aj teda prednostný pruh pre busy, aj nejaká 

zeleň ochranná.  

A chcem sa tiež prihovoriť za podporu tohto, tohto 

materiálu. Viacero ľudí sa sťažovalo, že  práve tie zácpy 
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spôsobujú nadmerné, nadmerný smog, najmä autobusy, ktoré 

vlastne stoja v tej zácpe, nemajú tento voľný pruh. A ja 

teda pevne verím, že keď sa to bude projektovať, tak sa 

bude myslieť na ten prednostný pruh pre autobusy a zeleň 

okolo, okolo cesty. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Prepáčte mi túto vsuvku, ale krúti mi to uši. Zácpa 

nie je po slovensky, ale zápcha.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja len k pani poslankyni Pätoprstej, že máme už 

ekologické autobusy, nové autobusy, ktoré spĺňajú normu 

Euro 6, napriek tomu, že sú naftové. 

Takže, len toľko.  
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Nespôsobujú nejaký veľký smog. 

Ďakujem pekne. 

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

A máme osemnásť elektrobusov.  

Páni poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len chcem pripomenúť pánu starostovi Dúbravky, že, 

si teraz hľadám, ale neviem to rýchlo nájsť, bolo to tam, 

bolo pred časom vydané výrubové povolenie práve kvôli 

rozširovaniu tej Harmincovej. A ako čítam, ešte stále 

nemajú stavebné povolenie, to znamená, že ich nemohli 

vyrúbať.  

A ja by som poprosila, že, že, bude treba to výrubové 

povolenie zopakovať znovu, lebo úplne iná situácia je už 

teraz, pred tým než povolí stavebné povolenie. 

Len na toto upozorňujem, lebo to je spred desiatich 

rokov. 

Ďakujem pekne. 

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

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďaku ďakujem pekne. 

Toto je prvá fáza. Výkup pozemkov. Potom ešte ďalšie 

pozemky (poznámka: nezrozumiteľné slovo) výkupu.  

Čiže, (poznámka: nezrozumiteľné slová) ani dnes, ani 

zajtra. Verím, že budúci rok sa to pohne.  

Čiže, naozaj, všetko budeme robiť podľa zákona 

a ďakujem za upozornenie, ale opakujem, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) hneď zajtra. 

To sú prvé výkupy pozemkov. Ďalšie (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) budú ešte nasledovať, aj súkromníkom 

a ďalším. 

Ďakujem pekne za podporu tohto bodu. 

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

Ďakujem pekne. 

Je to skutočne dôležitý, dôležitý signál. Je to toto 

ve, toto zastupiteľstvo, toto vedenie mesta sa z tej 

plánovacej fázy dostáva aj do realizačnej vďaka tomu, že sa 

nám podarilo aj získať finančné prostriedky na to dobrým 

hospodárením. 

A je to projekt dôležitý pre celú Bratislavu. Lebo tak 

Karlovešťania, Dúbravčania, Lamačania, všetci sú 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 575

Bratislavčania. Ja som primátorom všetkým Bratislavu a pre, 

Bratislavčanov, a preto vás prosím o podporu tohoto 

materiálu. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje kúpu pozemkov a tak ďalej ako je to uvedené 

v materiáli. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

A ja vyha vyhlasujem hodinovú prestávku na obed, čiže, 

budeme pokračovať 14.15.  

Dobrú chuť! 
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(prestávka od 13.10 do 14.30 h) 

 

(gong) 

(gong) 

(gong) 

(gong) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

vrátili do rokovacej sály mestského, obedná prestávka už 

skončila.  

 

 

BOD 32 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 1147/2013 
ČASŤ D BOD 2 ZO DŇA 26. 06. 2013 – 
STAV POSTUPU  PRI PRÍPRAVE VÝSTAVBY 
ROPOVODU BRATISLAVA – SCHWECHAT 

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

Pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy bodom 

tridsaťdva, je to Informácia o plnení uznesenia mestského 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 577

zastupiteľstva a stav postupu pri príprave a výstavby 

ropovodu Bratislava – Schwechat. 

Informačný materiál máte na stole. 

Tam v poslednom období vecne nebol žiadny posun 

v situácii. Procesne bol posun taký, že pán minister 

hospodárstva sa mesta opýtal či sa zmenil názor mesta na 

tento projekt. My sme odpovedali, že názor mesta sa 

nezmenil a poslali sme pánovi ministrovi rozhodnutie 

mestského zastupiteľstva, ktoré k tomuto bolo prijaté a od 

tejto doby sa nijako nezmenilo a tým celá záležitosť sa 

skončila.  

Čiže, je to bez úvodného slova. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

(poznámka: niekto si kýchol) 

Na zdravie! 

(poznámka: niekto si kýchol opätovne) 

Ešte raz.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia a tak ďalej.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Do, ale veď ste mi povedali, že je uznášaniaschopné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

Zopakujeme hlasovanie, lebo som dostal informáciu, že 

zastu, že v sále je dvadsaťštyri poslancov. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Niekto nehlasoval potom. 

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

(poznámka: sčítavajú sa poslanci) 

V sále je dvadsaťštyri poslancov.  
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Čiže. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie, nie, ste, ste vyhlasovali, že ste 

nehlasovali.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak potom to nevyhodnotilo. 

Takže, opakujeme hlasovanie. 

Opakujte prosím, spustite hlasovacie a prosím každého. 

Áno. 

Pán, páni poslanci hlasujeme, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 33 INFORMÁCIA O DOPADOCH UZNESENIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY Č. 863/2017 ZO 
DŇA 25. 05. 2017 NA EKONOMICKY 
OPRÁVNENÉ NÁKLADY A NA ROZPOČET 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

Prechádzame do bodu tridsaťtri, a to je Informácia 

o dopadoch uznesenia zastupiteľstva a ekonomicky oprávnené 

náklady na rozpočet Hlavného mesta Bratislavy.  

Je to materiál, ktorý bol pripravený na základe 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

J, materiál obsahuje všetky informácie, ktoré mesto 

a Dopravný podnik k tomuto má a poskytli. Je tu riaditeľ 

Dopravného podniku. 

Čiže, nech sa páči. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Nestihol som si nalistovať materiál, tak budem tak 

z pamäti hovoriť. 

Vážení kolegovia, kolegyne, 
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tam naozaj sa stal jeden taký zázračný prípad toho, 

teraz začnem od začiatku. Keď vysúťažená, elektronicky 

overená cena sa dostala nad úroveň nami schválenej 

maximálnej sumy. Dobre si pamätáte, to bolo dvadsaťštyri 

miliónov, vysúťažená cena bola dvadsaťsedem miliónov aj 

nejakých stotisíc návrh. 

Po hrození že, teda aspoň ja som sa takto vyjadril, že 

nebudem mlčky tolerovať takýto spôsob nákupu autobusov, tak 

sa pánovi riaditeľovi podarilo svojim osobným prístupom 

znížiť cenu o viac jako tri a tri celé dva milióny. Hej? 

Vravím, malý zázrak. 

Mal by byť, pán riaditeľ asi radšej primátorom, hej, 

že v tom, tejto pozícií by sa mu podarilo niečo obdobné 

každý mesiac, alebo každý, každý polrok aspoň. 

Druhá vec je, teda ten materiál bol vyžiadaný presne 

v tom duchu ešte, keď nebolo, nebola istota ako dopadne ako 

dopadne táto súťaž na dodávku autobusov, ale vzhľadom na 

to, že boli tieto indície, že tá cena sa prekročí, tak mala 

ísť na od malo ísť na odsúhlen na odsúhlasenie vôbec, aby 

tá, to verejné obstaranie malo zdarný koniec, a aby mohlo 

dôjsť k uzavretiu zmluvy, takže toto bola len jediné taká 

obkluka k tomu, aby ten cieľ sa dosiahol. 

Ja som len zvedavý, že akým spôsobom sa to celkovo 

prejavilo do nákladov Dopravného podniku. Budeme tu mať 

vyúčtovanie za tento rok. Budeme ako hodnotiť ekonomicky 

oprávnené náklady Dopravného podniku. 
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To, čo sme neurobili za minulý rok sa prenesie do 

tohto. Musíme si uvedomiť, že všetky náklady Dopravného 

podniku radí hradí mesto z rozpočtu. Hej? 

Čiže, to, čo sa ušetrí na Dopravnom podniku, 

respektívne opačne. To, čo sa nám podarí nepremrhať na 

Dopravnom podniku, zostáva pre mesto na iné účely. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa len chcel spýtať, keby mi niekto na 

mikrofón, ale zase prosím, aby sa to neodignorovalo, mohol 

povedať, že či teda je po súťaži možné znižovať cenu, lebo 

možno ten, ktorý prehral, ten by možno znížil aj o viac ako 

o tri milióny a mohli sme dostať nižšiu cenu, lebo viete 

teraz. Niekto vyhral za o tri milióny viac než bolo, než 

mohol. Hrozilo, že sa to neprijme a on mohol znížiť cenu. 

A možno ten, kto skončil druhý, keď videl ceny, bol ochotný 

ísť aj päť miliónov dole a bol by na prvom mieste. A možno 

ten, čo bol tretí by šiel aj sedem miliónov dole. 

Čiže, mňa by zaujímalo, že či toto využívať aj 

v budúcnosti a či teda je to v súlade so zákonom. 
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Som strašne rád, že sme vysúťažili nižšiu cenu, len ma 

zaujíma ten proces obstarávania, či či teda máme druhé kolo 

ponúk, tretie, lebo obstarávanie mám vcelku slušne 

naštudované a neviem o tom, že by takéto veci boli možné už 

so zvíťazom riešiť. 

Podľa mňa cena v vysúťažená je finálna či už na jednu 

stranu alebo na druhú stranu, takže by som poprosil 

zdôvodnenia, teda niekoho povedať, že áno, je to právne 

úplne v poriadnu. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa (gong) Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Chcem využiť prítomnosť pána riaditeľa Dopravného 

podniku a nebudem hovoriť teraz k tomuto materiálu 

vyslovene, len nechcem potom interpeláciu a cez okľuky 

dostávať na na to odpoveď. 

Chcem požiadať pána riaditeľa, do Biskupíc 

sedemdesiatka koncom týždňa piatok, sobota, nedeľa, vo 

večerných hodinách cho chodí malý autobus. A z mesta smerom 

do Biskupíc už aj na Vlčie hrdlo a na ostatné smery 

z Biskupíc chodí plný autobus, naprataný jak, jak sardinky. 

Potrebujeme aj v tých večerných, na konci týždňa, cez 

víkend veľké autobusy. 
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A trebalo by bolo upozorniť vodičov, česť výnimkám, 

aby sa počkali, keď sú na zastávke. Obyčajne odídu pred 

nosom, než vystúpia z jedného autobusu a chcú prestúpiť na 

druhý. Konkrétne sa to stalo aj dneska, dvesto dvojka 

nepočkala, len toľko bolo treba, že som dva kroky urobila 

a pred ostatným proste pred nosom zavrel a odišiel a pritom 

mal čas ešte tam stáť, takže mohol otvoriť. 

Toto by som poprosila všeobecne im povedať, že nech sú 

láskaví a nech počkajú na prestup ľudí, keď sú už za sebou 

dva hromadné dopravy. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, vráťte sa do témy. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Skutočne, tlak ľudí, by som povedal, ktorým záležalo 

na na verejnom rozpočte, na peniazoch Bratislavčanov a do 

toho rátam samozrejme aj pána riaditeľa, ale boli to aj 

poslanci v dozornej rade a bol to aj kolega Kolek. Dosiahli 

sme napokon ten takzvaný zázrak, ako to on nazval, čiže 
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nakoniec obstarávacia cena išla pod tou, pod tú úroveň, 

ktorá bola v tomto mestskom zastupiteľstve schválená. 

Tiež, samozrejme, ma zaujíma, či to rokovanie nebolo 

úplne podľa pravidiel. V každom prípade ten výsledok je 

potešujúci a na druhej strane zároveň verím, že toto 

obstaranie už bolo posledné, kde tak výrazne dominovali 

vozidlá ešte neelektrické, ktoré idú na na palivá tohoto 

druhu, a že v budúcnosti Bratislava sa, kým sa príde 

k ďalšiemu obstarávaniu, už pripraví na elektrifikáciu 

koľajových, nielen koľajových, ale aj vozidiel, autobusov 

a ďalších, ktorými jazdí po Bratislave.  

V tom je budúcnosť a v tom budú zase nové úspory, tak 

aby bola čoraz dostupnejšia doprava pre Bratislavčanov. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán generálny riaditeľ, ďakujem, že ste prišli. 

Chcem sa opýtať, či, a teda dúfať, že tie posledné 

autobusy, kde sa vám tak zázračne podarilo znížiť cenu budú 

naozaj úplne posledné naftové autobusy kúpené pre 

Bratislavu a že a ďakujem pekne, že začínate nakupovať 

elektrobusy a aj tie na na plynový pohon. 
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Takže naozaj, koniec, skončili sme s nafťákmi, teraz 

tým, touto kúpou zázračne zníženou cenou a  chcem sa ešte 

opýtať, budete aj pri tom ďalšom bode, hej? 

Dobre, ďakujem. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) to je 

všetko. 

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

Končím diskusiu. 

Pán riaditeľ, ešte prosím krátka reakcia. 

Ing. Milan   U r b a n ,    generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, a. s.: 

Takže ja by som sa možno jednou aj vetou aspoň zmienil 

k tomu materiálu, k meritu ako bol teda zadaný a ako je 

predkladaný. 

Nebudem prechádzať teda všetky tie položky, ktoré boli 

vyh vyhodnotené. Vplyv nákupu na ekonomicky oprávnené 

náklady. Poviem možno ten záver z toho m materiálu. Keďže 

k tomu neboli podnety z vašej strany, predpokladám, že ste 

sa s ním stotožnili. 

Samotnej nákup a obnova vozidlového parku nemá priamy 

vplyv na navýšenie ekonomicky oprávnených nákladov. To je 

jeden fakt, ktorý je uvedený v materiály a je tam pod 

podporený argumentami. 
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Ehm, krátko by som teda reagoval na tie podnety, ktoré 

ste vzniesli teraz v rámci diskusie. 

Ehm, proces verejného obstarávania sa končí podpísaním 

zmluvy. V priebehu rokovacieho konania po ukončení 

elektronických aukcií naozaj doš došlo k úpravám cenaj. 

Z môjho pohľadu absolútne logický záver, ku ktorému 

smeroval Dopravný podnik mohol ehm na nákup vynaložiť len 

prostriedky, o ktorý mal na tento účel alokované. Nemohol 

minúť žiadne iné prostriedky.  

Na druhej strane samotné verejné obstarávanie 

vygenerovalo ceny, ktoré boli nad predpokladanou hodnotou 

zákazky, čiže logicky pre mňa nasledovalo rokovacie 

konanie, ktoré u umožnilo Dopravnému podniku dostať sa do 

tých hraníc rozpočtu, ktoré mal na tento nákup ehm 

pripravené, ktoré predpokladal. 

Čo sa týka tej otázky elektrických, dieselových 

a alternatívnych autobusov, tam by som chcel dve, dva fakty 

u uviesť. Napriek tomu, že tento nákup deväťdesiatich 

autobusov, z ktorých šesťdesiat v tomto okamihu už slúži 

Bratislavčanom a tých zvyšných tridsať bude zaradených do 

operatívla vy v priebehu prvých dvoch mesiacov budúceho 

roku. Aj tieto autobusy všetky spĺňajú ekologickú normu 

Euro VI, čo znamená podstatný, mám to tu aj vyčíslené, sú 

to desiatky ton exhalátov. 

Okej, tak skrátim. Čiže majú prínos.  

Elektrobusy tak, ako ste správne zaz zaznamenali, už 

prvé Dopravný podnik podpísal kúpne zmluvy. Dodáv okaň 
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očakávame prvých autobusov na prelome rokov s tým, že 

osemnásť elektrobusov by malo byť v plnej prevádzke do pol 

roku nasledujúceho roku. 

To, čo bolo zmieňované, téma linky dvestodva 

a sedemdesiat. No, to čo sa týka nepočkania, odídenia, to 

hovorím, že je súčasťou tréningu našich pracovníkov stále. 

Je to má to ten ľudský rozmer, ten šofér je tlačený 

grafikonom k dodržaniu, na ktorý možno čakajú na inej 

zastávke ďalší cestujúci. Zároveň linka číslo dva, ak sa 

nemýlim, má osemminútový interval, čiže je to relatívne 

hustá linka, čiže to čakanie nie je také také zlé a ehm, tu 

otázku k linke sedemdesiat ehm nechcem v tomto okamihu 

odpovedať, pretože samozrejme bolo by jednoduché povedať, 

že dáme všade veľkokapacitné autobusy. 

Tá naša flotila má nejakú štruktúru, ale poznačil som 

si a odpoveď vám dám osobne potom dodatočne. 

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

Pán poslanec Hrcka ešte faktickou reaguje. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som mal za to, že keď sa ide do súťaže, tak sa 

vždycky dáva, že koľko má verejný obstarávateľ na to 

alokovaných zdrojov. 
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Vy ste dali do verejnej súťaže väčšie množstvo peňazí 

ako alokovaných zdrojov, že sa mohlo vysúťažiť, lebo potom 

nerozumiem, keď, keď napíšem, že, že maximálne mám 

alokovaných dvadsaťštyri miliónov, tak mi nemôže prísť 

záujemca za dvadsaťšesť, lebo ak mi príde za dvadsaťšesť, 

tak proste nemám víťaza. 

Na druhej strane, keď ste to potom riešili následne 

rokovacím konaním, podľa mňa v rokovacom konaní v zmysle 

zákona sú iné finančné limity a nedá sa priamo vysúťažiť 

rokovacím konaním, tak potom načo bola tá elektronická 

aukcia, potom sa mohlo ísť od začiatku tým rokovacím 

konaním, povedať, že máme na to alokovaných dvadsaťštyri. 

Ak to dokáže sa trafiť do našich dvadsaťštyri, tak ten je 

víťaz.  

Chy chýba mi tu proste nejaká pointa, že potom vlastne 

k čomu bola tá elektronická aukcia, ktorá tak či tak 

vysúťažila väčšiu sumu, než bolo alokované prostriedky a á 

rokovacím konaním sa vysúťažila lepšia cena ako 

elektronickou aukciou. 

Čiže ten, kto dal v elektronickej aukcií vyššiu cenu, 

tak pri rozhovore kašli na to daj nižšiu dal nižšiu ako mu 

ako ho donútila konkurencia. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 
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Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

(gong) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne 

predložené. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o dopadoch 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.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie prijaté. 
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BOD 34 INFORMÁCIA O VYČÍSLENÍ DOPADU 
BEZPLATNEJ PREPRAVY PRE VYBRANÉ 
SKUPINY CESTUJÚCICH A SPÔSOBE 
REALIZÁCIE BEZPLATNEJ PREPRAVY V 
PODMIENKACH 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 tridsaťštyri, a tým je Informácia 

o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy. 

Je to tiež na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

Materiál obsahuje informáciu o súčasnom a navrhovanom 

stave, bonusových zliav, spôsoby refundácie, výške ročných 

nákladov a tak ďalej. Spracovateľom materiálu je 

Bratislavská integrovaná doprava. Je tu pán inžinier Války. 

Takže, takže otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Na finančnej komisií sme žiadali od riaditeľa, aby 

vyčíslil jednotlivé skupiny, ktoré sú, ktoré majú výsadu, 

že môžu cestovať. Najmä medzi politický prenasledovanými 

treba odlíšiť tých, ktorí sú podľa paragrafov týkajúcich sa 
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politických väzňov totality a tých, ktorí boli oslobodení 

ako členovia protifašistického odboja. 

Ten, tieto čísla nám chýbajú a ja od počiatku 

upozorňujem, že v tom sa nep neuplatňuje férový 

a rovnocenný prístup. Preto ani v tomto nie sú, je to znovu 

zahrnuté, je to znovu zahrnuté v jedných číslach a to je to 

je chyba, je to netransparentné. 

Druhá, druhá vec sú oslobodení z titulu darcovstva 

krvi. Tu sa obraciam nie natoľko na riaditeľa, ale na vás, 

pán primátor. Od samotného začiatku, keď tento bod bol 

navrhnutý, bol prijímaný s apelom, aby primátor riešil 

s ministrom zdravotníctva dotáciu pre Bratislavu za tento 

bezplatný program, ktorý smeruje k zlepšeniu a k motivácií 

verejnosti na darcovstvo krvi, z ktorého ale zarába, 

zarábajú iné inštitúcie, nie Bratislava. Tá krv sa má svoju 

cenu, má, má svoju hodnotu, nie len tú humanitárnu, ale aj 

finančnú a máme právo tento program považovať za veľkorysý 

program hlavného mesta, ktorý slúži ministerstvu 

zdravotníctva na plnenie jeho úloh, a preto aj žiadať 

refundáciu nákladov na túto kategóriu zliav. 

Netvrdím, že musí byť úplná, tá refundácia, to je už 

na vašom úmysle, len podotýkam, že tento istý apel a tento 

istý prejav prednášam už rok čo rok zakaždým pri tejto 

správe a žiaľ, doteraz som sa nedopočul žiadneho výsledku. 

Hovoril som s ministrom zdravotníctva, ale ten si 

nespomínal, že by ste s ním rokovali o takejto refundácii. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Skúste, pán, ďakujem pán poslanec, tie apely znášať na 

mieste na tom určenom, a to je Národná rada Slovenskej 

republiky. Ste poslancom, apelujte, interpelujte poslanca, 

pardon, ministra zdravotníctva a môžete sa aj vy zasadiť 

o to, aby Bratislave sa dostalo férovejšieho zastúpenia, 

zastúpenia financovania. Zatiaľ som nezaznamenal ani jeden 

váš pokus o pomoc Bratislave v tomto smere. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Na chrapúnske poznámky nebudem reagovať. 

Kto čo urobil pre Bratislavu, to povedia vám občania 

určite. 

Ale, opakujem, vy ste štatutár a a ak za mesto 

nedožadujete, tak vláda má za to, že to nechcete. 

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

Rozumiem tomu, že otázky po vašej činnosti považujete 

za chrapúnske, lebo ,samozrejme, to odhaľuje vašu 

nečinnosť, ale vyprosujem si, aby ste používali v tomto 

zastupiteľstve vulgárne výrazy, pán poslanec. Aj vy. 

Pa, pani poslankyňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pokiaľ predĺžim príspevok, poprosím aj o tie ďalšie 

dve minúty. 

Tento predložený návrh ma motivoval vo finančnej 

komisií ešte v septembri, aby som sa na tie čísla pozrela. 

Predložený návrh považujem za povrchne, nepresne 

a môžem konštatovať, klamlivo spracovaný. 

Pokiaľ si kolegovia ho nečítali, skúste ma chvíľu 

počúvať. 

Stretla som sa s primárkou transfúziologickej stanice, 

s generálnou riaditeľkou Slovenského červeného kríža 

a navštívila som aj Dopravný podnik. Poviem prečo. 

Najprv, keď si pozriete tento materiál, tak on vôbec 

neobsahuje uznesenie. Vôbec. Na prvej strane je komisia 

finančnej stratégie odporúča mestskému zastupiteľstvu. 

Ďalej sa nedopracujete, že by vedenie mesta, respektíve 

predkladatelia dali nejaký návrh uznesenia. 

V apríli tohto roku sme dali uznesenie, aby takýto 

materiál bol spracovaný, tam bol termín máj 2017. Máme ho 

na stole v novembri 2017. A keď sa pozriete na tie čísla, 

ktoré sú tam uvedené, tak poviem, že toto sa dá napísať za 

niekoľko hodín. 
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Síce bol predstavený na septembrové zastupiteľstvo, 

máme ho na stole. Ja som si myslela, že od 1. septembra tie 

deti z mimobratislavské budú mať tú dopravu zadarmo. Ale 

akosik od mája do septembra sa to nepodarilo. A teraz k tým 

číslam. 

Deti a študenti ťažko zdravotne postihnutí sme si 

našli, že v Bratislave je jedenásť plus šesť, sedemnásť 

takýchto zariadení. Včera som si zavolala riaditeľke 

jedného zariadenia a pýtam sa jej niekto ťa kontaktoval, 

prosím ťa? Nie, nikto ma nekontaktoval. Je tu napísané 

akurát, že predkladatelia kontaktovali Mokrohájsku a tak 

nejako to všeobecne vyhodnotili, že tam je sedemdesiat 

detí. 

Ja som sa tej riaditeľke, ktorej som včera volala 

pýtala, že má deväťdesiatosem žiakov, z toho iba jedenásť 

vie cestovať mestskou hromadnou dopravou. To znamená, že 

každé toto zariadenie má musí mať internát, aby mohlo mať 

tých mimobratislavských a zároveň ehm, bude mať isté číslo. 

Títo predkladatelia si vôbec nedali za sedem mesiacov 

námahu, že by poslali list alebo kontaktovali tieto 

zariadenia. Naopak, používajú číslo kolegyne Pätoprstej, 

ktorá dala interpeláciu na Béeská. Ona tam odhadla tisíc 

osôb. Tak si pozrite to číslo, oni týchto tisíc osôb 

násobili stotridsaťdva desať a došlo, vyšlo im, že tie deti 

by nás stáli stotridsaťdvatisíc sto. 

Čiže vôbec nemáme relevantné čísla, z od ktorých by 

sme sa odrazili, pretože oni to nedokázali za sedem 

mesiacov.  
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A teraz čo sa týka tých darcov krvi. 

Máme tu dve také (poznámka: nezrozumiteľné slová) suma 

ma hodila dozadu. Tristoosemdesiatpäťtisíc 

šesťstosedemdesiatdeväť. Keď som sa pýtala generálnej 

riaditeľky Slovenského červeného kríža, tak jednak bola 

prekvapená číslom tisícšesťstodvadsaťdva, odkiaľ to 

zobrali, že máme. 

Ja som si už predĺžila hneď na začiatku čas.  

Že odkiaľ to zobrali. Potom pochopila, že má nejakú 

tabuľku a že v roku 2016 za celé Slovensko bolo 

tisícšesťstopäťdesiatštyri, takže predpokladá, že asi 

z týchto čísiel, lebo ju nikto nekon nekontaktoval a nikomu 

také údaje nedávala. 

Ale predsa len, ja som si údaje vypýtala a od roku 

(gong) 2009 do roku 2016 v Bratislave bolo 

osemstoštyridsaťšesť držiteľov Zlatého Jánskej plakety, ale 

zároveň deväťdesiatosem diamantovej. Čiže, keď to 

odpočítame, máme sedemstoštyridsaťosem.  

Samozrejme, že mohli byť aj staršie udelené a tie 

treba odpočítať, lebo mnohí sa aj odsťahovali a tak isto 

mohli aj zomrieť. 

Prečo som navštívila Dopravný podnik. Ja som tiež 

držiteľkou Zlatého Jánskeho plakety a kolega Kríž v roku 

2013 navrhol, aby od 1. 1. 2014 bola bezplatná, bolo 

bezplatné cestovné. To vtedy pán Ivo Nesrovnal veľmi 

podporoval, ale keď sa na nastúpil do funkcie to okamžite 
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zrušil. Ale zrušil to on vôbec? Iba ja taká blbá si ctím 

zákony a uznesenia tohto zastupiteľstva, tak ja túto 

kartičku ne nepoužívam. 

Ale prišla som do Dopravného podniku a tí, ktorí majú 

Diamantovú, tak majú takú istú kartičku. To znamená, že keď 

niekto, ten  revízor kontroluje, tak on nevie, či to sú tí, 

lebo táto mi prosím platí do februára 2019. Nikto mi ju 

nezrušil, nikto mi nenapísal, že to neplatí, a teraz zrazu 

sa dozviem, že tristoosemdesiatpäťtisíc budeme platiť. Veď 

tí ľudia, a ja by som bola zvedavá, pomaly mi to končí, 

koľkým ľudom sa vystavila takáto kartička a koľkí ľudia na 

to jazdia. Ale podľa mňa takúto štatistiku nemajú. 

Tento materiál je absolútne zlý, nepresný a dávam 

návrh uznesenia.  

Navrhujem prepracovať materiál a predložiť ho na 

mestské zastupiteľstvo. Termín mestské zastupiteľstvo 

február 2018. 

A potom snáď prijmeme aj nejaké uznesenie, lebo tu 

žiadne v tomto materiáli nie je. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hrčka. 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 598

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To nebola jediná vec, ktorú pán primátor zmienil, lebo 

ja si veľmi dobre pamätám ako keď tam sedel Ftáčnik, 

hovorí, vy ste primátor, choďte na vládu vybaviť. Keby som 

ja bol primátorom, ja by som toľko peňazí vybavil do 

Bratislavy. Vidíme koľko peňazí vybavil do Bratislavy. 

Ono z tej poslaneckej lavice to vyzerá trochu ináč ako 

z tej primátorskej, či už z áerka, či už s údržbou, či už 

s čímkoľvek.  

Takže ,naozaj, by sa možno Bratislava mala poučiť 

a hej, zvoliť niekoho v budúcnosti, kto teda není takýmto 

sľubo, takouto sľubotechnou, lebo presne tá sľubotechňa keď 

si sadne na tú stoličku, tak všetky sľuby zabudne. Zabudne 

na transparentné obstarávanie čohokoľvek, zabudne na 

transparentné výbery, ktoré sľuboval v diskusnej relácií na 

mestské podniky. Zabudne na všetky svoje priority, lebo 

však v tom momente sa priority zmenili a už sú priority 

niekoho iného. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať pána riaditeľa. 
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Podľa môjho názoru existujú databázy ľudí, ktorí 

uvádzajú, či sú platcovia Jánskeho plakety, alebo sú to 

žiaci, študenti.  

To znamená, vy si viete, podľa môjho názoru, urobiť 

prehľad a viete si aj zistiť kto, lebo to, čo sa vyplňuje, 

tam musí byť predsa uvedená aj škola. Vy si viete porovnať.  

Čiže, ja, mňa to tiež dosť mrzí. Ja som to číslo dala 

ako všetkých študentov, očakávala som, že si tú databázu 

prebehnete a zistite nejaký prienik, nejakú množinu tých, 

ktorí sú vlastne tí, ktorí si kupujú tieto karty. 

Čiže ja vás fakt prosím, použite tieto databázy. Ja si 

myslím, že tam nemáte žiadne obmedzenie z hľadiska použitia 

tých databáz. Je to, sú to vaše databázy, nezverejňujete 

ich a budem rada, keď ich na tom nasledujúcom 

zastupiteľstve uvidíme v tej v tý vyčistenej forme. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. (gong) 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mala som málo času, tak ešte využijem. 

V dôvodovej správe existuje, že téjézetpé tézetpé 

osemstodvadsaťštyritisíc deväťstoštrnásť. Po tom to 
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pokračuje. Diamantová je tam tristoštyridsaťšesťtisíc 

päťstodeväťdesiatšesť.  

Potrebujeme vedieť presne, nie že tezetpé, ale koľkatí 

sa prihlásili, koľkatí majú takúto kartičku, koľkatí ju 

používajú a koľko sa Dopravnému podniku bude platiť. 

Pretože toto sú relevantne nerelevantné informácie. Koľko 

z dia z diamantových požiadalo tu kartičku. 

Pani generálna riaditeľka Slovenského červeného kríža 

mi povedala, že ona má vedomosť, že asi tridsať percent 

využíva tieto rôzne benefity.  

Takže koľkatí si tú zlatú Janskú ehm si kartičku 

v štrnástom vybavili, koľkatí teraz diamantovú, koľko 

protifašistický odboj, koľko protikomunistický odboj? Vy 

tam dáte tristoštyridsaťšesťtisíc a teraz my sa z toho máme 

čo? 

Takže všetko, koľko ľud používa zľavy a koľko treba, 

aby hlavné mesto refundovalo (gong) Dopravnému podniku. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ehm, keby som nestihla za štyri minúty, tak prosím 

o predĺženie. 
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Začnem nedávnou skúsenosťou z Košíc, kam viacerí 

vedia, že chodievam a som tam možno viacej v Košiciach 

u u mamy, o ktorú sa starám, ako v Bratislave. 

Veď, vedela som o tom, že občania nad šesťdesiatosem 

rokov v Košiciach majú dopravu zadarmo, len mi všetci 

vraveli, že musí mať trvalý pobyt v Košiciach. No tak som 

to neriešila a cvikala som. 

Ale potom som náhodou potrebovala nejakú tarifu vedieť 

z poriadku cestovného Košického a zistila som, že občania 

nad šesťdesiatosem rokov s trvalým pobytom v SR majú právo, 

ale musia mať tú (poznámka: nezrozumiteľné slová) čipovú 

kartu, majú právo cestovať zadarmo v emhádé v Košiciach. 

A bola som si to vybaviť a dostala som tú kartu na 

sedem rokov, pán riaditeľ. Na sedem rokov. Každý dostane 

kedykoľvek si ju vyplatí na sedem rokov. Tak ja, tuto mňa 

hnevá to, že tuto naši seniori.  

Jednak som sa nedočítala v tých prepravných 

podmienkach integrovanej dopravy kto má nárok na SeniorPas, 

iba vek, že nad sedemdesiat rokov. Neviem či sú to občania 

s trvalým pobytom v SR alebo iba v Bratislave alebo 

Bratislavskom kraji. Hľadala som márne, možno neviem 

hľadať, ale je tam uvedené, že platnosť toho SeniorPasu je 

tristošesťdesiatpäť dní, a prosím vás, ja vás žiadam, nemá 

to žiaden dopad na žiaden rozpočet, len aby sa predĺžila 

platnosť toho SeniorPasu na päť rokov. Aby tí občania, ja 

viem, že už sú teraz také, že si môžte priklaď, ale ktorí 

to vedia? Tí starší to ani nevedia, len furt to majú 

v pamäti, že musia ísť do predajne a predlžovať si to 
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zbytočne, zbytočne buzerujeme, žiadna, žiaden peniaz to 

nestojí, dokonca menej práce budú mať tie pracovníčky 

v predajni. 

Takže ja dávam takýto návrh uznesenia, ale ma opravte, 

ak to nie je dobré formulované, že koho mám požiadať, teda 

koho mestské zastupiteľstvo žiada. Ja navrhujem toto. My tu 

máme teda návrh uznesenia, že berie na vedomie informáciu. 

Neviem, pani Tvrdá, či má tam nejaké číslo, kam to ona dá, 

ale ja zatiaľ, keďže dávam, že berie na vedomie by bolo bod 

A a bod Bé mestské zastupiteľstvo hlavné mesto SR 

Bratislavy žiada primátora, aby zabezpečil vydávanie 

SeniorPasov pre občanov nad sedemdesiat rokov s platnosťou 

na päť rokov. Termín ihneď. 

Môže byť tak? Môže tak znieť to uznesenie? 

Pán primátor zabezpečí u vás alebo kto to alebo 

v integrovanej doprave, lebo to iba formálna záležitosť, 

len treba opraviť v tých tarifných podmienkach ten údaj, že 

na päť rokov a každý to má vedieť a vycapiť to všade v tých 

predajniach, že stačí vám raz za päť rokov prísť a nové sa 

vydávajú už na päť rokov rovno, hej? 

Takže, toto by som prosila, a teraz ehm, ešte mám 

chvíľu času. Chcela by som k tomuto o čom vlastne je tento 

bod. K tej Jánskeho plakete, lebo toho sme boli s pani 

Hanulíkovou spolupredkladateľky tohto návrhu uznesenia, tak 

ja by som bola veľmi rada, keby po tom, ak sa, ak to 

odsúhlasíme, ten návrh uznesenia pani Tvrdej, že sa to má 

prepracovať, ale relevantné čísla tam dať, ale v každom 

prípade, v každom prípade ja by som si prosila, keby to 
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uznesenie aj vstúpilo do platnosti. Ta nie to, uznesenie 

znelo preveriť možnosť ak by sme sa dostali do takéhoto 

bodu možno v tom februári, že schvaľujeme, aby to mali 

držitelia Jánskeho zlatej plakety zadarmo cestovanie 

v Bratislavskom kraji a tak isto tí študenti ťzp mali to 

čím skôr, lebo oni už im po roku mi (gong) minie sa, takže 

aby to nedostali nakoniec cez prázdniny práveže celý jeden 

rok sa vlastne k tomu ani nedostanú tí študenti ťzp, ktorí 

bývajú v Bratislave a sú mimo mimobratislavskí. 

Takže dúfam, že aj pani Hanulíková ma v tom podporí 

ako spolupredkladateľka, tak ja teda predkladám tento návrh 

uznesenia a poprosím kolegov o podporu. 

Chcem sa ospravedlniť predsedovi dopravnej komisie, 

nenašla som ho, aby som to vym prerokovala, ale dúfam, že 

nebude mať námietky ako predseda dopravnej komisie, že to 

počuje teraz prvýkrát. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 

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

Ďakujem. 
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Áno, ja som spolu s pani poslankyňou Šimončičovou 

vtedy predkladala ten návrh na tých zlatá plaketa Jánskeho 

a diamantová plaketa Jank Jánskeho, ale teraz by som chcela 

povedať, že že súhlasím s tým a podporujem ten návrh, to 

predĺženie tých SeniorPasov každých päť rokov. Pretože je 

to zbytočné, ten rok ubehne ako voda a toto by sme mali 

opraviť a určite by sme to mali podporiť a takto by to malo 

byť. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

U nás cestujú vlastne všetcia občania Slovenskej 

republiky v Bratislave zadarmo nad sedemdesiat rokov, čiže 

nie je to viazané všetcia na na Bratislavčanov. 

Myslím si, že je to napísané na internete alebo aj 

v tých prepravných podmienkach a (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) že čo sa týka vlastne nabíjania tých SeniorPasov, 

máme už nové čítačky vlastne v autobusoch, je to len 

priloženie, respektíve dá sa to u sadky, respektíve 

u sprievodcov, takisto aj v predajniach Dopravného podniku, 

takže nie je už problém s tým, myslím, že aj cez internet, 

ale samozrejme je možné preveriť vlastne predĺženie na tých 

päť rokov, ja s tým nemám problém pretože tiež si myslím, 
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že ten človek, ktorý vlastne využíva tú emhádečku a má nad 

sedemdesiat rokov, tak už nie je nejaký dôvod na to, aby 

sme každý rok nejakým spôsobom ho mo motivovali, aby musel 

ísť do tej kamennej predajne Dopravného podniku. 

Hovorím, dá sa to urobiť v tom autobuse, čiže nemal by 

to byť až taký problém. 

Ďakujem pekne. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte k tomu môjmu uzneseniu. Opravili ma 

z organizačného. Žiadam primátora, čiže v tom som tam 

povedala navrhujem, tak žiadam primátora, aby takýto 

materiál predložil na mestské zastupiteľstvo vo februári 

2018. Ale ešte k tým predkladateľom, keďže môžem ešte pár 

sekúnd. 

Myslím, že sa rozumieme o čo mi ide. Diamantová 

Jánskeho plaketa toľkoto a toľkoto ľudom bolo vydané vy 

vydaná takáto poukážka. Takisto protifašistický odboj 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále), nie že koľko ich je 

v Bratislave, ale koľko ich reálne používa. A takisto, keď 

tam máte jedenásť  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 606

p, kolegovia nevyrušujem vás?  

Jedenásť plus šesť škôl, tak každá koľko ste oslovili? 

Koľko má detí? Koľko môže vôbec cestovať? 

Povedala mi tá riaditeľka ešte, že nie všetci majú 

tézetpé. Že proste jednoducho sa pýtať, komunikovať s tými 

školami, to nie, že vy si tu, že pani kolegyňa dala tisíc, 

tak (gong) mi vynásobíme tisíc. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ehm. Ešte raz sa opýtam, ten SeniorPas platí pre 

občanov nad sedemdesiat rokov s trvalým pobytom v SR? Nie 

v Bratislave? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na celom svete, áno. Ale niekde by to mohlo byť takto 

uvedené, lebo ja som sa nedopátrala a niekoľko hodín v noci 

som pátrala po tom. 

Dajte to tam niekde viditeľne, dobre? 

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. Pán inžinier Války, prosím vás, ale 

vyjadrite sa ešte k týmto veciam, lebo mnohí poslanci 

spochybňujú váš materiál, takže prosím vás, zaujmite k tomu 

stanovisko. 

Peter   V á l k y ,  Bratislavská integrovaná doprava:  

Dobrý deň, dámy a páni. 

Ja za za spracovateľa vysvetlím tie otázky, ktoré tu 

boli položené. 

Ehm, má v uznesení, na základe ktorého sa pripravoval 

tento materiál bola spomínaná nejaká petícia zo škôl 

z Mokrohajskej, čiže my sme pri spracovaní materiálu 

oslovili najskôr tieto dve školy na Mokrohájskej, ktoré tam 

sídlia. 

Materiál sme spracovali v rámci letných prázdnin, čiže 

tá odozva bola taká, aká bola. Z jednej školy nám odpísali 

ten počet, ktorý sme tu uviedli. Z druhej školy sa neozvali 

vôbec. 

Následne sme si dohľadali tie špeciálne školy, že 

ktoré to vlastne sú na stránke ministerstva školstva 

a špeciálne školy sú nie len školy, ktoré sa venujú 

zdravotne postihnutým deťom, ale sú aj školy pre mimoriadne 

nadané deti a tam už asi tá predpoklad toho, že niekto bude 

tezetpé je menší.  
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A druhá vec, že tá škola vôbec nesleduje kto z nich je 

tezetpé. To vedia len na tej Mokrohájskej. Tí možno vedia 

na základe tých špeciálneho prístupu, že kto môžeš cestovať 

sám, kto môže cestovať s doprovodom, kto vôbec nemôže 

cestovať verejnou dopravou. 

Ale to sú tie dve školy z tých jedenástych 

v Bratislave. V tých zvyšných deviatich, to sú v princípe 

bežné školy, ktoré majú nejaké špeciálne zameranie, čiže 

oni vám nevedia povedať koľko tam detí je ťažko zdravotne 

postihnutých, obzvlášť ak to teda nie je ťažko zdravotne 

postihnutý v zmysle, že je na vozíčku, ale že má nejakú 

diagnózu, kto na ktorá sa neprejavuje na jeho fyzickom 

stave. 

Čiže ten počet sa presne dopredu nedá zistiť. 

Samozrejme, môžeme osloviť tých jedenásť plus šesť škôl 

a uvidíme aká bude odozva, ale ako očakávam skôr takéto 

odpovede. 

Čo sa týka počtom zlatej Jánskeho plakety, tak počet, 

ktorý je tam uvedený, tisícšesťstodvadsaťdva je počet 

ocenených za posledných, a teraz neviem vám povedať presne, 

či je to päť, či sedem rokov. Poslali nám to z Červeného 

kríža Bratislava-mesto, ktorá udeľuje tie zlaté plakety. 

Staršie dáta momentálne nemali dostupné a keďže tá zlatá 

Jánskeho plaketa sa odovzdáva za nejaký počet odo odo 

odberov krvi, tak tých osôb môže byť v princípe ďaleko 

viac, lebo my máme len počet odovzdaných, nie počet reálne 

tých držiteľov, ktorých existuje, ktorí ju mali, len koľkým 

to odovzdali za posledné obdobie. 
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Druhá vec je, že Slovenský červený kríž vôbec 

nesleduje čo je s tými ľuďmi ďalej. Oni nevedia porovnať, 

či ten, ktorý má dneska zlatú plaketu či už dostal 

diamantovú. Oni tieto dáta nijakým spôsobom neporovnávajú. 

Oni si len spočítajú, že tento rok sme odovzdali 

štyridsiatim, ďal predchádzajúci rok šesťdesiatim a tieto 

údaje nám poslali. 

Takisto tým, že to odovzdávajú nejaké organizácie 

Červeného kríža, tak oni nám ani nevedia povedať, že tých, 

ktorý ktorých odmenila tá pobočka Bratislava-mesto, či sa 

medzičasom presťahovali niekde inde na Slovensko alebo či 

sa neprisťahovali ďalší. 

Čiže, mi dneska pri tých počtoch vieme očakávať nejaké 

číslo koľkých by sa to mohlo týkať, ale to číslo vám nikto 

nepotvrdí dovtedy, kým tí ľudia nedostanú tú možnosť si 

tento lístok kúpiť.  

A druhá vec, že z tých tisícšesťstodvadsaťdva možno 

bude mať o to o to záujem päťsto, možno všetci. Čiže to 

v konečnom dôsledku vplýva na na výsledný dopad toho, toho, 

toho nákladu pre mesto, ktorý z toho plynie. 

Čiže, my sme počítali s tými číslami, ktoré sú 

dostupné. 

Ďalej to, čo ste, pani Tvrdá, spomínali tie čísla tých 

tezetpé a diamantová plaketa, čo je v tomto materiáli, tak 

toto sú reálne náklady, ktoré mesto zaplatilo za 

predchádzajúci rok. Dvanásť mesiacov pred spracovaním toho 

materiálu ľudí, ktorí si reálne ten lístok kúpili. 
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My vám vieme k tomu doplniť ešte číslo, že ktorých 

bolo koľko. Žiaľ v štatistike sa sleduje osobitne darca 

krvi a oso osobitne všetci tí politickí väzni, teda takto. 

Osobitne zdravotne postihnutí a osobitne tí darcovia krvi 

a všetci títo odbojári. Nevieme ich rozdeliť podľa skupín, 

lebo oni majú rovna, dás, lebo pri vydávaní karty sa im tam 

nastaví nejaký typ karty a títo majú všetci bohužiaľ 

rovnaký, lebo tých typov nie je možné dať nekonečný počet 

a ešte tam aj študentov, žiakov, obyčajné cestovné, čiže 

tá, vieme to rozdeliť iba na tieto, na tieto s. 

Vieme vám povedať počty, nevieme vám povedať v ktorých 

je presne koľko. Bohužiaľ, nesleduje sa to do tej miery. 

A, čo sa týka ešte tej platnosti karty, tak vám karta 

platí päť rokov, ale v tej karte ste mali zapísaný lístok, 

ktorý platil rok, čiže vy si počas tých piatich rokov 

môžete tie lístky kupovať a na tú s vašu kartu vám už nový 

lístok ani nepredajú, lebo v čase, keď sa menila táto, táto 

zľava, že to platilo aj pre zlatých a už to platí pren 

diamantových, ten tam zmenil práve ten typ karty, čiže na 

základe toho na predajni vedia, či ešte vám môžu vydať ten 

lístok alebo vám nemôžu ten lístok vydať. 

Čiže kartičku máte platnú. Ak by ste si chceli ju 

zmeniť na celú a používať ju, tak môžete, ale neviem, ktorá 

kategória, či ste diamantová, či ste zlatá, hej?  

Ale, ale lístok vám na ňu nepredajú, čiže aj keby ste 

s ňou cestovali, tak bohužiaľ, lístok v nej nemáte platný. 
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A čo sa týka tých SeniorPasov, aby som to povedal aj 

takto pred všetkými, tak SeniorPas sa vydáva tiež, že karta 

platí päť rokov a lístok na nej zapísaný platí 

tristošesťdesiatpäť dní. Z pohľadu koordinátora to riešime 

takým spôsobom, že tie lístky sa automaticky predlžujú, len 

tí dôchodcovia by mali raz za rok tú kartičku priložiť 

k nejakému zariadeniu, ktoré s ňou vie pracovať, či na 

predajni alebo priamo vo vozidle, aby sa mu ten lístok 

zapísal do karty. 

Tou ročnou platnosťou sledujeme to, aby sme vedeli 

povedať, že koľko tých ľudí reálne je, lebo keď to vydáme 

dneska na sedem rokov, tak ten človek už mez za dva roky 

nemusí byť s nami a ten počet bude neúmerne narastať a keď 

vám siedmy rok povieme, že v Bratislave cestuje 

stopäťdesiat ľudí stopäťdesiattisíc ľudí, ktorí majú viac 

ako sedemdesiat rokov, tak nám to číslo neuveríte, ale 

bohužiaľ, z tej štatistiky to tak potom vyjde. 

Preto to je na rok a automaticky v systéme sa im to 

predlžuje, čiže čiže stačí, aby ten človek raz za rok tú 

kartu priložil k tomu označovaču v autobuse alebo mu ju 

skontroloval revízor alebo keď cestuje v prímestskom 

autobuse, tam ju musí predkladať vždycky a vtedy sa mu ten 

nová platnosť do tej karty zapíše, čiže on nemusí nikam 

chodiť na žiadnu predajňu a vždycky lístok platný má. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 612

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si myslím, že tieto údaje, ktoré ste nám tuto dali 

a ktoré namietala pani poslankyňa Tvrdá, že sú maximálne, 

tak ak by sa to prerobilo tak jak to ona požaduje, aj keď 

ste tu (poznámka: nezrozumiteľné slovo) čiastočne 

vysvetlili niečo, tak by bol ten počet len nižší. 

Ale, že toto je ten maximálny počet, hej? Čiže tamten 

nárast by bol pre ŤZP a pre pre zlatú Jánskeho plaketu by 

znamenal navýšenie mestského rozpočtu 

o päťstosedemnásťtisíc eur pre Dopravný podnik. 

Ja si myslím, že ak to teda preveríte a pod a buď to 

potvrdíte alebo poviete menšiu sumu, ja si aj tak myslím, 

keby bola aj potvrdená, že tých päťstosedemnásťtisíc nie je 

taká položka, ktorú by mesto nemohlo dať týmto svojim ehm 

buď darcom krvi alebo tým ťažko zdravotne postihnutým, čiže 

(gong) je ej 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Povedali ste, že máte údaje o zlatých darcov Jánskeho 

plakety za posledných päť šesť rokov. Ja mám za posledných 

sedem, ktoré som vám povedala a je to vo 
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osemstoštyridsaťšesť. Vy ste uviedli 

tisícšesťstodvadsaťdva. Ja mám čerstvé informácie zo včera, 

mínus diamantová Jánskeho plaketa je sedemstoštyridsaťosem. 

Dostaneme sa do úplne iných čísiel.  

Preto, milí kolegovia, poprosím vás, podporte ten môj 

návrh uznesenia, aby sme mali naozajstné čísla a nie také 

jedna pani povedala. 

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. 

Vy vy keď vydávate zľavy na tých a ktorým hovoríte 

spoločne sú odbojári, tak vyžadujete veľmi prísne doklady 

a takto je aj správne. Vaše pracovníčky bez problémov vedia 

veľmi presne či je to držiteľ oprávnenia ako politický 

väzeň a osoba prenasledovaná v ére totality komunistickej 

alebo či to je odbojár z éry tridsaťdeväť až štyridsaťpäť. 

Pretože sa preukazuje dokladmi. Preto vás prosím 

a žiadam, aby ste tieto čísla odlíšili. Pokiaľ viem, práve 

minulý mesiac zomrela, čo je smutné, myslím posledná 

účastníčka nejakého partizánskeho oddielu. Jednoducho 

zostávajú ešte deti v priamom, samozrejme pokolení, ale to 

predsa (gong) viete vydok 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesení. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy. Prvý návrh 

podala pani Tvrdá. Úplň úplne nové znenie uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora predložiť 

prepracovaný materiál na mestské zastupiteľstvo vo februári 

2018. Toto je prvý návrh. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh dala na doplnenie pani Šimončičová. 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby zabezpečil 

vydávanie SeniorPasov pre občanov nad sedemdesiat rokov 

s platnosťou na päť rokov. Ona sem dala termín ihneď, ale 

to asi sa nedá. 

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

Pani poslankyňa, ale pán inžinier Války povedal, že 

tieto preukazy platia päť rokov  

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Čiže vy sa domáhate niečoho, čo je splnené. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Trváte na tom návrhu? 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tu ešte mám poznačené u pani Šimončičovej. Do zátvorky 

dala, že berie na vedomie. 

(poznámka:  počuť hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Trváte na tom návrhu, pani poslankyňa? 

Trváte na tom? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Na berie na vedomie, či trváš na tom. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Bolo povedané, že ono to vlastne platí päť rokov, ale 

musíte raz za rok niekde priložiť, lebo ale v tarifách 

máte, že platnosť tristošesťdesiatpäť dní. 

Tak to nejakým spôsobom vysvetlite alebo (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

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

Pani poslankyňa, trváte na, prepáčte, nie je diskusia, 

nie je diskusia. 

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

Ja to nesťahujem, ja to neopravujem, ja nechávam 

s platnosťou na päť rokov, aby mohli raz za päť rokov si 

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

Ja sa vás pýtam, či trváte na tom návrhu alebo 

netrváte. 

To bolo áno alebo nie? 

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

Trvám, trvám, áno. 

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

Áno. 

Tak, nech sa páči, hlasujte o návrhu pani poslankyni 

Šimončičovej. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ale musím povedať, že ona to dala to tento návrh 

k pôvodnému s tým, že berie na vedomie. A keďže sme prijali 

pani Tvrdej nové nové znenie, tak to sa pýtame, že či to 

berie na vedomie, že či na tom trváš, to sme sa pýtali, no. 

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

Dobre. 

Prosím, hlasujte o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej. 
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Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 35 INFORMÁCIA O VYHODNOTENÍ 
EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA LINKY Č. 97 PO 
SKONČENÍ JEJ SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY 

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

Prechádzame do bodu tridsaťpäť, a tým je Informácia 

o vyhodnotení efektívnosti využitia linky číslo 

deväťdesiatsedem. 

Dámy a páni,  

má na máte na stole materiál, ktorý tiež vzišiel zo 

spoločnej iniciatívy mestského zastupiteľstva, respektíve 

návrhu pásla pána poslanca Olivera Kríža a Hlavného mesta 

v súvislosti so zavedením alebo spustením prvej etapy 

systému hromadnej dopravy alebo električky do Petržalky, 

takto to nazvem, na Bosákovú ulicu. 

V dôsledku tohoto rozhodnutia došlo k zrušeniu linky 

číslo deväťdesiatpäť a ľudia kto s tým predpokladom, že 
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ľudia, ktorí ju využívali majú používať električku a že sa 

to naučia. 

Vznikla petícia, ktorá hovorila o cieli návratu linky 

deväťdesiatpäť. My sme vyskúšali potom v dohode s pánom 

poslancom a petičiarmi sme pripravili postup ako teda 

otestovať skutočný záujem ľudí o túto linku. 

Materiál máte na stole, tie čísla hovoria pomerne 

jasnou rečou. Náklady mesta na ten skúšobný prevoz boli 

okolo dvestotisíc. To znamená za päť mesiacov dvestotisíc. 

Ak by sme v tom pokračovali, tak to bude okolo päťsto 

šesťstotisíc za rok.  

Vyťaženosť tej linky je necelých štyri percentá. Čiže 

to je veľmi nízka vyťaženosť na to, aby a aby takáto linka 

bola, ale rozhodnutie je samozrejme na vás.  

Preto predkladáme dva dve alternatívy riešenia. Prvá, 

že ruší ten skúšobný preva tú skúšobnú prevádzku a bude sa 

postupovať v systéme mestskej hromadnej dopravy na bázy 

koľajovej alebo budeme pokračovať v tej linke a budeme 

vynakladať tie náklady o ktorých som hovoril. 

Je tu pán riaditeľ Dopravného podniku opäť. 

Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakuje, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán 

primátor. 

Dovoľte, aby som k tejto téme povedal pár slov. 

Mňa mrzí samozrejme ten súčasný stav, že tá linka nie 

je využívaná, ale má to svoje svoje príčiny. Ja ich sa 

budem snažiť krátko zhrnúť a potom navrhnem aj nejaké 

ďalšie riešenie. Vopred avízujem, že ak by môj príspevok 

prekročil štyri minúty, prosím o predĺženie. 

Veľmi správne ste povedali, pán primátor, že tá linka 

bola zriadená práve na základe dopytu občanov, hlavne 

cestujúcej verejnosti z Petržalky. Všetci veľmi vítajú 

električku a skrátenie tej linky by bolo na mieste 

v prípade, že by električka premávala až po koniec 

Petržalky. 

Keďže tomu tak zatiaľ nie je, tak ľudia požadovali, 

aby chodila deväťdesiatpäťka stále na Šafárikovo námestie. 

Ja som veľmi rád, že na základe tejto petície vy ste sa 

tiež toho zhostili a spoločne sme absolvovali množstvo 

rokovaní, či už na úrovní dopravných expertov z Dopravného 

podniku, z magistrátu, ale dokonca aj na úrovni 

ministerstva dopravy. 

Tam sme zistili takú, povedzme nepríjemnú vec, že to 

presne to, čo tí ľudia požadujú nie je jednoducho možné. 

Z rôznych dôvodov nie je možné tú linku opäť obnoviť 

a došli sme k tomu, že vieme pre tých ľudí ponúknuť istý 

kompromis. 
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A vtedy sme my dvaja stáli pred istou dilemou s pánom 

primátorom, mohli sme po a buď povedať tým ľudom viete čo, 

nedá sa, nejde to, vaša petícia síce bola sympatická, ale 

jednoducho ehm jednoducho sa nedá alebo sme mohli tým ľudom 

ponúknuť práve toto kompromisné riešenie a to sme aj 

vyskúšali a dali sme to ako ako skúšobnú prevádzku. 

Žiaľ sa ukázalo, že toto nepadlo úplne na úrodnú pôdu. 

Tých dôvodov je viacero. Jednak, že tá linka nepremáva 

podľa tej požadovanej trasy na š žaš na Šafárikovo 

námestie, ale na Nivy. Predĺžený bol iba každý druhý spoj 

a ešte k tomu ten predĺžený spoj musí mať iné číslo. Ľudia 

si do tak doteraz na to nezvykli a nevedia sa v tom asi 

zjednodušené povedané vysomáriť. Nevedia, že čo je 

deväťdesiat sedmička a preto tie čísla sú žiaľ nízke. 

Inak pre korektnosť treba povedať, aby to neznelo tak 

hrozivo, žiadna linka, ktorú máme v Bratislave podľa mňa 

nie je na sto percent vyťažená, aby to nebolo tak, aby to 

vnímané, že všetky linky jazdia na sto percent a tá krížová 

linka doplácame z verejných zdrojov a iba na štyri. To tak 

nie je. 

Každá linka osciluje v nejakom v nejakom percentuálnom 

vyjadrení, a a ale uznávajme, že štyri percentá je naozaj 

málo. Ja sa osobne domnievam, že do budúcna tá linka sa by 

sa uživila, pretože keď sa otvorí nová stanica Mlynské nivy 

aj so všetkou tou infraštruktúrou a tými kanceláriami, tak 

tak bude potrebná, ale to dneska tak nie je. 

Čiže, ja akceptujem súčasný stav a pri tej slabej 

vyťaženosti súhlasím s tým, aby tá linka bola bola zrušená. 
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Avšak bol by som veľmi rád, keby tie benefity, ktoré ktoré 

alebo tie vozokilometre, ktoré boli pridané cestujúcej 

verejnosti v Petržalke v Petržalke aj zostali. 

Čiže, druhá požiadavka, ktorú ja som definoval, keď 

sme si robili taký interný prieskum v Petržalke, druhá 

požiadavka druhá požiadavka ktorý ktorá ktorá odznievala 

bola predĺženie linky deväťdesiattri. To je linka, ktorá 

jazdí z hlavnej stanice a teraz by mohla preva premávať až 

k nemocnici. Bolo by konečne priame spojenie medzi (gong) 

hlavnou stanicou pod požiadam o predĺženie medzi hlavnou 

stanicou a fakultnou nemocnicou, najväčšou na Slovensku. 

Čiže, ja navrhujem uznesenie s tým, že viem, že pani 

námestníčka Plšeková bude navrhovať ďalšie nejaké ešte 

opatrenia v rámci emhádé v Petržalke, aj ja, samozrejme, 

všetky podporujem. Ja dúfam, že z toho dokážeme urobiť 

nejaký kompromisný návrh.  

Ale chcem upozorniť na to, že to pôvodné uznesenie 

hovorí o tom, že ľu rušíme linku deväťdesiatsedem od 15. 

októbra. To nie je možné, pretože toto je staré 

zastupiteľstvo, čiže tam by sme mali si osvojiť posunutie 

toho termínu na 15. novembra a doplniť žiadame predĺženie 

trasy linky deväťdesiattri až na zastávku nemocnice 

Antolská s tým, že začiatok tej prevádzky by bol 1. 

januára. 

Ja to odovzdávam písomne, ale ako som spomenul, pani 

námestníčka má ďalších pár návrhov a ja by som bol rád, 

keby sme ich všetky prijali. Všetky sa týkajú dopravnej 
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dostupnosti, ale nie len Petržalky, ale ovplyvnia ovplyvnia 

dopravu v celom celom povedzme meste. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

K tej deväťdesiat sedmičke sa nebudem vyjadrovať, 

pretože si myslím, že dalo sa to aj ináč urobiť a ináč 

vyhodnotiť, ale dobre no, tak vyhodnotili ste to, že je 

neefektívna, ale potom fakt zostane, že bez prestupovania 

tam na autobusovú stanicu nezostane spoj. 

Ale podporujem zriade alebo predĺženie tej deväťdesiat 

trojky až do nemocnice na Antolskej, pretože naozaj 

potrebujeme priame spojenie pre ľudí, ktorý možno z celého 

Slovenska cestujú do nemocnice, aby mali zo železničnej 

stanice priame spojenie. 

To je nevyhnutné, pretože takí ľudia veľmi ťažko 

prestupujú a veľmi by sme im tým pomohli. 

Podporujem predĺženie deväťdesiat trojky až po 

Antolskú. 

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

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Pardon, doplním len to, čo aj povedala pani kolegyňa 

Kimerlingová, ja som to opomenul. 

V prípade, že by sa nám podarilo predĺžiť linku 

deväťdesiattri z hlavnej stanice až na do nemocnice, 

nepomôžeme tým len cestujúcej verejnosti Bratislavskej, ale 

aj ľudom, ktorí prichádzajú za návštevou lekára z iných 

častí Slovenska a práve vystúpia na tej hlavnej stanici 

a keďže idú na návštevu nemocnice, tak predpokladám, že 

majú nejaký zdravotný problém a preto je veľmi výhodné, aby 

títo ľudia mali priame spojenie z tej stanice na do do 

najväčšej fakultnej nemocnice. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja si myslím, že celá táto problematika mohla byť 

vyriešená na odbornej úrovni. Ono je to troška zlé, keď sa 

prenáša do ulíc téma mestskej hromadnej dopravy a potom sa 

to prenáša politicky aj na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

Dúfam, že s prichádzajúcim časom komunálnych volieb 

nebudú vznikať nejaké nové iniciatívy, ktoré budú nejakým 
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spôsobom takto neefektívne ako táto linka deväťdesiatsedem. 

To si treba otvorene povedať, pretože to využitie v tom 

úseku, vlastne tam, kde sa vystupuje z električky na tej 

Jungmanovej po tú autobusovú stanicu je skutočne, ako 

hovoril pán primátor, nízke, zhruba tých štyri až päť 

percent. 

Problém bol ten, že naozaj, tá deväťdesiat päťka, ona 

je v tej trase električky a je to vlastne náhrada teda za 

tú električku, ktorá nejakým spôsobom funguje. 

Treba si ale povedať, že nové linkovanie v Petržalke 

bolo ulobené, urobené v roku 2005. Máme prestupný systém. 

Už nie je tá doba, aby sme mali linky odvšadiaľ, všade, 

nejaké priame spojenia, ale aby ľudia efektívne 

prestupovali, aby sme mali nosné linky, aby sme mali 

doplnkové linky. To si treba nejakým spôsobom uvedomiť. 

Pretože, ten čas nejak skončil a máme, bavili sme sa tu 

vlastne o tej prestupnej tarife a je to presne o tom. 

Súhlasím s tým, aby tá linka deväťdesiatsedem bola 

zrušená, teda, čo najskôr. Neviem, či sa to bude dať k tomu 

pätnástemu novembru, to by musel povedať Dopravný podnik 

z hľadiska technického a odborného, ako sa to dá vlastne 

pripraviť, pretože treba tam dať nové cestovné poriadky, 

označovníky a podobne.  

Ale, bol tu aj návrh pani námestníčky Plšekovej, čiže 

ho asi, pravdepodobne, prečíta.  

Neviem, keď pán primátor pustí, pretože k tomu som sa 

chcel vyjadriť, že podporujem práve tie racionálne návrhy, 
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ktoré vlastne chce predložiť pani námestníčka Plšeková, 

ktoré hovoria o tom, že sa majú vlastne posilniť tie linky, 

ktoré majú význam pre tých Petržalčanov. To je tá 

deväťdesiat trojka, deväťdesiat štvorka, deväťdesiatka 

a respektíve to opatrenie, ktoré už je zavedené.  

Takisto, čo sa týka vlastne tej linky deväťdesiattri 

k tomu 1. januáru, ja si myslím, že zoberiete zase spojenie 

priame ľuďom, ktorí bývajú v okolí Vyšehradskej, ale nemám 

s tým problém. Nepredpokladám, že to bude nejaký evidentný 

nárast vozokilometrov, pretože sa to zatočí a k tej 

nemocnici na Antolskej, kde chodila kedysi tá deväťdesiat 

päťka.  

Takže, ja predpokladám, že bude možné nejakým 

spôsobom, nejakým spôsobom zaevidovať tieto veci, tak aby, 

skutočne, tá mestská hromadná doprava fungovala 

k spokojnosti obyvateľov a občanov.  

A dúfam, že teda prečítate ten pozmeňovací návrh, lebo 

máme ho tu na stole a myslím si, že je dobrý a správny. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja som náhodou teraz nedávno niektorý deň sa stretla 

s autobusom číslo deväťdesiatsedem na na Nivách, ale keď sa 

zru, aj som bola prekvapená, že čo to je za bus, ale ak sa 

zruší táto linka deväťdesiatsedem, pýtam sa ako bude 

Petržalka spojená s autobusovou stanicou? Či s tou 

dočasnou, alebo s tou novou? Lebo však oni sú vedľa seba.  

Takže, aké tam bude spojenie pre Petržalčanov. Na 

hlavnú stanicu budú mať deväťdesiattroj (poznámka: 

poslankyňa začala kašľať) 

Pardon. 

Deväťdesiattrojku, ale na autobusovú stanicu 

štyridsaťosmička je dosť ďaleko od autobusovejs stanice.  

Takže, aj toto by bolo dobré, keď sa budú nejako pre 

prelinkovávať, alebo tak dopravne myslieť aj na 

Petržalčanov, aby boli obslúžení, tak myslite aj na tú 

autobusovú stanicu. 

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 len doplním kolegovi Radovi Olekšákovi, že to 

spojenie s tou Vyšehradskou v prípade predĺženia, o to 

obyvatelia neprídu, pretože, pretože tá linka dnes končí na  

Vyšehradskej, ona pôjde po tej istej trase, až na tú 
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Vyšehradskú deväťdesiattrojka a následne potom ešte zájde 

jednu zastávku ďalej po tú nemocnicu.  

Čiže, ono, pre tých ľudí z Vyšehradkej, tam je práve 

denné centrum seniorov, to bude úplne rovnaké a ešte 

lepšie, pretože oni z tej Vyšehradskej sa budú aj do 

nemocnice vedieť dostať oveľa jednoduchšie ako dnes, lebo 

chodia asi pešo, lebo to je jedna zastávka.  

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

No, tak bude sa robiť taký hadík, ale dobre, však nie 

je problém.  

A čo sa týka tej Petržalky, spoje k autobusovej 

stanici, tam máme linku osemdesiatosem, ktorá vlastne spája 

Most SNP a autobusovú stanicu a chodí cez celú Petržalku. 

Takže, tá funguje.  

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

Pani poslankyňa Hanulíková. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som chcela vlastne, ten návrh, ktorý dáva pani 

poslankyňa Plšeková, ktorý chce predložiť, pretože som ho 

videla, nahradiť dvanásťmetrové autobusy za pätnásťmetrové 

na linke tridsaťdva, ktorý chodí teda z Dlhých dielov na 

Kramáre, čo teda ponúka väčšiu kapacitu linky číslo 

tridsaťdva, je výborný a chcem povedať, že vlastne ono to 

už funguje. Ten návrh je teraz pre, pani poslankyňa ho chce 

predložiť, ale ono to už funguje, čiže, tieto autobusy, tie 

dvanásťmetrové sa nahradili tými pätnásťmetrovými a je to 

úplne výborné a všetci sú spokojní. 

Čiže, by sme chceli za Karlovešťanov a Dlhodielčanov 

veľmi, veľmi pekne poďakovať. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel pripojiť k slovám pána poslanca 

Olekšáka. 

Systém mestskej hromadnej dopravy a grafikony sú 

pomerne zložitý, komplikovaný logistický systém a chcem 

nabádať k tomu, aby sme ho netvorili tu v zastupiteľstve 

rôznymi návrhmi koho čo napadne. Tu predĺžiť, tu skrátiť, 

tu nahradiť. Takto sa postupovať nedá. To všetko má, 

samozrejme, svoje finančné dopady na mestský rozpočet, 

ktoré, bez ktorých sa takéto návrhy realizovať nedajú. 

Takže, prosím, aby sme nepokračovali v tejto, v týchto 

návrhoch.  
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My sme pripravení s každým sa o tom ro stretnúť, 

s každým o tom rokovať, tak ako to robíme so Záhorskou 

Bystricou. Proste, treba tú tridsaťsedemičku. Robíme to 

s inými mestskými časťami, treba, ale treba k tomu serióznu 

analytickú prípravu a potom urobiť dobré rozhodnutia A nie 

strieľať tu v zastupiteľstve hore-dole linkami 

a predĺženiami a náhradami.  

Takže, to, prosím, nerobme. 

Prihlásil sa, prihlásila sa pani poslankyňa, pardon, 

ešte pani Novomeská do diskusie.  

Zdvihnite, prosím, ruku kto je za vystúpenie pani 

Novomestskej.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Pani Plšeková sa prihlásila neskoro.  

Občianka   Beáta    N o v o m e s k á :  

Dobrý deň. 

Takže, ja by som sa chcela vyjadriť k tomuto bodu.  

V podstate, myslím si to, že je dôležité, aby linka 

deväťdesiatsedem bola zachovaná v rámci Petržalky, pretože 

osobne, napríklad, mne veľmi pomohla.  

Ja som ju využívala počas leta, vlastne od polovice 

leta až približne do polovice septembra a bolo to 
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v podstate veľmi vhodné spojenie, pretože som nemusela 

prestupovať.  

Hoci, vlastne, táto linka nie je až takým spôsobom 

vyťažená, ale veľa ľudí, vlastne, toto spojenie využíva. 

Takže, myslím si, že by to bolo v podstate adekvátne, 

aby tá linka bola zachovaná.  

A takto by som chcela aj vyzvať, aby ste túto linku 

nechali zachovanú, aby obyvatelia mohli plynule cestovať, 

proste, z jedného bodu až smerom na tú autobusovú stanicu.  

A myslím si, že aj, v podstate, nejaké cestovanie má 

byť aj určitým spôsobom nadštandardné. To znamená, že 

nemáme chodiť len na nejaký doraz, hej, že nemá to byť len 

ne nejaká podlaha, ale má to byť, proste, má to byť nejaký 

nadštandard voči štandardnému cestovaniu. 

A ja osobne to vnímam veľmi pozitívne, že chodia 

obidva tieto autobusy. Aj deväťdesiatpäťka, aj 

deväťdesiatsedmička. Intervaly sú veľmi vhodne urobené. 

A naozaj, veľa veľa ľudí to využíva.  

Takže, týmto na vás apelujem, aby ste zachovali aj tú 

deväťdesiatsedmičku a umožnili obyvateľom jednoduchšie 

cestovanie z Petržalky na druhý breh Dunaja. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

V zahraničí bežne používajú na takéto spoje celkom 

maličké autobusy, ktoré sú plne vyťažené. 

My, pán riaditeľ, nemáme možnosť používať takéto, 

takéto autobusy, práve na takéto priame spoje? Naozaj tá 

autobusová stanica je kľúčová pre tých ľudí. Takže, neni to 

reál, nedá sa to vymeniť s menším, kratším autobusom?  

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 ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja nechcem ani reagovať na pani, teda, ktorá 

vystupovala predrečníčku, ale chcem teda apelovať, aby 

mohla pani námestníčka vystúpiť so svojimi návrhmi, pretože 

my sme sa dohodli, že budeme teda aj sa snažiť ich nejako 

spojiť a ona sa asi opomenula prihlásiť, ale je to skôr 

technická vec.  
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Ja by som bol veľmi rád, keby ich mohla predniesť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

No, to je práve tá otázka, že keď jednému áno, druhému 

nie, a potom tu bude konflikt v zastupiteľstve, že, že 

prečo, prečo jedným umožňujem, druhým neumožňujem. 

Ja len chcem pripomenúť, že opäť hlavné mesto je za 

rozvoj mestskej hromadnej dopravy, za skvalitnenie návrhov, 

len prosím, už tie návrhy, o ktorých sa tu rozprávame tieto 

dva, zachovanie deväťdesiat sedmičky a predĺženie 

deväťdesiat trojky, sú ročné odhadované náklady plus jeden 

milión euro.  

S ľahkosťou tu zriaďujeme linky, s ľahkosťou míňame 

peniaze rozpočtu, ktorý ešte nemáme a nevieme, či mať 

budeme.  

Čiže, prosím, sadnime si najprv s útvarmi, s Dopravným 

podnikom, pripravme to odborne a potom tu dávajme takéto 

návrhy. Lebo len tak poobede mávnuť rukou a a dať na stôl 

milión euro, v prípade ešte tej deväťdesiat sedmičky, 

ktorá, ako povedal pán poslanec, skutočne ani nejde, lebo 

to je, na to je tam tá električka, aby nemuseli chodiť tie 

autobusy, ináč potom budeme vra (gong) musieť vracať 

peniaze za električku. 

Takže, toto sú veci, ktoré sa nedajú len tak robiť 

hala-bala. 
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Nemám ani problém sa diskutovať s pani námestníčkou 

o tom, povedzme si to, ale pripravme si tie návrhy 

dostatočne aj, aj fundovane, aj ekonomicky. 

Čiže, návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali jedno doplnenie, ale 

chcem dať do pozornosti, že tu bol posunutý termín, 

k pôvodnému návrhu uznesenia sme dostali teraz nový termín.  

Takže, ten termín, ktorý pán Kríž žiada posunúť, je už 

posunutý na 12. 11. 

Pán Kríž žiada teda zastupiteľstvo čo sa týka tohto 

uznesenia, pôvodné uznesenie v alternatíve číslo jeden 

ostáva a k tomu žiada doplniť: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora predložiť 

predĺžiť trasu linky číslo deväťdesiat tri až na zastávku 

Nemocnica Antolská. A to s termínom 1. 1. 2018. 

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

Opäť, nebránim sa, len poďme si, prosím, najprv 

povedať koľko to bude stáť, či na to budeme mať. Aby ste 

túto informáciu mali tiež. Lebo to tak jednoducho neni. 

Ale, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Kríža. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o tom návrhu, čo pán Kríž dal, to je 

doplnenie uznesenia (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

Hlasuje sa o návrhu pána poslanca Kríža. 

Prosím, hlasujeme. 

Vráťte sa do rokovacej sály, kto je vonku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím poslancov, aby hlasovali, lebo ináč bude 

prestávka.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťšesť prítomných. 

Trinásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 636

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ostáva nám návrh uznesenia v pôvodnom znení 

v alternatíve jeden, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu v časti A berie na vedomie vyhodnotenie skúšobnej 

prevádzky linky číslo deväťdesiatsedem, v časti Bé Dopravný 

podnik, žiada Dopravný podnik ukončiť prevádzku autobusovej 

linky číslo deväťdesiatsedem zriadenú na základe uznesenia 

mestského zastupiteľstva 771/2017 zo dňa 30. 03. 2017. 

S termínom 12. 11. 2017. 

To je alternatíva jeden. 

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

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Sedemnásť za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 

 

Všet 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Už nemáme o čom, lebo 

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

Dobre. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

jednička prešla. 

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

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 36 INFORMÁCIA  O AKTUÁLNOM STAVE 
ZABEZPEČENIA VÝSTAVBY NÁHRADNÝCH 
NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 
260/2011 Z. Z.  V SPOJENÍ SO ZÁKONOM 
Č. 261/2011 Z. Z. 

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

Prechádzame do bodu tridsaťšesť a tým je Informácia  o 

aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov. 
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Dámy a páni, 

vzhľadom k tomu, že materiál, o ktorom by sme teraz 

hovorili bol zo septembra tohto roku a medzitým došlo 

k posunu, k posunu v tejto záležitosti a zajtra máme 

podobný bod na rokovaní mestského zastupiteľstva, navrhujem 

vám, aby sme išli rokovať rovno o aktuálnych veciach. 

Dostanete ešte k tomu materiál. Čiže, aby sme preskočili, 

alebo sťahujem bod tridsaťšesť a budeme o ňom rokovať 

zajtra o aktuálnych veciach, aby sme nemárnili čas dvakrát.  

 

 

BOD 37 ROČNÁ SPRÁVA O STAVE OBECNÉHO 
BYTOVÉHO FONDU ZA KALENDÁRNY ROK 
2016 

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

Bod tridsaťsedem, Ročná správa o stave obecného 

bytového fondu. 

Pravidelný informačný materiál.  

Bez úvodného slova. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo 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.) 

Prosím vás, páni poslanci, vráťte sa do rokovacej 

sály, pretože.  

Pán poslanec, pán námestník je, nehlasoval.  

Opakujeme, lebo pán námestník nehlasoval. 

Prosím vás, ešte raz. 

Pustite hlasovacie zariadenie. 

Za chvíľu sú občania.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujte, prosím, pán poslanec Kolek. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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Ešte raz hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Kto tu, kto nehlasuje?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Kto nehlasuje? 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Pán poslanec Hrčka, ty si nehlasoval.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A prečo nehlasuješ? Prečo blokuješ zas zas,  veď sedíš 

v sále.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A poď, prosím ťa, hlasovať. Prečo blokuješ ostatných 

kolegov? Kvôli tebe bude teraz prestávka?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je jedno. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dvaja posla. Pani poslankyňa Šimončičová, prosím vás, 

vráťte sa do rokovacej sály. Behom rokovania, behom 

hlasovania sa nemôže odchádzať.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, dve panie poslankyne. 

Ešte raz. Pani námestníčka. 

Opakujeme hlasovanie.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pá pán poslanec Hrčka, prosím ťa, hlasuj. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

dvadsaťpäť prítomných. 

Tri, dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 38 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 
OHĽADNE INVESTIČNÉHO 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:. 

Ďalší bod je tridsaťosem, opäť je to vec, o ktorej 

budeme rokovať aj zajtra. Takže, navrhujem, aby sme ten bod 

preskočili a povieme si to zajtra, aby sme dvakrát 

nehovorili o tom istom. 

Čiže, sťahujem bod tridsaťosem. 

 

 

BOD 39 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE DIVADLU 
MALÁ SCÉNA STU, O.Z. VO VÝŠKE 50 000 
EUR NA PROJEKT MALÁ SCÉNA = MIESTO 
PRE UMENIE 

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

Bod tridsaťdeväť dotácie divadla Malá scéna STÚ, 

miesto pre umenie.  

Je to postup podľa schváleného rozpočtu. 

Materiál máte na stole.  
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Otváram k nemu diskusiu.  

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Mali sme to aj na našej komisii kultúry.  

Proste, neviem sa dočkať tohoto, kým sa to dostane na 

rad na prerokovanie v zastupiteľstve. Malo to byť už 

v septembri, teraz je november. 

Ja vás pekne prosím, aby sme to rýchlo všetcia včas 

schválili celé tak, jak je to pre predložené. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Je tam reálne čerpanie do konca roka, ale aktuálne 

čerpanie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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No, ja si skôr myslím, že to bude práca pre pána 

kontrolóra, aby túto sumu odsledoval do akej miery bola 

v zmysle platných a prijatých, hej, regulí, hej, táto suma 

využitá. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Odpoveď pánu Kolekovi.  

Mali sme to včera na komisii kultúry. Áno, bavili sme 

sa o tom aj v súvislosti s rozpočtom, áno, pani Korenčiová 

z divadla Malá scéna bola, potvrdila, áno, vy vyčerpá sa. 

Ďakujem. 

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

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotácie 

divadlu Malá scéna vo výške 50 000,00 eur 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.) 

Ešte, prosím vás, páni poslanci, toto neni normálne.  

(poznámka: počuť „nie je uznášaniaschopné) 

Toto nie je normálne. 

 

Pán poslanec Chren. 

Slovo, dajte, prosím, mikrofón pánovi poslancovi 

Chrenovi. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor, len tak procedurálno-technicky by som 

vás chcel požiadať, že či by ste mohli niekoho zo svojich 

ľudí poprosiť, aby vyčíslil náklady na jeden deň rokovania 

tohto mestského zastupiteľstva, aby sme vedeli tým 

argumentovať voči tým z nás, ktorí úmyselne odchádzajú, 

respektíve úmyselne nehlasujú. Spôsobujú tým náklady 

občanom mesta, spôsobujú tým stratu nášho času a aby sme 

vedeli, akú finančnú škodu tým vlastne spôsobujú. 

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

Ďakujeme. Toto spravíme určite.  

Čiže, ešte raz, sú vonku nejakí dámy a páni 

poslankyne?  Prosím vás, vráťte sa do rokovacej sály.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dvadsaťštyri je nás tu, takže opakujeme hlasovanie. 

Pani. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pretože, na smiech sme, pretože sa zneužíva, zneužíva 

toto hlasovanie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale, ja nezneužívam nič. Ja tu sedím od rána do 

večera, takisto ako zamestnanci magistrátu, ktorí sa na 

toto pozerajú, ktorí tu musia byť.  

A tí z vás, ktorí nehlasujú, iba zneužívate toto 

postavenie na šikanovanie ostatných.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je tu dvadsaťštyri ľudí, dvadsaťštyri ľudí má 

hlasovať. Teda nemusí, ale povedzme to. 

Takže, posledný krát opakujeme hlasovanie, keď nie, 

lebo o štvrtej idú občania. O štvrtej idú občania.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 647

Takže, opakujeme hlasovanie. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pani Svoreňová tu nie je, áno. No.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

 

Dobre. Čiže, rozhodli ste sa, ako ste sa rozhodli, je 

pätnásť minútová prestávka.  

(poznámka: mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné) 

 

(prestávka od 15.49 do 16.12 ) 

 

 

BOD 39A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem,  

nečakal som, že budem prvý, ale nevadí. 
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Vážení pani panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

vážený pán primátor,   

tak ako každý mesiac, prihováram sa vám oh za 

nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných bytov.  

Na úvod mi ale dovoľte úplne inú, inú tému.  

To, čo tu dneska prebiehalo s tými 

neuznášaniaschopnosťami, naozaj, je to, je to nie dobré, 

poviem to slušne. Je to nie dobré. Naozaj, treba si dať na 

to pozor. Ľudia sa na vás pozerajú. Ja som vás dneska celý 

deň sledoval cez internet a nebavil som sa na tom, naozaj. 

Bolo mi to veľmi smutné.  

Druhú takú smutnú vec, ktorú mám, to je zase moja 

skúsenosť.  

Preberala sa tu dneska emhádečka. Ja som si dneska 

potreboval prísť na toto vystúpenie verejnosti o 16.00 

zaparkovať, keď o 16.00 je až parkovanie zadarmo, tak som 

si za tých päť minút parkovania zaplatil ako za plnú 

hodinu. Dobre, vychádza to tak. 

A teraz k tému, ku ktorej som chcel.  

Prebehli dve veci od kedy sme sa posledne videli, to 

bolo pred mesiacom, prebehlo prerokovávanie problematiky 

náhradných nájomných bytov, konkrétne finančnej náhrady 

v parlamente, čiže v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja 

chcem poďakovať pánovi poslancovi Budajovi, pánovi 

poslancovi Dostálovi a pánovi poslancovi Grendelovi, že 

boli aktívni, zahlasovali tak, ako Bratislava, ako to 

pomôže Bratislave, čiže, zahlasovali za tú zmenu. Žiaľ, 
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získali sme iba tridsaťtri hlasov za, čiže, ešte štyridsať, 

štyridsaťtri nám chýba, aby to prešlo.  

O pol roka by mal byť tento nár návrh predložený znova 

a o ďalšieho pol roka znova až do konca volebného obdobia. 

Takže, budeme sa snažiť získať hlasy aj v koalícii, aj 

v opozícii, uvidíme, kde sa nám to podarí. 

Opäť, ak viete pomôcť, hlavne MOST-HÍD, SNS, SMER 

a SaS, budeme radi, ak nám v tomto pomôžete. Toto sú hlavné 

skupiny, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom ovplyvniť, aby 

to pomohlo nám, vlastníkom, Bratislave, všetkým. 

Druhá vec sa týka rozpočtu budúcoročného, ako 

mestského, tak aj štátneho. 

Hľadal som v rozpočte prostriedky na výstavbu 

náhradných nájomných bytov na roky 2018, 19 a 20, ani 

v mestskom rozpočte a ani v štátnom rozpočte som ich 

nenašiel. Nie je mi teda jasné, z čoho sa má výstavba, 

alebo obstaranie náhradných nájomných bytov realizovať, 

keďže v rozpočte nie sú. Ak to vy viete, budem rád, keď mi 

na to odpoviete. Nenašiel som ich nikde. Nie sú tam 

rozpočtované, tie položky tam, proste, nie sú. 

To je asi všetko, čo by som chcel na dnes. 

Ešte, ešte ma prekvapilo, že ten bod, ktorý sa mal 

dneska prejednávať bol odložený na zajtra. Čakal som, že sa 

aspoň formálne schváli, keďže je to každomesačná aktivita, 

mala by sa každý mesiac predkladať, a aspoň formálne prijať 

na vedomie.  
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Chápem, že možno to poriadok dovoľuje inak, beriem na 

vedomie. 

Ďakujem pekne. 

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

Budeme to mať zajtra s čerstvými informáciami. 

A samozrejme, v tom rozpočte je, pán Patlevič.  

A príďte zajtra na to a ak budete mať a  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Určite, určite prídem aj zajtra.  

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

Dobre. Dobre.  

Ďakujeme pekne. 

Pán Jahelka. 

Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Krásne popoludnie, dobrý deň prajem. 

Vážené dámy a páni,  

chcel by som poprosiť neprítomného pána riaditeľa 

magistrátu, keby navrhol Slovenskému olympijskému výboru 
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novú disciplínu, beh Primaciálne námestie 1 a Biela ulica 

číslo 6. Lebo prečo? A vysvetlím. 

Zásadná otázka je v tom, že do dvoch poschodí objektu 

na bi Bielej číslo 6 z pôvodného sídla na treťom poschodí 

budovy radnice, bola redislokované oddelenie sociálnych 

vecí a zdravotníctva. 

Ja som sa tam bol pozrieť, lebo suseda sa tam 

vysypala, lebo tam je také kruhové schodište, to ešte 

svojho času robil Stavoprojekt, aj som zohnal tú pani 

inžinierku, ktorá to projektovala a sa stalo to, že teda, 

že tá pani v tom kruhovom schodišti veľmi nebezpečnom 

spadla.  

Okrem toho, je tam tma.  

To znamená, že oddelenie sociálne a zdravotných 

služieb, to je mimoriadne citlivé, bude zrejme úradovať len 

na vrátnici, alebo sa bude pracovníčka bude musieť utekať 

na vrátnicu, teda, ktorá to má v tej budove na Bielej ulici 

číslo 6. 

Neviem, kto to vymyslel, ale je to necitlivé.  

Som starý úradník a nejaké dislokácie som robil, takže 

toto som chcel poprosiť, aby pán riaditeľ požiadal 

Olympijský výbor, aby sa nová disciplína Primaciálne 

námestie číslo 1, Biela ulica číslo 6. Prípadne aj 

v terénnej úprave. 
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Prečo by som to, prečo som to vy konštatoval? Totiž, 

oblasť zdravotne postihnutých, zdravých, starých, alebo 

sociálne slabých je najnáročnejšia oblasť v styku 

s občanmi. Kto to neskúsil, okrem bytovej agendy, to 

potvrdí. 

Zásadná otázka je takáto, že najlepšou vizitkou 

oddelenia doterajšie jak pracuje, lebo tie dievčatá,  

naozaj, ja ich roky poznám a Vierka Karovičová, tá už je na 

penzii, dobre viedla. Sa vymýšľajú tie takzvané Správy 

o zdravotnom stave občanov Bratislavy. Je to v Európe je 

jediná správa, ktoré hlavné mesto takto má zmapované 

zdravotný stav občana.  

A zásadným problémom je to, že niektoré veci sa riešia 

na úrovni magistrátu tak, že možnože tí pracovníci, ktorí 

pracujú a ja som starý úradník, sa nedozvedia, to znamená, 

tá prepojenosť a kauzálna súvislosť sa stráca. 

Ďalej by som chcel doplniť ešte jednu zásadnú otázku. 

Ten nápad, ktorý teda predsa musel urobiť neskúsený úradní, 

a preto som si dovolil osloviť pána riaditeľa magistrátu. 

A ešte doplnenie.  

Bratislava nemá urobenú koncepciu na riešenie opilcov, 

najmä v Starom Meste, najnovšie, a proste alkoholikov 

a drogových závislých.  

Existuje taký pán, doktor Okruhlica. Ja vás prosím, 

požiadajte ho o spoluprácu. Lebo v Bratislave treba 

odstrániť tento jav. Čiže navrh (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo). 
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Ja ľutujem tých policajtov mestských i štátnych, 

ľutujem sanitkárov, ktorí ich vozia, ľutujem lekárov 

a sestričky, ktoré majú službu. Lebo tí opilci, to je jedna 

zvláštna skupina ľudí, ktorí urážajú a poškodzujú záujmy.  

A na záver, to čo už povedal môj predrečník. Chcel by 

som vysloviť obdiv. Ja to už robím pravidelne. Chodievam na 

zastupiteľstvo Staré Mesto, lebo tu bývam. Pán Dostál, 

hlbočím sa. Naozaj, jak ste zabojovali, ďakujem vám.  

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

Ďakujeme. 

Nasleduje pán poslanec Mihok. 

Pardon, pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ďakujem, pán primátor. 

Až na budúci rok. (poznámka: pán Mihok sa zasmial) 

Dobre. Iba v krátkosti. 

Veľmi zaujímavá vec, čo sa týka financií, pán 

primátor.  

Nedávno sa tu schvaľovali dáky balík peňazí. Pán 

primátor, vážna vec teraz. Vážna vec pre vás to je. Pre vás 

to je vážna vec. Ani pán Kasander, ani vy, však toto je jak 

divadlo.  
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Nedávno ste schvaľovali peniaze koľko máte dávať 

reštituentom, hej, ako náhradu. Je november. Sú tam účelové 

peniaze, ktoré sa majú vyplatiť  do decembra. Ešte raz 

zopakujem, je november. Čo budete robiť s tými účelovo 

viazanými peniazmi, ktoré sa do decembra nevyplatia? Toto 

mi odpovedzte na túto otázku. To je dôležitá otázka.  

A ďalšia otázka, to čo dneska zaznelo v médiách. Prečo 

vy nedáte jednoznačnú odpoveď Zväzu ľadového hokeja, že päť 

miliónov nie. Čo vy tam potrebujete posielať kontrolu 

a kvôli čomu? Však tam sa spláca od roku 2011 sedemdesiat 

miliónov. Však nech sa obrátia na pána Širokého, ktorý si 

z peňazí mesta postavil hotel. 

Ako, ja som športovec telom aj dušou. Ale toto zas 

odtiaľ - potiaľ. Lebo na ten hokej vieme dobre, sa dostane 

maximálne tritisíc Bratislavčanov. Koľko máme v Bratislave 

ľudí? Koľko miliónov  tam už natieklo? Však to je akože, to 

je ako nonsens, aby toľko peňazí sa tam dávalo.  

Ako, ja nebránim ničomu, ale však tunák ten šport 

v Bratislave je úplne zničený, nula bodov.  

Ja som za to, aby aj sa to dávalo, ale nie za každú 

cenu.  

Pán Široký SDKÚ čo tam bačovalo keď si rozdeľovali 

priestory tam na zimáku, nech sa postarajú tí páni, čo 

z toho majú dodnes osoh finančný. Nech sa skladajú. Však 

dosť peňazí z toho majú zisk. 
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Ale ja hovorím toto dôležité, pán primátor, prosím 

vás, teraz odpovedzte na tie účelové peniaze, ktoré má sú 

do decembra. Čo sa s nimi bude robiť, ak sa nevyplatia tie 

peniaze, o ktorých hovorím, tým reštituentom? Čo s tými 

peniazmi bude? Prepadnú niekam? Alebo čo bude s tými 

peniazmi, ktoré sú účelovo viazané do decembra?  

Opakujem ešte raz. Je no november. 

Prosím, odpoveď. 

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

Pán Mihok, 

prepáčte, toto je vaša príležitosť rozprávať 

k poslancom a nie debata s primátorom. 

Takže, ak máte ešte niečo, čo chcete povedať 

poslancom, tak nech sa páči, máte ešte trištvrte minúty.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ešte jednu minútu. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), ja som myslel, že je 

to dosť dôležitá vec, keďže sú to viaza viazané účelové 

peniaze a je november a ešte sa nikto nerozkýval s tým.  

Pán riaditeľ veľký ignoruje zastupiteľstvo, už tretie 

zastupiteľstvo, treba ho preveliť do Košíc, možno sa mu tam 

bude dariť.  

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

Ďakujeme pekne. 

To bolo posledné vystúpenie občana a my pokračujeme 

ďalej v programe rokovania.  

 

 

BOD 40 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 
Č. 23026/10 – RÉVOVA ULICA, POD 
ČASŤOU RODINNÉHO DOMU, DO VÝLUČNÉHO 
VLASTNÍCTVA JUDR. MÁRII LÖFFLEROVEJ 

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

Bod štyridsať, Návrh na predaj pozemku v Starom Meste, 

Révova ulica. 

Prosím krátke úvodné slovo.  

Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Záujem o ma majetkoprávne usporiadanie vlastníckych 

vzťahov na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta. 

Stanovenie kúpnej ceny. 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 238 celá 91 

eur za meter štvorcový, čo pri výmere 4 metre štvorcové 

predstavuje prvú časť kúpnej ceny 955,00 eur. 
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Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie 

pozemku za dva roky spätne vo výmere 4 metre štvorcové 

predstavuje 104,00 eur.  

Kúpna cena spolu predstavuje čiastku 1 059 celá 64 

eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 

Finančná komisia odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu 1 304,00 eur, čo znamená 300,00 eur na meter 

štvorcový. 

Výstup z mestskej rady, odporúča prerokovať. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu 1 059 celá 64 eur, čo je 238 celá 91 eur na meter 

štvorcový. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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No, ak to navrhne niekto z finančnej komisie zvýšiť na 

300,00 eur, ja určite za to nebudem hlasovať, lebo sa mi to 

zdá nepomerné.  

Ako pozemok v zóne Chalupkova, kde mal byť naozaj ten 

Menheten (pozn.: Manhatan), tak ten je ocenený na 304 

a tuto na Révovej predávame 4 metre štvorcové, by sme 

predali za 300,00 eur. Určite nie.  

Prosím, nenavrhujte zvýšenie, nechajte to tak, ako je 

to tu v materiáli. 

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: 

Uvítam pani poslankyňu na finančnej komisii keď má 

o túto problematiku záujem. 

Predkladám návrh taký, aký je, odporučili finančná 

komisia, a to 300,00 eur za meter štvorcový. 

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

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 
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Budeme hlasovať najprv o návrhu finančnej komisie, 

300,00 eur za meter štvorcový. 

Návrhová komisia.  

Poprosím ešte, ak sú  nejakí poslanci v predsálí, aby 

sa vrátili, lebo je nás tesne.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pán Budaj,  

poprosím vráti, vráťte sa.  

(poznámka: predsedkyňa návrhovej komisie požiadala 

poslanca Jána Budaja, aby do písomného návrhu na zmenu 

uznesenia doplnil formálne náležitosti) 

(poznámka:  čaká sa na upravenie návrhu uznesenia tak, 

aby mal všetky náležitosti, bod ku ktorému je predložený 

návrh, dátum, kedy je podaný a tak ďalej) 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na zmenu 

predajnej, teda kúpnej ceny na 300,00 eur za štvorcový 

meter. 

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

Prosím, hlasujte o najprv o návrhu finančnej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 
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Dvadsať jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Čiže, tým pádom nemusíme už o ničom hlasovať. 

 

 

BOD 41 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU ZASTAVANÉHO 
ČASŤOU  STAVBY VO VLASTNÍCTVE 
NADOBÚDATEĽOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
NIVY, PARC. Č. 10109/14, DO 
PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA ING. 
FRANTIŠKA HRDINU A PAEDDR. DANY 
MAGDOLENOVEJ 

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

Prechádzame do bodu štyridsať jedna, Predaj pozemkov 

v Nivách.  

Je to bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu.  
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku 

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.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, SÚBEH 
ULÍC FURDEKOVA A HAANOVA, 
SPOLOČNOSTI MEDIAL ŠENK, SPOL. S 
R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO 
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 
POZEMKOV POD STAVBAMI 

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

Prechádzame do bodu štyridsaťdva, Predaj pozemkov 

v Petržalke, kde sú súhlasné stanoviská starostu, mestskej 

rady. 

Finančná komisia neprijala ani jedno, ani druhé, ani 

tretie uznesenie, ani pozmeňujúce, čiže neviem aké je 

stanovisko finančnej komisie, inak sú všetky súhlasné. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ja odporúčam, aby aj poslanci si osvojili tento názor, 

že nechať tento pozemok v nájme, nech zostane vo 

vlastníctve hlavného mesta, môže platiť nájomné a nepredať 

to, lebo je to v blízkosti petržalského lesa a to zase môže 

byť ohrozené celá tá zelená plocha. 

Takže, ja by som odporúčala nehlasovať za predaj. 

A môže to prísť druhýkrát do zas do zastupiteľstva ako 
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nájom tohto pozemku, respektíve, nemusí, lebo prenajaté to 

má. 

Ďakujem pekne. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keď finančná komisia neprijme stanovisko, znamená, že 

nesúhlasí.  

Tam je za, proti, zdržal sa. Máte to tam, pán 

primátor, vyznačené.  

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

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako poslanec zvolený za Petržalku, tiež si dovolím 

povedať svoj názor. 

Toto zariadenie tam je, v jeho okolí je síce čisto, 

ale nevidím dôvod na predaj tohto pozemku. Je to tak, ako 

povedala Katka, v blízkosti lesoparku, v blízkosti 
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dostihovej dráhy. Máme skúsenosť, že na opačnej strane nám 

vyrástol taký väčší bytový dom.  

Naozaj sa bojím, že pri tej rekonštrukcii môže dôjsť 

k navýšeniu stavby, čo by nebolo v tejto lokalite vhodné. 

Ja sa tiež prihováram skôr, a som skôr za nájom. 

Nikto nechce zrušiť toto zariadenie, ale nevidím 

dôvod, aby musel byť vlastníkom tohto pozemku. 

Rekonštruovať sa dá aj keď má dlhodobý nájom. 

Takže, ja budem hlasovať proti.  

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

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Pripájam k svojim dvom predrečníčkam a navrhujem, aby 

tento materiál bol stiahnutý a bol pripravený do budúceho 

zastupiteľstva ako nájom. 

Dôvody už odozneli.  

Ďakujem. 

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

Rozumiem. 

Končím diskusiu.  
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Len, žiadosť bola nie o nájom, ale o predaj. 

Respektíve kúpu. To znamená, že keď budeme mať stanovisko 

mestského zastupiteľstva, že nie, tak potom môžme začať 

rokovania o nájme. Ale najprv potrebujeme vyriešiť toto. 

Čiže, prosím, hlasujte o návrhu uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Nikto za. 

Čiže, to značí, že materiál nebol schválený. 

 

 

BOD 43 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN 
NA NEHNUTEĽNOSTIACH V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, MEDZI HLAVNÝM MESTOM 
SR BRATISLAVOU A SPOLOČNOSŤOU BEST 
IN PARKING – SLOVAKIA 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 štyridsaťtri, to sú vecné bremená 

v Starom Meste a spoločsťou Best in parking, kde starosta 

sa k tomuto nevyjadril a finančná komisia to stiahla 

z rokovania, že potrebujeme k tomu nejaký názor. 

Otváram diskusiu. 
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Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

To sú tie podzemné garáže tuto pod tým parčíkom, kde 

parkujú aj kolegovia, ktorí majú auto?  

A chcem sa opýtať, čo znamená, nerozumiem tomu, čo 

znamená, zriadenie vecného bremena, keď vlastníkom pozemkov 

je mesto, tá stavba vo vnútri, ten betón a to vnútro to je 

cudzia a prečo tam treba to to vecné bremeno zriadiť ešte. 

Chcú tam ešte nejakú ďalšiu stavbu uskutočniť? Alebo 

rozšíriť, alebo prečo? Pre prečo nemôže zostať tento stav, 

ktorý je?  

Ďakujem. 

Vysvetlite. 

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

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len doplnil to, čo tu odznelo.  

Prečo bezúplatne?  

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

Končím diskusiu a poprosím pán doktor Szabo, keby ste 

sa vyjadrili k otázkam poslancov.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správny 

nehnuteľností: 

Takže, čo sa týka zriadenia vecného bremena, jedná sa 

o zriadenie vecného bremena práva stavby, respektíve práva 

prechodu a prejazdu v častiach pozemkov, nakoľko cez stavbu 

žiadateľa prechádza, prechádzajú autá do garáže, alebo 

garážových priestorov magistrátu a taktiež do priestorov 

garáží žiadateľa v podstate zas sa dá dostať cez pozemky vo  

vlastníctve hlavného mesta. 

Takže, je to vlastne vzájomné zriadenie si vecného 

bremena.  

To znamená, že máte, máte ten pozemok zaťažený 

navzájom právom, aby ste cez neho sa vedeli dostať. 

Čiže, máte na to oprávnenie. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

No, mňa práve miatlo to, že keby si práva prechodu, 

tomu rozumiem, ale tam je ešte aj právo stavby. 
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Čiže, keď som sa pýtala, či tam ešte chce niečo 

stavať, alebo to je termínus, technikus, že vecné bremeno 

právo stavby a právo prechodu?  

Nie. to stavby keď odtiaľ vyhodíte, tak nemám problém. 

Ďakujem. 

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

Pán doktor Szabo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie správny 

nehnuteľností: 

Tou stavbou je tá garáž. Tam už stavať, ťažko si viem 

predstaviť, že by sa ešte niečo dalo.  

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

No dobre. 

Končím diskusiu. 

Ná návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena vo všetkých 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Jedenásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 
NEBYTOVÉHO PRIESTORU NA ZIMNOM 
ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, ODBOJÁROV 
9, BRATISLAVA 

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

Prechádzame o bodu štyridsaťpäť. To je verejná 

obchodná súťaž na nájom jedného priestoru. 

Bez úvodného slova. 

Súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlá. 
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Pardon, pán poslanec Hanulík. 

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

Ďa ďakujem pekne. 

Ja sa len chcem spýtať, že koľko musí byť. To je 

zvláštnym, ten dvadsaťsedem? Osobitný zreteľ, nie?  

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

Nie, to je normálne. 

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

Nie, dobre.  

Ďakujem. 

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

To sú iba podmienky súťaže. Ona potom sa vráti do 

zastupiteľstva. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Chcem pripomenúť, že k tomuto materiálu nám bol dodaný 

čerstvý návrh uznesenia o čom budeme teraz hlasovať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 671

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže a pa a tak 

ďalej ako je to v uznesení uvedené písomne. 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je schválené. 
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BOD 46 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 10,18 M², V STAVBE, BEZ 
SÚPIS. Č. – PODCHOD NA HODŽOVOM 
NÁMESTÍ V BRATISLAVE, POD POZEMKAMI 
PARC. Č. 21550/1, PARC. Č. 21550/2 A 
PARC. Č. 21550/4 V K. Ú. STARÉ 
MESTO, NEZAPÍSANÝ NA LV, FORMOU 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A 
SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

Bod štyridsaťšesť sťahujeme z programu rokovania, 

pretože od septembra došlo k aktualizácii a bude predložené 

v decembri nové, nový materiál aktuálne.  

Čiže, o tom nebudeme rokovať. 
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BOD 47 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 
KLINCOVÁ 9, MILETIČOVA 34, 
MILETIČOVA 46, ZÁHRADNÍCKA 81, 
RAČIANSKA 39, LADISLAVA DÉRERA 2, 
VIŠŇOVÁ 12, PÚPAVOVÁ 1, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, SEKURISOVA 9, JANKA 
ALEXYHO 9, NOBELOVO NÁMESTIE 7, 8, 
LACHOVA 20, LACHOVA 28, OSUSKÉHO 38, 
BLAGOEVOVA 6, BLAGOEVOVA 14, 
ŠUSTEKOVA 3, TOPOĽČIANSKA 10, 
VLASTNÍKOM BYTOV 

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

Bod štyridsaťsedem je štandardný materiál, prevod 

spoluvlastníckych podielov. 

Materiál máte na stole. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené o prevode spoluvlastníckych podielov. 
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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.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 49 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:. 

Bod štyridsaťdeväť Informácia o vybavených 

interpeláciách. 

Štandardný ma informačný materiál. 

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 675

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nemôžem za to, že mám takto za radom body, ku ktorým 

musím niečo povedať. 

Ja som interpelovala vás, pán primátor, čo sa týka 

Dohovoru primátorov a týkajúci sa Adaptačnej stratégie, ale 

aj energetiky a dostala som odpoveď, aj keď nie celkom na 

všetko, čo som sa pýtala, nevadí, ale ja chcem upozorniť 

mojich kolegov poslancov, keby si prečítali. Je to veľmi 

dobre spracovaný materiál. Je prehľadný a dá vám stručne 

informáciu o tom, čo ten Dohovor primátorov je a čo z toho, 

z týchto, z toho Dohovoru vyplýva pre mesto.  

Skúste si potom po večeroch, keď nebudete mať čo 

robiť, prečítať to tú od  túto odpoveď na moju 

interpeláciu. Odporúčam. 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem veľmi pekne za túto pochvalu, pani poslankyňa. 

Napíšeme si to zlatými písmenami do kroniky hlavného mesta.  

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu. 

Prechádzame do. 
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Aha, o tom sa ešte hlasuje. Hlasuje sa, že? 

Takže, prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní berie na vedomie informáciu o vybavených 

interpeláciách.  

 

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 50 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame do posledného bodu dnešného rokovania 

a tým je bod päťdesiat Interpelácie.  

A otváram ho týmto.  

Nech sa páči. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, 

chcel by som podať interpeláciu v téme, ktorú som už 

otvoril na iných zastupiteľstvách a to sú bezbariérové 

úpravy chodníkov. 

Ja som tú obnovu požadoval, nie iba ja, ale 

samozrejme, na základe podnetov obyvateľov, úpravu 

bezbariérového prechodu na, na Rusovskej ceste, veľmi 

konfliktná križovatka, zatiaľ sa to nezrealizovalo, dostal 

som odpoveď, že by to mohlo byť tento rok. 

Takisto som upozornil na ďalšie niektoré podobné 

lokality. Prišla mi teraz odpoveď minulý týždeň, že teda 

hlavné mesto realizovalo viaceré podobné úpravy aj na 

Mamateyovej a v Petržalke dokonca až dvestoosemdesiat 

bezbariérových úprav, čo na jednej strane za to ďakujem, na 
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druhej strane neviem si vôbec predstaviť kde boli, lebo 

toľko som si, priznám sa, nevšimol.  

Preto by som veľmi rád požiadalteda vo forme tejto 

interpelácie o informáciu jednak kde boli realizované po 

prvé a po druhé, kde budú realizované a v akom časovom 

horizonte v najbližšom období, nie len teda, lebo asi 

pravdepodobne hovoríme o dvoch rozdielnych veciach. Ja som 

hovoril o bezbariérových kri, prechodov pre chodcov, teda 

tam kde ten, tá zebra končí a začína chodník. Tu sa hovorí 

vo všeobecnosti o chodníkoch ako takých.  

Takže, tam pravdepodobne ide o odstraňovanie nejakých 

väčších obrubníkov.  

Čiže, ja to tunák rozpíšem, že by to bolo rozdelené do 

týchto dvoch kategórií z hľadiska teda toho obsahu, plus by 

som rád, ktoré sa realizovali a ktoré sú v pláne.  

A vysvetlím aj prečo. 

Ide hlavne o to, že ja do budúceho roka chcem v rámci 

poslaneckých priorít rozpočtu navrhnúť mnohé lokality 

v Petržalke, kde presne sa mi mamičky, hlavne s kočíkmi, 

sťažujú, že nevedia na ten obrubník efektívne vyjsť. A bol 

by som nerád, aby som ja navrhoval do rozpočtu lokality, 

ktoré sú v pláne riešenia. Aby sme to neboli duplicitné. 

Tí.  

Čiže, preto si poprosím v nejakej tabuľkovej forme 

tie, ktoré sa hlavne plánujú, aby som sa vedel podľa toho 
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zariadiť a v prípade tých poslaneckých priorít sa zamerať 

na lokality, kde to, povedzme, plánované nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Samozrejme, priechody bezbariérové sú jednou 

z priorít, TOP priorít hlavného mesta a nie len kvôli 

mamičkám, ale aj oteckom, ale aj kvôli seniorom a vôbec 

bezpečnosti pešej, pešej dopravy v Bratislave. 

Určite ste zaregistrovali, že po meste sú desiatky 

nových priechodov bezbariérových, aj osvetlených novým 

osvetlením. 

A informáciu, pochopiteľne, podáme. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Interpelovný, primátor Bratislavy. 

Predmet interpelácie, zľavy cestovného – počty.  

Vzhľadom na to, aby sme sa dopracovali k reálnym 

číslam, k reálnym eurám, ktoré máme tlačiť ako hlavné mesto 

dopravnému podniku, interpelujem a žiadam uviesť,  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 680

po prvé, koľko držiteľov preukazov ťézetpé a ťézetpé –

es, požiadalo Dopravný podnik Bratislava o bonusovú zľavu 

vo výške 100%, 

po druhé, koľko držiteľov diamantovej Jánskeho plakety 

požiadalo Dopravný podnik v Bratislave o bonusovú zľavu vo 

výške 100%, 

po tretie, koľko účastníkov protikomunistického 

a protifašistického odboja požiadalo Dopravný podnik 

Bratislava o bonusú zľavu vo výške 100%, 

po štvrté, koľko rodinných príslušníkov účastníkov 

účastníkov  pro protikomunistického a protifašistického 

odboja požiadalo Dopravný podnik Bratislava o bonusovú 

zľavu vo výške 100%, 

a po piate, koľko držiteľov zlatej Jánskeho plakety 

požiadalo Dopravný podnik Bratislava v rokoch 2014 a 2015 

o bonusovú zľavu 100%? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Zodpovieme. 

To bola posledná interpelácia v poslednom bode 

dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 28. septembra 2017 s pokračovaním 08. novembra 2017 

 681

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,  

ďakujem vám za aktívnu účasť, za účasť na mestskom 

zastupiteľstve, vidíme sa zajtra 8.30.  

Prajem vám pekný večer.  

 

(Ukončenie o 14.25 h) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Martin Maruška JUDr. Ivo Nesrovnal 

 riaditeľ Magistrátu primátor 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marian Greksa    Mgr. Oliver Kríž 
poslanec poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
 

Koniec zápisnice 

X X 

 

 


